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La difusió del patrimoni industrial català

J

a durant el segle xix, es van començar a valorar
aquells objectes d’ús quotidià que anaven canviant,
les innovacions tecnològiques que apareixien i el
canvi del model social en què es vivia. Així es van
crear els primers museus, que esdevingueren expositors
de l’evolució tècnica de la seva societat: el Musée
des Arts et Métiers (París, 1793), el Science Museum
(Londres, 1863) i el Deustches Museum (Munic, 1903).
A Catalunya també es va preveure aquesta nova tipologia
de museus amb el Decret de creació d’un Museu de la
Indústria i la Tècnica per part de la Generalitat Republicana l’any 1938. Malauradament, la guerra civil va
impedir que també en el camp de la museologia científica,
tècnica i industrial Catalunya fos novament capdavantera.
Coincidint amb els primers moviments de revaloració
del patrimoni industrial que es donen a Europa,
a Catalunya diferents particulars, empreses i entitats
públiques comencen a formar diferents col·leccions
temàtiques basades en objectes tècnics i industrials,
a la vegada que apareix per primer cop la valoració
i recuperació de l’edifici de producció industrial
com a referent del patrimoni cultural. En el primer
grup podem esmentar el Museu del Joguet, a Figueres;
la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret, a Sils, o bé la
Col·lecció d’objectes de cinema de Tomàs Mallol, a Girona.
Del segon grup mereix un reconeixement molt especial
la inauguració l’any 1965 del Museu Molí Paperer de
Capellades. S’iniciava així tot una revolució de la museologia moderna. Apareixien els ecomuseus, els centres
d’interpretació, els museus a l’aire lliure, etc.
El sistema territorial del mNACTEC
Tots aquests canvis i noves manifestacions es van concretar, impulsats pel Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, en la creació, ara fa trenta anys, del Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC). Poc més tard, l’any 1998, es regularitzava
i donava forma legal, per primera vegada, a la creació
d’una xarxa de museus temàtics d’abast nacional
(Decret 85/1998): el Sistema territorial del mNACTEC.
Amb una nova concepció museològica i una idea innovadora, iniciada per Eusebi Casanelles, el Sistema territorial
del mNACTEC vol explicar el procés i la història de la
industrialització a Catalunya no en un edifici concret sinó
a través de diferents museus i llocs d’interès patrimonial
situats en els mateixos llocs on van ser protagonistes
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del canvi social i tecnològic del país. La creació del
Sistema territorial del mNACTEC ha estat, de llarg,
la principal aportació conceptual a la museologia
científica i tècnica europea organitzada com un sistema
de museus amb gestió pròpia de cada un d’ells.
Avui, el Sistema territorial del mNACTEC, regulat
per llei, està format per vint-i-sis museus i llocs
d’interès patrimonial repartits per tot el territori
català que són un referent inexcusable per fonamentar
la innovació tecnològica més moderna, els processos
productius de la societat, la història de les empreses
i de tots aquells elements mobles i immobles que identifiquen un model social, econòmic i cultural en constant
procés de canvi i evolució.

“El Sistema territorial del mNACTEC
explica el procés de la industrialització
a Catalunya a través de museus
i llocs d’interès patrimonial”
A més del seu vessant de conservació i difusió
patrimonial, del seu valor i lligam científic i acadèmic,
i de la seva política d’acció educativa materialitzada
en els emblemàtics i modèlics Quaderns de didàctica i difusió,
el Sistema territorial del mNACTEC continua essent,
també, un referent de primer nivell en el turisme
familiar i industrial de Catalunya.
Una bona mostra d’aquesta utilitat i acceptació
de difusió turística i patrimonial —incloent-hi el Museu
de la Colònia Sedó d’Esparreguera, el Museu de la Rajoleta
Pujol i Bausis a Esplugues de Llobregat, la Col·lecció
d’Automòbils Salvador Claret a Sils, les Salines de Gerri
de la Sal, el Museu de la Torneria de Torelló i el Patrimoni
Històric i Industrial de Ferrocarrils de la Generalitat—
la podeu trobar en cada un del «Temps moderns»
que s’han anat publicant a la revista Descobrir Catalunya,
amb les magnífiques i entenedores il·lustracions de
l’enyorat Jordi Ballonga, i que ara, recollides i unificades
en la publicació que teniu a les mans, serveix per reivindicar i destacar el paper principal del nostre patrimoni
de la societat industrial en el conjunt de monuments
del patrimoni cultural català.
Jaume Perarnau i Llorens
Director del mNACTEC
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Un turisme cultural per a tothom

E

n aquesta publicació especial de la revista
Descobrir Catalunya es presenten i es reuneixen
en un sol número els vint quaderns de «Temps
moderns» que al llarg de diferents mesos s’han
anat editant. La finalitat d’aquests quaderns ha estat
poder mostrar i donar a conèixer el ric patrimoni industrial de casa nostra a través del turisme cultural.
Catalunya és una regió europea molt rica en aquesta
tipologia de patrimoni cultural. Un patrimoni que avui
està a l’abast de la ciutadania amb propostes noves
i lúdiques que permeten conèixer-lo, valorar-lo
i protegir-lo d’una manera eficient i eficaç.
Fàbriques, colònies, molins, ferrocarrils, cellers,
farineres, etc., són espais tangibles que han entrat en el
circuit turístic, però també valors intangibles que es
manifesten en festes, tradicions populars, recreacions
socials dramatitzades... que permeten apropar-se
a aspectes socials que van més enllà dels aspectes
purament tècnics o productius del món industrial.
La gran aposta educativa
A la dècada de 1990 —encara no hi ha Internet, cal
recordar-ho!— el director del mNACTEC, Eusebi Casanelles,
davant el desconeixement que hi ha del procés de la
industrialització a Catalunya tant a escala general com,
principalment, escolar, i interessat a donar a conèixer
aquest període de la història de Catalunya, inicia un
programa pensat per difondre aquest patrimoni al món
educatiu, tant al professorat com als alumnes i al públic
en general. És en aquest moment, l’any 1992, que entro
a coordinar el programa educatiu del museu i s’acorda
que falta una informació que permeti donar a conèixer
i entendre el paper de cadascun dels espais patrimonials
industrials catalans. Un factor important que calia tenir
en compte era la diversitat industrial i territorial d’aquest
patrimoni. Així va sorgir la necessitat de fer un material
que permetés apropar-se a la realitat social, tecnològica
i científica de cada museu.
I així va néixer la col·lecció Quaderns de didàctica i difusió,
amb un objectiu doble: donar informació al professorat
i al públic interessat en la temàtica. La filosofia d’aquestes
publicacions era mostrar aspectes tecnològics, científics
i sobretot socials que facilitessin el coneixement i la
valoració d’aquests museus o espais patrimonials.
La materialització d’aquests principis s’ha fet mitjançant
la utilització de material fotogràfic i documental i amb
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els excepcionals dibuixos de Jordi Ballonga, que encara
que es presenta com a il·lustrador, ha fet la feina d’un
veritable arqueòleg industrial. S’ha de remarcar que cada
quadern s’ha elaborat amb la participació d’experts
dels diferents museus vinculats al mNACTEC. El primer
va sortir el 1992; el darrer, que no l’últim, el 2011.
L’objectiu educatiu s’ha aconseguit.
Nous marcs de coneixement
A la segona dècada del segle xxi la necessitat de conèixer,
valorar i protegir aquest bagatge cultural continua. La
nostra societat ha canviat tant a escala social com
tecnològica. Estem dins de la nova revolució industrial,
on les TIC marquen el camí. Les possibilitats de difusió
i de coneixement a través de les xarxes són enormes.

“El patrimoni avui està a l’abast
de la ciutadania amb propostes noves
i lúdiques que permeten conèixer-lo,
valorar-lo i protegir-lo ”
Són nous marcs de difusió que arriben a milions i
milions de persones. I aquests nous marcs s’han d’omplir
de continguts, que es poden millorar, ampliar o presentar
de manera diferent però en què la filosofia pot ser la
mateixa dels inicis, amb un afegitó: l’educament serà
la nova via per arribar a la ciutadania, és a dir, l’educació
a través de l’oci que arriba a tots els públics interessats
en el turisme i el patrimoni cultural. S’ha d’evitar, però,
la vulgarització dels continguts patrimonials. Divulgar
a través d’informació veraç adaptada als nous temps ha
de ser l’objectiu dels museus, centres d’interpretació
i espais culturals.
Magda Fernández
Professora jubilada de la Universitat de Barcelona
Coordinadora dels Quaderns de didàctica i difusió
del mNACTEC
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La il·lustració al servei
de la industrialització

A

la dècada de 1990 el Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya va començar a plantejar-se
diferents sistemes per donar a conèixer i valorar
el patrimoni industrial català. Una de les accions
fou la creació d’una col·lecció de materials, on la il·lustració
esdevingués una de les grans novetats per tal que el dibuix
fes entenedor un paisatge urbà transformat per la incipient
industrialització. A la vegada calia veure, també, com les
fonts d’energia primàries (l’aigua o el carbó, per exemple)
es transformaven en energia a partir dels motors
de conversió, des de les màquines de vapor fins a les
turbines hidràuliques. La il·lustració permetia també fer
comprensible una màquina. El procés d’il·lustració culmina
amb la connexió dels edificis i conjunts industrials amb els
sistemes de transport i de comunicació. El dibuix es concep
com un text mediador que permet comprendre tant
paisatges com processos productius, socials, tecnològics,
arquitectònics i urbanístics.
Recerca minuciosa en el territori
La meva feina d’il·lustrador ha estat un treball d’investigació sobre el terreny, recerca en arxius i biblioteques i en
informació directa d’antics treballadors. La feina que
com a dibuixant he fet ha estat aplegar tota la informació
que hi ha per poder fer una reconstrucció al més fidedigna
possible. Amb aquesta finalitat vaig visitar diferents arxius,
com l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, l’Arxiu Tobella
i la biblioteca del mNACTEC, i totes tres entitats em van
facilitar prou plànols, documentació i fotografies aèries
per poder fer la recreació o la reconstrucció de la Terrassa
del primer terç del segle xx.
Un cop tenia la Terrassa de primer terç del segle xx,
vaig començar a treballar la fàbrica: la màquina de vapor,
els seus processos productius, les seves fonts d’energia
i els aspectes arquitectònics, per la importància del Vapor
Aymerich, Amat i Jover, obra de l’arquitecte modernista
Lluís Muncunill. El mateix sistema de treball vaig utilitzar
per a la cimentera Asland del Clot del Moro, a Castellar
de n’Hug, gràcies a la recuperació dels plànols originals
salvats de la brossa per part del professor Salvador Tarragó.
La reedició de la Colònia Vidal de Puig-reig em va donar
l’oportunitat de poder explicar, fil per randa, mitjançant
les il·lustracions, el pas del funcionament de l’energia
hidràulica a l’energia hidroelèctrica. El treball sobre el

6

Museu de l’Estampació de Premià de Mar, ubicat sobre
una antiga fàbrica de gas, em va permetre investigar
i dibuixar la complexitat de l’obtenció d’aquell gas
manufacturat per ser utilitzat tant per a l’enllumenat
industrial i públic com per a usos domèstics.

“El dibuix es concep com un text
mediador que permet comprendre
paisatges, processos productius,
socials, tecnològics, arquitectònics
i urbanístics”
La tasca feta al Museu de les Mines de Cercs, dedicat a la
mineria del carbó, i al Museu de les Mines de Bellmunt del
Priorat, dedicat a l’extracció i la foneria del plom, m’han
permès endinsar-me en el seu estudi i poder dibuixar la
complexitat d’aquest tipus d’explotació minera. També
he il·lustrat processos preindustrials, com ara l’elaboració
del paper manual al Molí Paperer de Capellades, el procediment del qual s’acciona mitjançant la roda de calaixos.
El procés d’adobar la pell a Cal Granotes d’Igualada
o el funcionament de la serradora d’Àreu.
Hi ha dos exemples d’il·lustracions que van significar
un repte especial: la de la fassina Balanyà de l’Espluga de
Francolí i la farga Palau de Ripoll. La fassina semblava en
un principi impossible de fer. Vaig aconseguir trobar la
solució xerrant amb un senyor que, als anys cinquanta,
va ser un dels joves treballadors de la fassina. Un altre dels
viatges més apassionants al passat va ser fer la reconstrucció de la Farga Palau de Ripoll, on la gent encara recordava
com se sentia el repicar dels malls per tota la ciutat.
Com podeu veure, en el meu cas l’aventura de l’il·lustrador és descobrir, aprendre i transmetre a través dels
dibuixos tot el que m’apassiona. Els dibuixos i les il·lustracions fetes primer als Quaderns de didàctica i difusió del
mNACTEC i més tard, també, a la secció «Temps moderns»
de la revista Descobrir Catalunya, amb dos públics diferents
però amb una mateixa finalitat, m’han permès transmetre
aquest coneixement i aquesta passió.
Jordi Ballonga
Il·lustrador
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MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES

1 | UN MOLÍ ON S’HI FEIA PAPER
EL MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES, DEL SEGLE XVIII, VA SER CONVERTIT
EN MUSEU FA GAIREBÉ 50 ANYS
AL COR DE CAPELLADES hi ha el Molí
de la Vila, un molí paperer del segle xviii,
perfectament conservat. És el màxim exponent dels nombrosos molins paperers
capelladins que es van fer famosos per la
gran qualitat de la seva producció. Al seu
interior hi reviurem el lent i laboriós
procés de conversió dels draps vells de
llana, cotó, lli o cànem en pasta de paper
que, manipulada full a full i assecada, es
transformava en paper blanc.
Al soterrani hi havia tota la maquinària
hidràulica, accionada per la força de
l’aigua procedent d’un brollador natural.
Allà s’iniciava la producció: els draps eren
triats i esquinçats, i se centrifugaven al
torn espolsador. Se submergien en aigua
dins el podridor fins a fermentar i després
eren trinxats, durant més de 20 hores,
amb unes maces de fusta que produïen
un soroll eixordador. La pasta resultant
es dipositava entre saials de llana i es
premsava amb força per extreure’n
l’aigua. Cada tina produïa 4.500 fulls
diaris. Els fulls eren transportats fins a
l’assecador de les plantes superiors,
travessant la planta baixa i la primera
planta on vivien els amos i alguns
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aprenents. Dins el museu, una interessant exposició ens mostra tot aquest
procés i com, amb enginy, els humans
van obtenir un suport durador i fàcilment transportable per deixar-hi escrites
lleis, textos sagrats, gestes i emocions. Un
viatge que va tenir el seu punt culminant
en molins paperers com els de la vila de
Capellades. Montserrat Coberó

VISITA

Pels molins
amb audioguia
El Museu Molí Paperer no fou
l’únic on es feia paper abans
de la industrialització a Capellades. Podeu demanar al
museu que us faciliti l’audioguia Els molins de la costa
de Capellades, que us durà
pels altres molins de la vila.
Museu Molí Paperer
de Capellades
Pau Casals, 10. Capellades
93 801 28 50
www.mmp-capellades.net
6,25€ per adult.
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HO SABÍEU?

El procés
tradicional
de fabricació
1 Triador de draps
S’hi seleccionaven i tallaven
els draps de cotó, llana o lli que
podien ser convertits en paper.
2 Torn espolsador
S’hi centrifugaven els trossos
de draps vells per eliminar-ne
brosses, pols i altres impureses.
3 Podridor
S’hi deixaven fermentar en
remull els trossos de draps
entre una i cinc setmanes
abans de ser triturats.
4 Maces trituradores
Quan es treia del podridor,
la massa de draps es trinxava
amb maces de fusta.
5 Tina
En un gran recipient s’hi
barrejava amb aigua la pasta
triturada a les maces.
6 Motlle
Dos operaris donaven forma
a la pasta que sortia de la tina
amb un motlle de la mida d’un
full de paper.
7 Premsa
A la premsa s’eliminava la
major part d’aigua possible
dels fulls.
8 Mall setinador
Un mall colpejava el paper
premsat i li donava la llisor
definitiva.
9 Miradors
A les plantes superiors, conegudes com a miradors pel seu
gran nombre de finestres, s’hi
eixugava el paper en cordes.
10 Comptador
La planta baixa i la primera
planta es destinaven
a l’habitatge del propietari
o arrendatari. També hi havia
el comptador, on es triava
i s’empaquetava el paper.
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5

Les maces trituradores
eren accionades per rodes
mogudes per l’aigua del rec.

6

3

7
4

2
8
1

L’aigua que es feia
circular pel rec era
la que movia les
rodes de les
maces i el mall.
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COLÒNIA VIDAL DE PUIG-REIG

2 | UN POBLE PER
A UNA FÀBRICA

1

2

3

4

5

6

7

EL MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL
RECREA LA VIDA EN UNA COLÒNIA
TÈXTIL DEL LLOBREGAT
CAN VIDAL ÉS UN EXEMPLE PERFECTE
per conèixer com eren les colònies tèxtils
que van proliferar a la conca del Llobregat en els segles xix i xx. Originada en
una empresa familiar, la colònia va ser
pensada com un poble, amb tots els
serveis bàsics per a la població que hi
treballava, i amb les parts essencials ben
diferenciades: els edificis industrials, la
zona residencial dels amos i la colònia
obrera. Així, hi havia l’escola (amb nois
i noies separats), la biblioteca, el forn de
pa, l’església, el convent de les germanes
dominiques, la cuina, el menjador per
als treballadors, la farmaciola, etc.,
i habitatges per a un centenar de famílies.
L’aigua del Llobregat és l’element bàsic
que explica el seu emplaçament, atès que
es convertia en energia per al funcionament de la fàbrica. Tot i així, també es
necessitaven màquines de vapor complementàries. El carbó arribava de la conca
minera de l’Alt Berguedà. La turbina era
l’ànima de la fàbrica, que transformava
l’aigua en energia mecànica, encara que
més tard se substituiria per turbines
elèctriques. A la fàbrica, s’hi filava
i teixia cotó que es comprava a Amèrica,
l’Índia i Egipte. La visita al museu mostra
detalladament el procés tèxtil, i és molt
interessant també veure els espais on
discorria la vida quotidiana de la colònia.
Can Vidal gaudia, a més, d’una rica
activitat cultural, amb teatre i caramelles, i també s’hi practicava esport amb
assiduïtat, sobretot futbol. Raül Maigí
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SORTIDA

Colònies, natura
i romànic
A la conca del Llobregat,
s’hi van instal·lar fins
a vint-i-tres colònies
industrials (mineres,
de ciment, agrícoles
i tèxtils). La visita es pot
completar amb excursions
per la xarxa d’itineraris
de natura o el patrimoni
romànic del Berguedà.
Museu de la Colònia
Vidal de Puig-reig
Carretera C-16, km 78.
Puig-reig | 93 829 04 58
www.museucoloniavidal.org
Preu de l’entrada: 10€.

1 L’obertura i la mescla
El cotó arribava premut a les
bales i l’obridora mescladora
s’encarregava d’obrir i netejar
d’impureses la fibra.
2 El batanatge
El batà era la màquina encarregada de colpejar, esponjar
i desenredar els flocs de cotó,
formant un vel que s’enrotllava
i que era introduït a la màquina
encarregada de cardar.
3 El cardatge
A les cardes, el cotó passava
enèrgicament pel gran bombo,
on hi havia llistons de punxes
que separaven les fibres.
En sortia una metxa contínua.

Casa de l’amo

4 L’estiratge
La metxa de cotó passava per
diverses metxeres, per tal
d’aprimar-la successivament.
S’aconseguia que les fibres
s’estiressin i s’afinessin.
5 La filatura
La metxa fina passa a les
contínues, màquines encarregades d’estirar més la metxa
i convertir-la en fil.

6 L’ordit
Per aconseguir un teixit es creuen
fils longitudinals (ordit) i transversals (trama). L’ordidor és la màquina que posa en ordre aquests
fils abans de passar pel teler.
7 El tissatge
Al teler es forma el teixit
entrellaçant l’ordit i la trama
que han estat ordenats abans
a l’ordidor.

8 La fàbrica
El principal edifici industrial de la
colònia era la fàbrica, construïda
a tocar del riu, on tenia lloc tot el
procés d’elaboració tèxtil. A prop
s’hi situava la casa de l’amo.
9 La colònia obrera
A un nivell superior respecte
de la fàbrica s’estenien els
habitatges dels obrers, disposats

Horts dels treballadors

Estació de ferrocarril

Casa del director

al voltant d’una plaça central
presidida per l’església
parroquial. Hi havia tots els
serveis necessaris per a la vida
diària: l’economat, la barberia,
la carnisseria, el forn, la fonda,
els safareigs, l’escola, el cinema
i la primera sucursal de la Caixa
d’Estalvis de Manresa.

Teatre nou
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MUSEU DEL CIMENT DE CASTELLAR DE N’HUG

HO SABÍEU?

3 | MEMÒRIES DEL CIMENT

Els canvis
en el procés
productiu del
1909 al 1912

EL MUSEU DEL CIMENT ASLAND DE CASTELLAR DE N’HUG EXPLICA
LA HISTÒRIA D’UNA FÀBRICA QUE VA FUNCIONAR ENTRE 1904 I 1975
EL RECORD DE LES DURES condicions
de treball de principis del segle xx conviu
amb l’encant d’una fàbrica modernista al
Museu del Ciment Asland de Castellar de
n’Hug. Impulsada l’any 1901 pel conegut
empresari Eusebi Güell, entre altres socis,
aquesta empresa va néixer com el primer
conjunt industrial cimenter del país
i va contribuir al desenvolupament
econòmic de l’Alt Berguedà.
En un moment àlgid d’obres com la
construcció de carreteres o d’embassaments, la fàbrica va dedicar-se a produir
ciment pòrtland, que s’obté a partir de
roca calcària i argiles; per això, el paratge
del Clot del Moro va ser l’espai escollit
per instal·lar la cimentera. D’una banda,
la proximitat de les pedreres, i de l’altra,
l’aigua del Llobregat i les mines de carbó
de la serra del Catllaràs, imprescindibles
per produir l’energia que havia de fer
funcionar la fàbrica, convertien el Clot
del Moro en un indret idoni. La seva
llunyania era l’únic inconvenient, resolt
després de fer passar el ferrocarril
per la zona a partir de l’any 1908.
La fàbrica, que va funcionar entre
els anys 1904 i 1975, va construir-se
al pendent d’una muntanya per beneficiar-se de la força de la gravetat
i facilitar el procés de fabricació del
ciment. “Era una empresa molt innovadora, tant pel seu producte com per la
maquinària, que procedia dels Estats
Units”, explica la coordinadora del
museu, Anna Garcia. A la cimentera van
arribar a treballar simultàniament més
d’un miler de persones, si bé, amb el pas
dels anys, la mecanització del sistema
de producció va fer minvar la plantilla.
El museu ofereix actualment un
recorregut que permet visitar la part
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central de l’edifici i veure de ben a prop
els grans dipòsits i espais industrials;
a més, l’abril del 2012, el centre va
inaugurar el Laboratori del Ciment, que
compta amb una sala dedicada al procés
de fabricació del material i un laboratori
de qualitat, i explica d’una manera més
visual el funcionament de la cimentera.
Un dels atractius destacats de la visita és,
sens dubte, un audiovisual que inclou
imatges enregistrades l’any 1920 que
serveixen per fer-se una idea de com era la
vida a la fàbrica. “El treball era molt dur”,
explica Garcia. “Era a l’aire lliure, feia
molt fred, i llavors no s’utilitzaven ni
mascaretes ni cap altra protecció”, fet que
va provocar en els treballadors “malalties
pulmonars, sobretot els primers anys”.
El 2005, el recinte va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de
Monument Històric, un reconeixement
per a una fàbrica capaç d’explicar part
de la història tècnica del país en el seu
vessant més humà. Míriam de Lamo

Un cop superats els
problemes econòmics
per posar-se en marxa,
la fàbrica Asland va
ampliar-se amb un nou
forn danès que permetia
produir 150 tones de
ciment diàries 1 .

VISITA

Exposició
permanent
El museu va estrenar
l’exposició El laboratori
del ciment amb peces
de la fàbrica de Lafarge,
a Toledo, i el forn de clínquer originari de la fàbrica
Asland de Castellar de
n’Hug. Recordeu que les
visites guiades al centre
han de reservar-se amb
anticipació. Una de les
opcions a l’hora de visitar
la zona és pujar al Tren del
Ciment, la línia que enllaçava la fàbrica amb Guardiola de Berguedà i que té
parada als Jardins Artigas,
dissenyats per Gaudí.

5

1

4

2

Museu del Ciment
Asland. 93 825 70 37
www.museuciment.cat

Era l’any 1909, si bé tan
sols dos anys més tard
l’empresa va instal·lar
un altre forn, aquest cop
americà, que podia produir
fins a 120 tones al dia 2 .
Sota aquests dos forns
s’instal·laren dos dels
antics forns rotatoris
adaptats per refredar
el clínquer 3 (la pasta
prèvia a la formació del
ciment), solidificant-lo
en forma de petites boles.
També es va deixar un
antic forn per seguir
fabricant clínquer 4
i s’amplià la zona de
preparació del carbó 5 ,
la pols del qual anava
a les sitges corresponents 7 ; amb ventiladors
de turbina 6 s’injectava
als forns rotatoris.

6
6
3
7
7

El forn danès
incorporat a la
fàbrica permetia
produir 150 tones
de ciment al dia.
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MUSEU MINES DE PLOM DE BELLMUNT DEL PRIORAT

4 | EL SECRET DE LES MINES DE PLOM
ENDINSAR-SE EN UNES GALERIES D’EXTRACCIÓ ÉS UN DELS ATRACTIUS
DEL MUSEU DE LES MINES DE PLOM DE BELLMUNT DEL PRIORAT
IL·LUMINADES COM MAI no ho havien
estat quan engolien miners dia rere dia
—els treballadors només disposaven de
llums de carbur per orientar-se en la
foscor—, les mines de plom de Bellmunt
del Priorat ofereixen una experiència
inèdita: endinsar-se en un entramat de
galeries a uns 40 metres sota terra que
mostren el sistema d’extracció de la
galena, el mineral del qual usualment
s’obté el plom. La visita és possible gràcies
al museu que el municipi va inaugurar
el 2002, un centre d’interpretació que ha
ampliat les seves instal·lacions progressivament. A més de recórrer les galeries,
el museu ofereix una exposició dedicada
a la història de la mineria i projecta un
audiovisual, un dels quals és especialment
original, atès que té lloc dins la recreació
d’una antiga foneria.
Una gran explotació de galena
Cartutxos, perdigons, radioreceptors de
galena o cables elèctrics han estat al llarg
dels anys objectes fabricats amb plom.
El Priorat va ser un dels centres miners
més importants de Catalunya, i el primer
en l’explotació de la galena (un mineral
compost per plom i sofre). El conjunt
industrial de la mina Eugènia, a 400 de
Bellmunt del Priorat, va construir-se entre
el final del segle xix i el principi del xx.
La mina té 20 plantes que arriben als 620
metres de profunditat, i ocupen uns 15
quilòmetres de galeries; el visitant en pot
recórrer uns 700 metres, en la que va ser
la planta més antiga de la mina, coneguda
com les galeries dels vells. Amb uns sostres
altíssims, els treballadors havien de pujar
a bastides, foradar el terreny i instal·lar-hi
explosius per poder extreure’n el mineral,
que després, fora del recinte, dones i nens
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Milers d’anys

seleccionaven i que s’acabava fonent per
obtenir lingots de plom de 50 quilos.
La mina Eugènia va funcionar fins al
1972; la coordinadora del museu, Gemma
Barceló, destaca: “És de les poques mines
d’Europa en què es pot accedir al lloc
d’extracció dels minerals”. El recorregut
també ajuda a donar una altra visió de les
mines. “La idea que porta molta gent és
una altra, més semblant a les mines de
carbó, al que han ensenyat a les pel·lícules.
Per al visitant és una sorpresa que no hi
hagi apuntalaments, i que l’espai no
sigui ni fosc ni petit”, explica Barceló.
Les mines conserven l’ascensor amb el
qual pujaven a la superfície les càrregues
de mineral i els treballadors, així com
rails i vagonetes en què es transportava
el material per una part de les
galeries. La visita paga la
pena. Míriam de Lamo

L’exposició permanent del
museu, ubicada en una de
les naus de l’antiga foneria
de la mina Eugènia, explica
la història de la mineria del
plom a la zona de Bellmunt
del Priorat, des dels seus
inicis fins a l’any 1972,
moment de tancament de
les mines. L’exposició està
dividida en quatre àmbits
temàtics o mòduls: la galena, el mineral de plom
objecte d’explotació a les
mines de Bellmunt, i les
seves aplicacions; la
geologia i la riquesa
mineralògica de la zona;
la història de les mines;
i la mineria industrial.

la tria i la neteja del mineral,
combinant mitjans mecànics
amb treball manual. Consistia
a separar la mena (galena) de
la ganga (resta de material que
sortia a la superfície). La ganga
era el rebuig i s’abocava al
terrer 19 . La galena es deixava
assecar al mig de la plaça
abans de passar a la foneria 4
i a la refineria 5 , on es duia
a terme el procés metal·lúrgic
per a l’obtenció del plom.
El forn de la gatxa 7 s’encenia
periòdicament per intentar
fondre a temperatura més
elevada les restes de mineral
que quedaven als forns
convencionals. Al dibuix estan
detallats els filtres electros-

HO SABÍEU?

Un llarg procés
Els diferents espais del Museu
de les Mines permeten
explicar el procés necessari
per fabricar els lingots de plom.
El castellet i la màquina
d’extracció 1 i 2 donaven
servei a l’ascensor que servia
per pujar el mineral de la mina
a la superfície. També era el
mitjà de transport per entrar
i sortir els miners de la mina.
El rentador o la nau de grives 3
era el lloc on es feia

10

12

9

tàtics dels fums de la foneria 8 ,
i el conducte d’evacuació de
fums de la foneria 9 que
arriba fins a la xemeneia 10 .
Diverses activitats complementàries, tant de suport com
de manteniment del procés
productiu, es duien a terme al
taller mecànic 17 , a la fusteria 16
o a la ferreria 14 . Altres espais
són les basses per a la recuperació de galena dels fangs
provinents de les grives 6 ;
la sala de calderes i màquina
de vapor 11 ; la xemeneia de la
màquina de vapor 12 ; la
central elèctrica 13 ; la nau de
compressors, que produïen
l’aire comprimit necessari per
al funcionament dels martells
pneumàtics dins la mina 15 ,
i la bocamina 18 , l’escala
d’accés a la primera planta
de la mina Eugènia, a 35 metres de profunditat.

13
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Museu de les Mines
de Bellmunt del Priorat
977 83 05 78
www.minesbellmunt.com
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VAPOR AYMERICH DE TERRASSA

5 | EL COS I L’ÀNIMA DELS GINYS

La fabricació
de la llana

EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA, A TERRASSA,
EXPLICA LA TECNOLOGIA D’ELECTRODOMÈSTICS, AUTOMÒBILS I ORDINADORS
EL FUNCIONAMENT d’aparells tan
comuns com la ràdio, els electrodomèstics, els ordinadors o els cotxes són,
per a molts, un autèntic enigma: per
resoldre’l i entendre d’una manera
divertida l’ànima d’objectes i invents
que envolten la nostra vida diària, només
cal una visita al Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya. Unes instal·lacions de 22.000 metres de superfície
permeten al visitant aprendre com
funciona l’energia (des de la humana
fins a l’electricitat), la importància de la
química o les interioritats del cos humà.
El millor modernisme industrial
Aquest museu de Terrassa era una vella
reivindicació de l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya, que en un
principi va impulsar l’equipament com
a centre dedicat a la tècnica. La seu es
troba a l’antiga fàbrica tèxtil de vapor
Aymerich, Amat i Jover de Terrassa, que
va funcionar entre els anys 1908 i 1978;
l’edifici, dissenyat per l’arquitecte Lluís
Muncunill i Parellada, està considerat
com la millor obra arquitectònica industrial modernista del país, i és, sens dubte,
un dels grans atractius de la visita. “Es
tracta d’un dels edificis industrials més
bonics d’Europa”, explica l’exdirector
del centre, Eusebi Casanelles. Una magnífica teulada de volta catalana amb
forma de campana atorga una personalitat única a la fàbrica, que va ser
adquirida per la Generalitat el 1983
i rehabilitada a consciència per convertir-se en la seu de l’equipament museístic:
la restauració va permetre conservar
els elements més característics de l’edifici
ampliant, a la vegada, les instal·lacions
mitjançant la construcció d’un soterrani.
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A les barques de neteja 1
es rentava la llana, a temperatures entre els 30 i els 60
graus. Quan la llana era neta
s’assecava amb aire calent 2 ,
i després es premsava i s’empaquetava en bales d’entre 50
i 100 quilos. Les obridores 3
servien per esponjar els flocs
de llana i per acabar d’eliminar
les impureses que encara hi
quedaven. Les cardes 4 5
pentinaven les fibres i en feien
metxes. Els gills 6 estiraven
les metxes i les deixaven en
paral·lel. Les metxes procedents dels gills es pentinaven
a les pentinadores 7 , que
separaven les fibres llargues
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Un edifici únic

El museu ofereix diverses exposicions
permanents, entre les quals hi ha una
col·lecció d’automòbils, camions, motors,
avions, motos i bicicletes, i mostres sobre
l’energia, el cos humà, els ordinadors,
l’arquitectura per a la indústria o l’arribada de l’aigua a Terrassa. Una de les
exposicions més destacades explica
el procés de producció de la llana, que
il·lustra la mateixa fàbrica de teixits en
què es troba el museu. L’equipament
conserva calderes i la màquina de vapor
que feia possible fabricar la llana. En
aquest sentit, Casanelles recorda que
“el 80% de la llana de qualitat que es
feia a l’Estat es fabricava al Vallès”.
El museu rep un “públic molt divers”,
segons l’anterior director: des d’un gran
nombre d’escoles que volen estudiar
temes concrets fins a famílies i gent gran.
“Exposem molts objectes de la vida
quotidiana, són temes molt comprensibles per a tothom”, explica. A més, les
exposicions permeten la interacció amb
el visitant: no hi ha exemple més clar
per entendre el principi de l’energia
humana que haver d’aixecar el pes a
través d’una politja, així és un mateix
qui ho comprova. Míriam de Lamo

de les curtes. Les selfactines
8 eren màquines de filar intermitent que estiraven i torçaven
el fil i després l’enrotllaven al
fus. Les contínues de filar 9
estiraven, torçaven i enrotllaven el fil al fus. Els fils dels
fusos s’enrotllaven en madeixes que després passaven
a les màquines de rodets 10
i a les de bitlles 11 , d’on sortien els rodets per a l’ordidor
i les bitlles per a la llançadora.
L’ordidor 12 situava els fils en
paral·lel i els enrotllava curosament a la bóta. Els telers
13 teixien les teles, i després
arribava la decoloració per
unificar el color abans del tint.
A la il·lustració gran observem
la ubicació de les oficines
i dels magatzems i l’exposició
de la fàbrica.

HO SABÍEU?

El vapor és el nom popular
de les fàbriques de teixits
que funcionaven gràcies
a la màquina de vapor.
El d’Aymerich, Amat
i Jover és “una espècie
de mesquita modernista”,
segons Eusebi Casanelles.
Tenint en compte que la
fabricació de la llana és el
que dóna sentit al museu,
el centre ofereix visites
teatralitzades sobre el
tèxtil cada cap de setmana.
El visitant també pot
participar en un recorregut
modernista pels voltants.
El museu organitza visites
per a escoles o grups.

1
2

Museu de la Ciència
i de la Tècnica de
Catalunya. 93 736 89 66
www.mnactec.cat
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MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL

6 | LA SUPERVIVÈNCIA DEL SURO

1

EL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL EXPLICA LA HISTÒRIA DE LA INDÚSTRIA
SUROTAPERA A LES INSTAL·LACIONS D’UNA FÀBRICA MODERNISTA
OBJECTES TAN DIVERSOS com el paper,
els salvavides, les neveres o els taps han
compartit al llarg dels anys la mateixa
matèria primera: el suro. Procedent
de l’alzina surera, un arbre que creix
espontàniament a la Mediterrània
occidental, aquest teixit vegetal que
envolta el tronc i les branques ha
d’extreure’s quan la planta té entre 25
i 35 anys. Després es pela cada 12 anys.
La primera lleva bona per fer taps és
la tercera, quan l’arbre té vora 50 anys.
El Museu del Suro de Palafrugell fa un
repàs exhaustiu de la història del material
emmarcada en la comarca del Baix
Empordà, territori clau en el desenvolupament d’una indústria surera que manté
la seva competitivitat a escala mundial.
Una empresa líder en el sector
El museu, fundat el 1972, va inaugurar la
seu a la fàbrica modernista de Can Mario
l’estiu de 2012. L’empresa que hi funcionava era Miquel & Vincke, creada el 1900,
i més tard Miquel, Vincke & Meyer,
fundada el 1901. Els seus propietaris
van posar en marxa el negoci fent la
competència a la seva exempresa amb
la fabricació de productes de suro. La
fàbrica va convertir-se en “un monstre
productiu”, segons el director del museu,
Josep Espadalé. El 1905 l’empresa tenia
500 treballadors, i tan sols dos anys més
tard, el doble. “Va ser líder del sector tant
a Catalunya com a Espanya, exportaven
arreu del món. Va ser l’empresa
més important del suro català”, assegura
Espadalé. La fàbrica va tancar les portes
entre el 1991 i el 1993.
El trasllat del Museu a Can Mario
ha permès ampliar les instal·lacions
i millorar-les “notablement” i s’ha
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Can Mario

aconseguit que “continent i contingut
estiguin d’acord”, com diu el director
de l’equipament. El visitant pot trobar-hi
des de les eines emprades en l’època
que l’elaboració de productes amb suro
era artesanal, la primera generació
de maquinària manual, les primeres
màquines mogudes amb força motriu
i mostres de la diversificació, com els
discos, el paper i la llana.
“El suro ha tingut molts usos”, afirma
Espadalé. Si bé el Museu dedica una
especial atenció a la producció de taps de
suro actualment, també hi ha espai per
explicar altres utilitats que tenia, com,
per exemple, la llana de suro que s’utilitzava a les bodegues dels vaixells per
dormir-hi la tropa o la funció d’aïllant per
a habitatges. Per a Josep Espadalé, un dels
trets distintius del museu és que està
“molt arrelat al territori, i explica la vida
de la gent d’aquí durant molts anys”. “És
un sector viu. I nosaltres hi volem donar
suport”, afegeix el director del museu.
De fet, la zona té més d’una vintena
d’empreses que competeixen internacionalment i que demostren que la indústria
del suro no és tan sols un record del
passat. Míriam de Lamo

El museu, que abans es
trobava a l’antiga Escola
d’Arts i Oficis de Palafrugell,
va obrir les seves portes
a les instal·lacions de Can
Mario el 29 de juny de 2012.
A banda dels espais
d’exposició sobre el suro
i d’una mostra sobre el
funcionament de la fàbrica
durant la dècada del 1920,
el museu disposa d’una sala
d’exposicions temporals de
240 metres i un auditori on
es projecta una producció
sobre la història de la
fàbrica. El museu també
organitza tallers i ofereix
al visitant una botiga
especialitzada en productes de suro.

HO SABÍEU?

La fabricació
d’un tap
El procés de producció de
taps de suro començava
bullint el suro en peroles 1
perquè perdés part dels tanins
i substàncies minerals i a la

2

Museu del Suro de
Palafrugell. 972 30 78 25
www.museudelsuro.cat

vegada augmentés de volum
i adquirís més flexibilitat.
Després de raspar les
pannes (els fragments
de suro extrets de l’arbre),
aquestes es tallaven amb una
ganiveta en tires o llesques
2 amb una amplada igual a
la llargada que es volia donar
al tap de suro. El pas següent
era carrar; és a dir, tallar la
llesca en carracs o prismes
rectangulars de l’amplada
que havia de tenir el tap 3 .
Posteriorment es donava la
forma definitiva als taps, que
eren sotmesos a un control
per comprovar-ne la qualitat
i el calibre, per després
rentar-los 4 per eliminar-ne
les impureses afegides durant el procés de fabricació
(per millorar el seu aspecte
els taps s’acolorien). Finalment, era necessari assecar
els taps de suro, marcar-los
amb el logotip de l’empresa embotelladora 5 i,
com a darrer pas, introduir-los en saques.

5

3
4
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FASSINA BALANYÀ DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

HO SABÍEU?

7 | LA VELLA FÀBRICA D’AIGUARDENT

Els espais d’una
petita fassina

A LA FASSINA BALANYÀ DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ES DESTIL·LAVA
LA BRISA DEL RAÏM PER FER ALCOHOLS QUE S’EXPORTAVEN ARREU
INICIEM UN VIATGE AL PASSAT. Quan
entrem a la Fassina Balanyà, documentada des de la dècada del 1830, descobrim
una de les poques antigues fassines
industrials que queden a Catalunya, una
petita fàbrica familiar on es destil·lava
brisa per obtenir aiguardent que s’exportava a l’estranger. No és gaire conegut
el fet que les comarques del Camp de
Tarragona foren un dels principals centres
de producció d’esperit de vi del nostre
país i amb la visita a la fassina, que s’ha
restaurat completament, en descobrim
tots els detalls. L’itinerari per la Fassina
Balanyà comença amb un audiovisual de
presentació, a l’espai museïtzat hi veiem
els processos per obtenir l’alcohol i els
derivats i acabem amb una destil·lació
en directe i un petit tast final.
De la brisa a la beguda
La brisa és el residu sòlid que resta del
raïm després de ser trepitjat o premsat,
el qual es dipositava en cups segellats
hermèticament perquè fermentés. En
un primer moment, s’abocaven els sacs
de brisa en una caldera, dividida en dos
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Una escapada
completa

espais: el d’entrada del vapor i el de
vaporització de la brisa. Tenint en compte
que l’alcohol s’evapora a una temperatura
de 78,5°C, mentre que l’aigua ho fa
a 100°C, el vapor d’aigua empenyia
i arrossegava els vapors alcohòlics de la
brisa cap al capitell i cap a l’escaldavins.
En aquest punt es produïa el refredament
que feia que els vapors més aquosos es
liqüessin, mentre que els vapors amb més
graduació alcohòlica no es condensaven
i continuaven ascendint per una canonada que els conduïa fins al refrigerador.
Allà, per canonades separades, hi circulaven els vapors alcohòlics i l’aigua freda,
que els feia disminuir de temperatura
fins que es liquaven i es transformaven
en aiguardent. Entre els anys 1947 i 1956,
es calcula que s’hi produïen cada dia
uns 315 litres d’aiguardent de 60°C
de mitjana. La campanya de producció
ocupava uns mesos de l’any (de novembre
a maig-juny) i es feien uns 35.000 litres
d’aiguardent a partir de 750.000 quilos
de brisa. La fassina va cessar l’activitat
el 1964, i la recuperació patrimonial
va començar al final del 1996. Des de
l’any 2000, el centre està vinculat
al Museu de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya. Raül Maigí

Un recorregut per
l’Espluga de Francolí
convida a conèixer la
riquesa i la importància
del món agrari amb equipaments com el Museu de
la Vida Rural i el Museu
del Vi. També val la pena
visitar les fonts i el patrimoni arquitectònic,
sense oblidar la cova
de la Font Major. Però
la Fassina Balanyà és un
complex poc conegut que
val molt la pena descobrir.
Obre al públic de dimarts
a dissabte, de 10.30
a 13.30 h i de 16 a 18 h.
Diumenges i festius,
només en horari de matí.
Fassina Balanyà
Pl. del Mil·lenari, 1.
L’Espluga de Francolí
977 87 12 20
www.fassinabalanya.cat

A l’exterior hi havia la zona d’emmagatzematge i d’assecatge
de la brisa ja destil·lada 1 ,
que servia de combustible de
la caldera de vapor. El cobert
del pati 2 era el segon espai
exterior, amb les bótes per a
la recepció dels líquids
sobrants de l’olla o caldera
de la brisa, i els remenadors
de tartrà. La xemeneia 3
era l’encarregada d’expulsar
els fums de combustió de la
caldera de vapor 4 ; situada
a l’espai de producció d’energia, subministrava vapor per
moure la màquina de vapor 5
o cavallet. Aquesta accionava
les politges, que, a la vegada,
feien funcionar la premsa,
el vis sense fi, la triadora,
els remenadors de tartrà

i les bombes d’aigua. Les olles
o calderes de vaporització 6
eren situades a la zona de
destil·lació pròpiament dita.
A l’escaldavins 7 es condensaven part dels vapors d’aigua,

mentre que els vapors amb
més graduació no es condensaven i continuaven ascendint
per la canonada que conduïa
fins al refrigerador 8 o condensador, on es condensaven
els vapors alcohòlics, es liquaven i esdevenien aiguardent.

A la pàgina anterior,
dibuix que recrea
el procés artesanal
d’obtenció de destil·lats que la fassina
feia a gran escala.
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MUSEU DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

HO SABÍEU?

8 | VIATGE AMB TREN PER LA HISTÒRIA

El dipòsit de les
locomotores

EL MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA EXHIBEIX LA COL·LECCIÓ DE
LOCOMOTORES DE VAPOR MÉS COMPLETA D’EUROPA A VILANOVA I LA GELTRÚ
DES DE LA LOCOMOTORA de vapor que
el 1857 arribava als 50 km/h fins al Talgo
que el 1968 podia viatjar fins als 180 km/h,
hi ha més d’un segle d’evolució que el
Museu del Ferrocarril de Catalunya
divulga des de Vilanova i la Geltrú.
L’equipament està ubicat a les instal·
lacions originals del dipòsit de locomotores de la ciutat des de ja fa 24 anys.
El museu és tot un referent en l’àmbit
ferroviari, ja que exhibeix la col·lecció
de locomotores de vapor més completa
d’Europa. Ho demostra l’exposició d’una
cinquantena de vehicles ferroviaris de tot
tipus, també locomotores elèctriques
i dièsel i cotxes de viatgers, entre els quals
es troba una rèplica del primer tren que
va circular a la península Ibèrica l’any
1848, i el primer Talgo. Els adults gaudiran
amb la contemplació d’aquests dinosaures
de la tècnica, que es van restaurant de
manera minuciosa gràcies al suport
dels Socis i Col·laboradors del Museu,
un equip de voluntaris entre els quals
hi ha enginyers i ferroviaris jubilats que
retornen a les peces la seva antiga
esplendor. Els més petits podran pujar
en alguns dels trens, entretenir-se en
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l’àrea de jocs situada fora del recinte
museïtzat, a l’àrea de jocs interior
(per a nens de zero a set anys) o mirant
la maqueta gegant, que es posa en marxa
en diversos moments del dia. El Museu
del Ferrocarril també mostra tot tipus
d’elements relacionats amb la xarxa
ferroviària, com ara senyals, fanals de
mà, xiulets, diferents tipus de carrils
i passos a nivell, o una llitera i una
farmaciola d’estació.
Pioners del món del tren
El museu fa un recorregut per la història
del ferrocarril des dels seus orígens fins
avui. Hi destaca l’espai Gumà, un dipòsit
sobre una estructura de maó i formigó
que va utilitzar-se com a magatzem i que
acollia el sistema de desmineralització de
l’aigua, per tal de reduir els efectes perjudicials de les calderes de les locomotores.
En la commemoració dels 125 anys de
la inauguració de la línia ferroviària
de Barcelona a Vilanova, l’espai Gumà
es va obrir com a àrea d’exposicions
dedicada a la història del tren a Vilanova.
L’equipament no ha deixat de canviar
per adaptar-se als nous temps des que
va convertir-se en un terreny per a usos
ferroviaris el 1881, quan, després de tres
anys d’àrdues feines per poder travessar
el massís del Garraf, s’inaugurava la
línia de tren entre Vilanova i Barcelona. Fins a vora 30.000 visitants
passen cada any per un museu obert
a un públic de totes les edats que,
gràcies al seu dinamisme i a la
importància de la seva col·lecció, ha sabut atreure des
d’experts fins a ciutadans
delerosos de conèixer
un llegat ferroviari
únic. Míriam de Lamo

La primera locomotora de
vapor va construir-se el 1812
a la Gran Bretanya. El 1878
va constituir-se la Companyia
dels Ferrocarrils de Valls a
Vilanova i Barcelona, amb
seu a Vilanova, i tres anys
més tard la capital del Garraf
quedava connectada a Barcelona mitjançant el tren.
Vilanova ja era considerada
aleshores un important port
que facilitava l’enviament
de mercaderies, a més de
disposar d’una reconeguda
activitat industrial i comercial.
El Museu del Ferrocarril de
Catalunya va obrir les seves
portes a les instal·lacions
que havien funcionat com
a dipòsit de locomotores
de vapor des del segle xix.

VISITA

Propostes per
a grans i petits
El Museu ofereix fins a
quatre visites comentades. N’és un exemple el
recorregut guiat per la
col·lecció, l’últim dissabte
de cada mes. També es
programen activitats com
la visita a un cotxe de
viatgers de luxe, el primer
diumenge de mes, o la història del tren per als nens,
cada segon diumenge.
Museu del Ferrocarril
de Catalunya
Pl. d’Eduard Maristany.
Vilanova i la Geltrú
93 815 84 91
museudelferrocarril.org

A la zona 1 s’hi poden veure
els dipòsits d’aigua, essencials per fer funcionar el sistema ferroviari de vapor. La gran
rotonda 2 , que servia de
magatzem de màquines (que
entraven i sortien gràcies a la
plataforma giratòria central),
també s’utilitzava per dur-hi
a terme les reparacions.
L’espai també disposava
d’un taller 3 on es feien
les reparacions més generals,
i es verificava el tornejament
de les rodes, es reparaven les
calderes i les conduccions
de vapor i s’aplicaven altres
ajustos de caire genèric
[a l’esquerra, el pont grua
per aixecar les locomotores].
El darrer indret és el taller del
recorregut 4 , amb seccions
de fusteria, manyeria, pintura
i envernissat, i on es reparaven tot tipus de vagons.

2
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ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

HO SABÍEU?

9 | DEL BLAT A LA FARINA

La fàbrica
als anys 50

L’ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES EXPLICA L’EVOLUCIÓ
DE LA INDÚSTRIA FARINERA A CATALUNYA DELS DARRERS SET SEGLES
CONÈIXER EN PROFUNDITAT el procés
de producció de la farina en un antic
molí convertit en fàbrica durant el segle xix
és el principal atractiu de l’EcomuseuFarinera de Castelló d’Empúries. L’equipament està dedicat a l’evolució de la
indústria farinera a Catalunya i els profunds canvis tecnològics que va protagonitzar la fabricació de la farina fa uns
150 anys. Les instal·lacions actuals van
inaugurar-se l’any 2004, si bé el museu
va obrir les portes el 1998. Aquí se’ns mostra maquinària tant de les acaballes del
segle xix com de la primera meitat
del segle xx “in situ i en perfecte estat
de conservació”, en paraules de la
directora del museu, Carme Gilabert.
L’Ecomuseu es troba en una fàbrica
de farina que funcionava amb el sistema
austrohongarès; nascut a Budapest l’any
1837, aquest procediment va incorporar
per primer cop els cilindres metàl·lics
a la trituració del blat, i va substituir-se
per la tradicional mòlta amb pedres
perquè produïa una farina de qualitat
superior. El nou sistema es va estendre
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VISITA

Més que un molí

ràpidament arreu d’Europa, incloent-hi
Catalunya, que des del començament
del segle xx va liderar la producció
farinera al sud del continent.
El juliol del 2004 l’Ecomuseu-Farinera
va incorporar una nova museografia que
inclou una sèrie de suports a la visita com
maquetes, audiovisuals i mostres que
permeten conèixer d’una manera amena
i experimental els diversos continguts
del museu: el procés de conversió de
molí fariner a fàbrica de farina, la font
d’energia utilitzada, les característiques
del blat, la farina i el pa, i el procés
productiu de la farina.
Per a Gilabert, un dels trets distintius
de l’Ecomuseu és la “bellesa i harmonia
estètica del conjunt, que un no s’imaginaria en un entorn industrial”. L’any 1012,
l’equipament va rebre més de 10.000
visitants i va acollir 2.500 usuaris que van
participar en algunes de les activitats
organitzades al llarg de l’any. Segons
la directora, un dels elements que més
sorprèn els visitants és “la complexitat del
procés de producció de la farina, ja que
en general es creu que sols consisteix
a moldre el blat”. Actualment, l’EcomuseuFarinera està considerat un veritable
referent en la museïtzació del patrimoni
industrial fariner. Míriam de Lamo

L’Ecomuseu-Farinera
ofereix la possibilitat de
fer una visita guiada
d’una hora que permet la
descoberta de l’espai de
la fàbrica i el descobriment de les varietats de
blat, els sistemes utilitzats
per moldre’l, les fases del
procés industrial i la font
d’energia que fa funcionar
la maquinària. Puntualment
s’hi programen visites
guiades teatralitzades.

La farinera té els seus orígens
en un molí fariner que es
movia per la força hidràulica
que proporcionava l’aigua de
l’anomenat rec del Molí 1 ,
que es desvia de la Muga
mitjançant una resclosa. El
blat que es molia a la Farinera
arribava generalment de la
zona i es descarregava al pati
de càrrega i descàrrega, des
d’on s’emmagatzemava 2 ,
en bones condicions de
temperatura i humitat.
El procés de transformació
del blat en farina es divideix
en tres fases: la neteja, el
condicionament i la mòlta.

La neteja 3 prèvia del blat és
imprescindible per a una bona
mòlta i té per objectiu separar
la palla, la pols, les pedres, les
llavors i altres cossos estranys
que arriben barrejats amb el
blat com a resultat de la sega
i de la recol·lecció. El blat és
mòlt, al llarg de tot el procés,
per 10 molins 4 de cilindres
successius. Les fases de la
mòlta gradual són la trituració
i la compressió, amb una fase
intermèdia anomenada
desagregació. El producte que
se n’obté és classificat pels
plansichters, que duen a terme una acció de tamisatge

que imita el garbellat a mà,
i pel sasor, que és la màquina
que permet obtenir farina
blanca 5 . La farina acabada
era enviada al dipòsit de la
farina, des d’on s’ensacava.
Tota aquesta maquinària
funcionava gràcies a l’energia
generada per una turbina
hidràulica 6 del tipus
Francis, alimentada per
l’aigua del rec del Molí.

A la pàgina anterior,
recreació d’un molí
de cilindres, el qual
permetia l’obtenció
d’una farina blanca
molt apreciada.

1

Ecomuseu-Farinera
Sant Francesc, 5-7.
Castelló d’Empúries
972 25 05 12
ecomuseu-farinera.org
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MUSEU DEL TER

10 | FILANT PRIM A LA RIBA DEL TER
L’APROFITAMENT DE L’AIGUA DEL RIU COM A ENERGIA PER A LES
FÀBRIQUES TÈXTILS ÉS UN DELS TEMES CENTRALS DEL MUSEU DEL TER

11

10

L’ANTIGA FÀBRICA COTONERA de
Can Sanglas, a Manlleu, s’ha convertit en
l’espai idoni per entendre la transformació
de l’energia del riu en riquesa durant el
segle xix. Seu del Museu del Ter des del
2004, les instal·lacions de l’empresa són el
punt de partida per conèixer l’empremta
a Osona dels fabricants Martí Sanglas
i Bonaventura Mias: ambdós van obtenir
el 1833 una concessió per explotar l’aigua
del Ter amb l’objectiu de posar en marxa
una fàbrica de filats. La cotonera, que
no va obrir les portes fins al 1841, està
considerada la primera fàbrica del
Ter mitjà que va instal·lar una turbina
Les turbines
Fontaine,
fabricades a
Girona, van fer
possible la
mecanització
de la indústria
cotonera tant
del Ter com
del Llobregat.

2
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hidràulica, mecanisme que va substituir
les tradicionals rodes hidràuliques utilitzades fins al segle xix. La turbina Fontaine
de Can Sanglas estava fabricada a Girona
i va començar a funcionar el 1860, i generava una potència de 12 CV capaç de
moure les màquines de la filatura. Aquest
sistema hidràulic encara pot funcionar
i és un dels atractius del museu.
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Fàbriques a tocar de l’aigua
“Des del principi del segle xix es van
instal·lar moltes fàbriques al costat del
Ter”, explica el director del Museu, Carles
Garcia, que recorda com Catalunya, “sense
carbó ni ferro, va haver d’aprofitar l’aigua
del Ter i del Llobregat per a l’energia”.
Això va provocar el fenomen de la
“industrialització, especialment
a Manlleu”, però també en altres punts
de la comarca. L’equipament ofereix tres
exposicions permanents, dues de les quals
estan vinculades a la industrialització
viscuda entorn del Ter, que va donar lloc
a fàbriques tèxtils, ara pràcticament
extingides. Així, s’explica en una primera
mostra el procés de la filatura i l’aprofitament de l’energia hidràulica; la societat
industrial que es va derivar del desenvolupament econòmic de la zona és el tema
central de la segona exposició, dedicada
a aspectes com les condicions de vida dels
treballadors i l’essencial treball exercit per
les dones de l’època. Aquestes propostes es
complementen amb una tercera exposició
sobre els rius mediterranis i els seus valors
ambientals, una altra de les temàtiques
que vol difondre el museu. L’equipament
també gestiona les colònies industrials de
Borgonyà i Rusiñol, que es poden visitar
i permeten aprofundir en com era la vida
a les fàbriques. Míriam de Lamo

VISITA

Un museu
molt dinàmic
El Museu del Ter ofereix
un gran nombre de
propostes per a un públic
de totes les edats: des de
visites guiades i teatralitzades fins a recorreguts
a les colònies Borgonyà
i Rusiñol (aquesta es visita
cada primer diumenge de
mes), a banda d’activitats
a la riba del Ter cada
diumenge i una ruta
audioguiada per Manlleu.
Museu del Ter
Pg. del Ter, 2. Manlleu
93 851 51 76
www.museudelter.cat

3
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El sistema de
producció d’una
cotonera el 1930
La fàbrica de Can Sanglas
estava connectada al canal
industrial de Manlleu (a la
figura 1 , la zona d’aportació
de l’aigua del canal), que va
estrenar-se com a tal el 1848
i que va arribar a donar servei
a un molí fariner i set fàbriques
al llarg del seu recorregut de
1.900 metres paral·lel al riu.
La turbina Fontaine 2 , d’origen francès, estava adaptada
als rius de règim mediterrani
irregulars. L’empresa gironina
Planas, Junoy, Barné i Cia
va obtenir la llicència per

fabricar-les a Catalunya
a partir del 1855; la turbina
de Can Sanglas va ser de les
primeres utilitzades al Ter.
La turbina Francis 3 alimentava un modern alternador
que generava electricitat.
L’energia a la fàbrica es
distribuïa a través de l’arbre
dret 4 i els embarrats 5 .
A les cardes 6 s’iniciava
el procés de la filatura
per obtenir en un primer
pas una metxa. Les fibres
de la cinta de carda
es posaven en paral·lel
i s’orientaven a través

d’estiratges als manuans 7 .
El pas de la cinta a la metxa es
duia a terme a les metxeres 8 .
A les contínues 9 , la metxa
fina obtinguda s’estirava més
per fer-la més prima i es
torçava diverses vegades
per fer-la resistent i acabar
convertint-la en fil. Can Sanglas també disposava d’un
taller de fusteria 10 i d’una
rectificadora per a corrons
o corronaire 11 , peces emprades en la fase de la carda.

La disposició en tres
plantes facilitava la
transmissió del
moviment de l’arbre
dret, que partia del
soterrani i distribuïa
la força a la maquinària de la filatura.
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MUSEU DE LES MINES DE CERCS

11 | UN VIATGE AL COR DE LA TERRA
EL MUSEU DE LES MINES DE CERCS ENDINSA EL VISITANT EN ELS
150 ANYS D’HISTÒRIA DEL NUCLI MINER MÉS IMPORTANT DE CATALUNYA
UN SEGLE I MIG d’història d’extracció
minera avala el Museu de les Mines de
Cercs com un dels centres d’interpretació de referència en l’àmbit del carbó.
Recórrer 450 metres d’una de les galeries
en un tren miner original i veure com
transcorria la vida dels treballadors a les
colònies són dos dels grans atractius d’un
museu que explica tots els aspectes que
envoltaven la difícil vida a la mina.
La conca minera de l’Alt Berguedà,
el nucli miner més important del país
i amb mines més extenses, va començar
a explotar-se a partir del 1851, quan
van crear-se les primeres societats per
extreure el carbó per destinar-lo a usos
industrials; en aquells moments se
n’explotaven els jaciments més superficials, amb galeries que no superaven els
500 metres. No va ser fins al 1895 quan
l’activitat minera va agafar embranzida
gràcies a l’arribada del ferrocarril
i a la modernització de les tècniques
per extreure el carbó.
Un recurs amb demanda minvant
En els anys posteriors, l’actualització
dels sistemes per arrencar el carbó va
ser contínua, i també les condicions de
treball dels miners, que van començar
amb jornades de 12 hores diàries
i sense gairebé mesures de seguretat,
i a poc a poc, van aconseguir millores.
A les acaballes dels anys 60 del segle
passat, el carbó va començar a patir la
competència del petroli, el gas i l’energia
nuclear, i tot i que a mitjan anys 70 hi
va haver un darrer esforç per continuar
modernitzant les mines, el negoci va
continuar minvant. L’empresa va tancar
definitivament les portes el 1991. La
directora del Museu de les Mines de Cercs,
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carbur 4 i es va avançar
molt en els sistemes de
transport, utilitzant ferrocarrils de tracció animal. A la
il·lustració inferior es poden
apreciar el canal oscil·lant
de la galeria 5 , el front
d’arrencada 6 i la galeria
de direcció 7 per on es
transportava el mineral.
En l’etapa posterior, entre
els anys 1930 i 1965, també
es pot apreciar el front
d’arrencada i d’avenç 8 ,
que és on es van produir els

Les millores
en l’extracció
Durant el període que va
de l’any 1895 al 1930 es
continuava arrencant el carbó
a la galeria 1 de manera
manual (a les figures 2 i 3
es poden apreciar els treballs
amb el barrinador i la falla,
i l’empastador, respectivament)
però a la feina d’extracció
s’hi van introduir avenços
importants: el llum d’oli va
substituir-se pel llum de

avenços més espectaculars,
ja que es van generalitzar
els martells picadors
i perforadors d’aire comprimit 9 . Els fronts també van
passar de 50 a 250 metres
apuntalats per estructures
metàl·liques, les anomenades piles de fricció 10 .
A la il·lustració superior
també s’hi poden apreciar
les gàbies de fusta 11 ,
la locomotora dièsel 12
i les vagonetes 13 , que ja
eren de 1.750 litres.

A la pàgina anterior,
les sales d’exposició permanent,
a l’edifici que va ser
convent de monges
i, anys més tard,
Hogar del Minero.

(1930-1965)

Alba Boixader, destaca que el fet de
“poder visitar una mina de carbó
original” és, sens dubte, un dels trets
distintius de l’equipament. El visitant
accedeix en un tren a la galeria Sant
Romà i després fa un recorregut a peu
amb un guia per la mina, en la qual es
pot veure l’evolució del treball miner
des del final del segle xix fins al final del
segle xx. El centre té altres propostes
interessants, com un joc de rol que amb el
títol de La mina virtual aconsegueix que
el públic se senti miner per un dia gràcies
a “pantalles interactives i camps magnètics”, segons explica Boixader. El museu
ofereix, així, tots els vessants per
entendre com funcionava l’extracció
del carbó i com era el dia a dia de
l’àmplia zona de serveis que envoltava
les mines, que disposaven de tallers
mecànics, fusteria, lampisteria, un
economat, oficines, etc. En definitiva,
una visita molt completa que permet
recrear tota una forma de vida vinculada
al passat. Míriam de Lamo

VISITA

De la galeria
a la casa
La visita al museu dura
una hora i mitja, i permet
tant visitar l’exposició
permanent, que inclou dos
audiovisuals i explica des
dels sistemes d’extracció
del carbó fins a la vida
a la colònia o les revoltes
dels treballadors, com
entrar a l’habitatge dels
miners i accedir a una
galeria amb un recorregut
guiat. El museu també
proposa una visita al
jaciment de petjades de
dinosaures de Fumanya.
Museu de les Mines
de Cercs.
Pl. de Sant
Romà, s/n. Sant Corneli
(Cercs) | 93 824 81 87
www.mmcercs.cat
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(1895-1930)
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MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA

12 | LA HISTÒRIA D’UN GRAN CANAL
EL MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA EXPLICA LA MODERNITZACIÓ
DE LA CAPITAL BAGENCA GRÀCIES A L’AIGUA CANALITZADA
CONSTRUÏTS A MITJAN segle xix, els
antics dipòsits de Manresa han deixat
d’emmagatzemar aigua per convertir-se
en una autèntica reserva cultural de la
ciutat. La importància del canal, que va
permetre el desenvolupament agrícola
primer, i l’industrial després, és l’essència
del Museu de la Tècnica, un equipament
que també dóna a conèixer l’altre gran
vessant econòmic de la Catalunya central:
la indústria de la cinteria.
Conèixer in situ la història de la séquia
—el canal que porta l’aigua del Llobregat
fins a Manresa— i dels dipòsits vells és
aprofundir en la història de Manresa;
en el segle xiv, la ciutat va patir una
forta sequera que va desencadenar en la
unió d’esforços per fer arribar l’aigua
a la ciutat. El projecte va comportar la
confrontació amb l’Església —el bisbe
de Vic va oposar-se a les obres perquè
afectaven les seves terres, i en va excomunicar els defensors. Després de superar
moltes dificultats, la séquia va fer-se
realitat el 1383, va introduir a la zona
el conreu del regadiu.
En el segle xix, l’escenari havia canviat
completament mitjançant la implantació
de manufactures tèxtils que havien de
repartir-se l’aigua amb els agricultors.
La ciutat requeria uns dipòsits que
permetessin tenir una reserva per
afrontar l’estiu i les avaries del canal,
i també el creixement de l’activitat
industrial. Entre el 1861 i el 1865 es va
portar a terme l’obra, que va acumular
l’aigua de la ciutat fins als anys 80,
i que actualment acull les instal·lacions
del museu. “L’edifici en si impacta molt
els visitants”, explica la directora de
l’equipament, Alba Subirana. “Com
que és semisoterrat, des de fora no es
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El museu acull una
important exposició
sobre la cinteria,
especialitat tèxtil
amb una gran importància i un fort
arrelament al país.

6

VISITA

Les curiositats
de la séquia

pot percebre el que hi ha dins: 800 metres
quadrats de dipòsit” que impressionen
el públic visitant.
La cinteria: una indústria que perdura
El Museu de la Tècnica de Manresa també
exhibeix una exposició dedicada a la
indústria de la cinteria, amb una
important col·lecció de telers que s’han
convertit en un dels seus al·licients més
destacats. “La gent se sorprèn molt que
encara funcionin”, apunta la directora
del museu, tenint en compte que es
conserven màquines des del segle xviii
fins al xx, una “mostra molt representativa” que ajuda a entendre com
funcionava la indústria tèxtil de l’època.
Alba Subirana recorda que la cinteria es
manté com “una de les principals
indústries de la Catalunya Central”.
“Ara es produeix aquí un 25%
de les cintes d’arreu d’Espanya.” El material fabricat
inclou des de cordills de
sabates fins a etiquetes
de la roba, cintes de persianes o cinturons de seguretat.
Míriam de Lamo

El museu exhibeix peces
i artefactes relacionats
amb la història de la
séquia. Els visitants podran
descobrir com era l’uniforme dels sequiaires, els
treballadors del canal, a la
primeria del segle xx, amb
unes curioses botes de
llautó. Un altre dels elements destacats és l’enorme aixeta que servia per
treure l’aigua dels dipòsits,
que encara es conserva
gràcies al museu.
Museu de la Tècnica
de Manresa.
Ctra. de
Santpedor, 55 | 93 877 22 31
www.mnactec.cat
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HO SABÍEU?

Grans dipòsits
sota terra
Els dipòsits tenen forma de
nau allargada d’uns 20 per
40 metres, amb una separació de murs 1 que es van
reduint a mesura que pugen
fins a l’arrencada de les
voltes i els arcs. La coberta
dels dipòsits està formada
per voltes de pedra 2 que
descansen sobre els murs
del perímetre i sobre els
arcs rebaixats 3 de grans
dovelles de pedra. Entre
aquests pilars i les pilastres
adossades 4 també hi ha
arcs faixons 5 , sobre els
quals descansen les voltes
de pedra de la coberta.

7

Aquest tipus de distribució
de forces va permetre que
s’obrissin unes petites
lluernes de ventilació 6 . Els
dipòsits quedaven en gran
part enterrats, ja que es van
construir en un desnivell,
i a més dels dipòsits també
hi havia una caseta per a
l’entrada d’aigües, la casa
del guarda com a magatzem,
i una bassa repartidora 7 .
Els dipòsits rebien l’aigua de
la séquia 8 , que arribava fins

10

aquí després d’un llarg
recorregut al descobert.
Per evitar l’acumulació de
fangs s’anaven netejant
periòdicament 9 . La sortida de l’aigua es feia pel
tercer dipòsit, on es conduïa
cap a la part baixa de la
ciutat mitjançant unes
canonades de ferro 10 .
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El 1854, l’empresa La Propagadora del Gas va instal·lar
la primera fàbrica de gas a
Gràcia, i després de vendrese-la, en va posar en marxa
una de nova a Premià de Mar,
que va inaugurar-se el 1884.
Les instal·lacions constaven
d’un edifici d’oficines 1 i un
taller 2 . La fàbrica tenia un
dipòsit d’amoníac 3 , un motor
elèctric 4 , una bomba d’aspi-

MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ DE PREMIÀ DE MAR

13 | L’ESPLENDOR DEL TÈXTIL
EL MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ DE PREMIÀ DE MAR REPASSA EL PAPER
DE L’ACTIVITAT TÈXTIL EN LA INDUSTRIALITZACIÓ DE CATALUNYA
LA INDÚSTRIA DE L’ESTAMPACIÓ tèxtil a
Catalunya va assolir el lideratge del sector
a Europa durant el segle xviii. El país va
abocar-se a la producció d’indianes (robes
de cotó estampades seguint les tècniques
procedents de l’Índia), cosa que va posar
les bases de la industrialització que
s’iniciaria un segle després. Divulgar
l’activitat tèxtil catalana com a punt de
partida per desenvolupar econòmicament
el territori és la raó de ser del Museu
de l’Estampació de Premià de Mar,
un equipament singular dedicat a una
activitat que va deixar empremta.
“Premià va tenir força indústria tèxtil
des del segle xix”, explica l’antiga directora
del museu, Marta Prevosti. El municipi,
però, “es va especialitzar en l’estampació
a partir del 1929-1930, quan una de les
fàbriques va ser adquirida per un francès
procedent de Lió, que va introduir per
primera vegada a l’Estat el sistema d’estampació a la lionesa, que segueix la tècnica
de la serigrafia”, afegeix Prevosti. El sistema va acabar estenent-se a tota la
indústria tèxtil, a la vegada que la fàbrica
Lyon Barcelona va acabar atraient al seu

voltant altres fàbriques i tallers, que al seu
torn van portar un gran nombre de dibuixants i gravadors de motlles al municipi.
Tots aquests factors “van convertir Premià
de Mar en un dels principals centres de
gravació de motlles del món”, segons la
directora del museu. No és difícil entendre
per què el municipi va apostar per crear
un centre dedicat a l’estampació tèxtil.
Preservar la memòria d’una indústria
Instal·lat a la Fàbrica del Gas de Premià de
Mar, el museu va néixer a la dècada dels 70
“per la iniciativa d’un grup de gent que
treballava al voltant del tèxtil, i que van
prendre consciència que s’estaven llençant
molts testimonis de la indústria dels
estampats, i van començar a agrupar-los”.
Gràcies a això es conserva gran part del
material, tenint en compte que la crisi
econòmica dels anys 80 va provocar el
tancament de la fàbrica Lyon Barcelona,
i el sector va anar perdent pes. En aquest
sentit, Marta Prevosti assegura que “fins al
canvi de mil·lenni l’estampació i la gravació
de motlles han continuat sent importants
a Premià de Mar”, i, de fet, “encara en queden algunes empreses”. El centre aprofundeix en la història de la tècnica, la química
i l’estampació manual, i exhibeix una
important col·lecció d’objectes pertanyents a tot el procés productiu, com
dibuixos originals, proves, motlles,
maquinària o teixits. La joia del museu
és un mocador commemoratiu de les
acaballes del segle xviii estampat amb
una escena de la guerra del Rosselló
del 1793, una de les moltes peces
que permeten traslladar el visitant als anys d’esplendor de la
indústria tèxtil catalana.
Míriam de Lamo

VISITA

Estampes del
primer viatge
a la Lluna
Una col·lecció d’estampes
procedents de la fàbrica
Lyon Barcelona, amb
imatges dedicades a temes
d’actualitat de la segona
meitat del segle xx, com
per exemple el primer
viatge a la Lluna, o de
moda d’alta costura (l’empresa treballava per a Yves
Saint-laurent), és només
un dels atractius del Museu
de l’Estampació. L’equipament té altres vessants,
com l’arqueologia; així,
ofereix una exposició amb
restes ibèriques i romanes
de Premià de Mar.

HO SABÍEU?

Dins l’antiga
Fàbrica del Gas
El Museu de l’Estampació es
troba a les instal·lacions de la
Fàbrica del Gas de Premià
de Mar. Es tracta d’un edifici
singular, d’arquitectura
modernista, que en produir
gas d’hulla va tenir un paper
essencial en la industrialització.

El combustible va utilitzar-se
tant per alimentar l’enllumenat
públic com el de fàbriques,
tallers i comerços, i també per
moure motors. A les fàbriques,
la il·luminació feia possible
un augment de l’horari de
treball i, per tant, un increment de la producció.

ració 5 , un condensador 6 ,
dues torres de rentat 7
i depuradores 8 . Al mig del
pati es trobaven els forns 9 ,
i just al costat, la xemeneia 10 .
A pocs metres hi havia
els magatzems de carbó
d’hulla 11 . La fàbrica va tenir
fins a tres gasòmetres,
construïts el 1884 12 ,
el 1913 13 i el 1935 14 ,
respectivament.
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Museu de l’Estampació
Joan XXIII, 2-8. Premià
de Mar | 93 752 91 97
museuestampacio.org
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A la il·lustració de
la pàgina anterior
s’observa la tècnica
d’estampació
serigràfica amb
carro manual.
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MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA I COMARCAL DE L’ANOIA

HO SABÍEU?

14 | L’ART DE TREBALLAR LA PELL

L’adoberia de Cal Granotes es
va mantenir en funcionament
fins al 1917, any en què es va
mecanitzar el procés. L’edifici
estava distribuït en dues
plantes on s’adobava pell
grossa (de bou i de vaca),
per fer soles de sabates. En el
remull 1 , les pells es posaven

EL MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA EXPLICA ELS SECRETS DE L’ADOBATGE
D’AQUEST MATERIAL I LA SEVA COMERCIALITZACIÓ AL LLARG DELS SEGLES
UNA ANTIGA FÀBRICA cotonera i una
adoberia històrica integren el singular
patrimoni del Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia, un centre que
aprofundeix en la història de la indústria
pelletera, els tractaments de la pell al llarg
dels segles i la seva explotació comercial
fins als nostres dies. A la darreria del segle
xix començava a funcionar la fàbrica tèxtil
Cal Boyer, fruit de l’intens creixement de
la indústria del cotó que va experimentar
Igualada en aquell moment. L’edifici va
construir-se el 1897, si bé entre el 1910
i el 1920 va ampliar l’espai amb una
segona nau. L’antiga fàbrica conserva
ambdós espais, amb finestrals i una gran
xemeneia, amb fileres de ferro colat
que sustenten l’edifici i una estructura
d’encavallades a la planta superior.
Un procés de 12 mesos
L’adoberia de Cal Granotes —l’única
museïtzada de tot el país— va començar
l’activitat el 1763 i s’ha convertit en un
referent en el patrimoni industrial català.
Visitar-la permet conèixer el sistema
tradicional d’adobar la pell, un procés que
durava entre 10 i 12 mesos i que
permetia tractar el material per a la
seva futura conservació i ús a la
indústria pelletera. Cal Boyer
i Cal Granotes formen part
d’un itinerari pel patrimoni
industrial d’Igualada, que
inclou la visita al Rec, un
canal que ja funcionava en
el segle xiii, i que, amb una
longitud de 3.000 metres,
utilitza l’aigua d’una resclosa
de l’Anoia. Entre la darreria del
segle xviii i la primeria del xix
l’aigua era utilitzada per les

amb aigua per obrir-ne els
porus. Es ferrejaven 2 per
treure’n la brutícia, es remullaven 3 i es tallaven per la
meitat 4 per manipular-les
millor. Les pells anaven al calciner vell 5 , amb aigua i calç
vella, i després, al calciner nou
6 , amb aigua i calç viva. El
procés dels calciners durava
entre 25 i 30 dies, i facilitava
l’extracció de pèl amb el ferro

L’única adoberia
museïtzada

de pelar 7 . El darrer pas era
la introducció al dipòsit
d’aiguamel 8 , amb aigua i
molt poca calç, per netejar-les
amb el ferro de descarnar 9 .
Finalment, es deixaven al clot
d’alum 10 amb aigua i
excrements de gallines i de
coloms per eliminar-ne la calç
i facilitar-ne l’adobatge. Es
feien diferents banys; el primer
era la mesa 11 , d’on les pells

passaven al reforç 12 , on es
trepitjaven perquè absorbissin
el taní vegetal. Després es feia
la colga 13 , posant capes de
pells alternades amb escorça
i cobertes d’aigua. En el procés
dels acabats, s’estenien en un
taulell de fusta 14 per treure’n
l’excés d’aigua, i s’hi aplicava
aigua i salfumant 15 per eliminar les taques de ferro.
Després s’eliminaven les
arrugues 16 , i s’assecaven 17 ,
es tornaven al taulell i es
passaven per oli, talc i barita 18 .
Els darrers passos eren
allisar-les 19 i embolicar-les
amb forma de fardell 20 per
transportar-les.

17

noves adoberies que s’havien instal·lat
a prop del canal, i que van donar forma
al barri adober d’Igualada: el barri del Rec.
La fàbrica cotonera de Cal Boyer disposa
de tres sales centrades en la indústria de la
pell. A “L’home i l’aigua” es mostra com
la humanitat ha aprofitat aquest recurs
natural desenvolupant diferents mecanismes per elevar l’aigua. La sala disposa
d’una part lúdica formada per un canal on
es poden provar ginys hidràulics. “L’ofici
d’adober” explica com s’adobava la pell
el 1890, i també el desenvolupament
industrial de la pell per a soles. L’espai
acull una exposició de la maquinària
emprada pels adobers i es complementa amb explicacions sobre la
importància del ferrocarril i les
màquines de vapor en la indústria
pelletera. Finalment, “Univers de
pell” presenta la producció i la
significació cultural de la pell
a la Mediterrània i la diversitat
dels usos d’aquest material, des
de com la pell ha servit per vestir
i calçar homes i dones fins al seu
ús en arnesos per a animals,
corretges de màquines o el
mobiliari. Míriam de Lamo

VISITA

Descobrir
tots els usos
del cuir
La fàbrica de Cal Boyer
funciona com a seu central
del Museu de la Pell, si
bé també es pot visitar
l’antiga adoberia de Cal
Granotes, situada a pocs
metres de Cal Boyer i del
Rec, el canal medieval
que abastia d’aigua les
fàbriques de la zona. Un
dels atractius del museu
és, sens dubte, la posada
en escena de l’ofici artesanal de l’adob de la pell
grossa —bovina—, que
transporta el visitant a la
Igualada preindustrial.
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Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia.
Dr. Joan
Mercader, s/n. Igualada
93 804 67 52
www.mnactec.cat
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A la il·lustració de
la pàgina anterior
es mostra com es
ferrejaven les pells
amb un ferro, ben al
principi del procés.
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FARGA PALAU DE RIPOLL

15 | ELS ORÍGENS DE LA FERRERIA
LA FARGA PALAU DE RIPOLL MOSTRA COM LA INDÚSTRIA CATALANA
VA MILLORAR EL TREBALL DEL FERRO A PARTIR DEL SEGLE XVII
L’ABUNDÀNCIA DE FERRO, d’aigua i de
carbó vegetal van convertir el Ripollès
en l’indret idoni per a la instal·lació de
fargues a partir del segle xv i fins al segle
passat. Forjar el ferro va esdevenir així
una activitat essencial per a la comarca
que va transformar el territori, tant des
d’un punt de vista econòmic com paisatgístic. La Farga Palau de Ripoll és un
testimoni únic de l’època que permet
explicar l’evolució de la forja: dedicada
a la manipulació del ferro en el segle xvii,
l’establiment va mantenir la seva activitat
fins al 1978, i conserva encara avui els
mecanismes d’un sistema de treball que
es va estendre per tot el Principat, la farga
catalana. La primera farga documentada
al Ripollès ja funcionava el 1419, a Ribes de
Freser, i el 1484 es coneix l’existència
de dues fargues més a Ripoll. Tot i que
la proliferació de l’activitat al Ripollès
va produir-se entre els segles xvii i xviii,
El maller i el seu ajudant amb el fargador
extreien del forn la massa incandescent
de ferro, que pesava uns 100 quilos.

1
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aquest últim va ser el de més esplendor,
ja que hi va haver fins a 24 fargues en
funcionament.
Traginers, ferrers i clavetaires
A la farga es manipulava el ferro per
elaborar-ne la matèria primera que després
seria transformada per altres professionals.
Al seu voltant van aparèixer molts oficis
a part dels fargaires, com per exemple
traginers, carboners, miners, clavetaires
o armers. Inicialment eren els mateixos
ferrers els que elaboraven claus, ferradures, panys o reixes, però l’increment de la
siderúrgia en el segle xvii amb l’aparició
de la indústria de les armes va comportar
una especialització. Dues terceres parts del
cens laboral treballaven en oficis relacionats amb el ferro, un fet que explica
la importància de l’activitat al Ripollès.
La farga catalana va copiar un sistema que
existia a Itàlia des del 1640, i que milloraria el procés de reducció del ferro i la seva
qualitat. La principal aportació va ser
insuflar aire al forn amb unes trompes
d’aigua en lloc de manxes de cuir.
La de Ripoll és “una de les fargues més
ben conservades que no està en funcionament”, segons explica Roser Vilardell,
directora del Museu Etnogràfic de Ripoll,
del qual depèn l’equipament. Vilardell
destaca que allò que més sorprèn els
visitants és l’excepcional estat de preservació del taller, on hi ha martinets,
comportes o trompes originals, entre
altres mecanismes. La Farga Palau de
Ripoll manipulava coure. En aquest
sentit, la directora del museu apunta
que moltes fargues van començar
a treballar aquest segon metall
“quan el ferro va deixar de ser
rendible”. Míriam de Lamo

externs. El fargaire o mestre
fargador 1 i el seu ajudant
construïen el forn segons
els seus criteris i en feien
el manteniment. S’encarregaven del bon funcionament
de les trompes d’aigua i del
bon estat de la tovera.

HO SABÍEU?

10 treballadors
per farga
A una farga catalana, en el
segle xviii hi treballaven
normalment unes 10 persones, vuit s’encarregaven
del procés metal·lúrgic i les
dues restants dels contactes

També controlaven les
quantitats de carbó, de mena
i de grillada que s’abocaven
al forn i la qualitat del ferro
que es volia aconseguir.
Juntament amb el maller,
extreien el masser del forn
i el giravoltaven sota el mall
del martinet per expulsar-ne
la resta d’escòria. El maller 2
i el seu ajudant s’encarregaven
de la part mecànica de la roda
hidràulica 3 i del martinet, del
mall i de l’enclusa, i d’ajudar a
remoure el masser sota el
mall. Finalitzada l’extracció

VISITA

Una farga com
n’hi ha poques
A més de ser l’única farga
de Catalunya que encara
elaborava peces d’aram
(coure treballat en forma
de xapa, perfil, canonada
o fil metàl·lic) fins a la segona meitat del segle xx,
la característica més
singular de la Farga Palau
són els dos martinets
instal·lats, amb coixinets
metàl·lics, mànec d’om
i mall d’acer. La visita
a l’equipament es complementa amb la del Museu
Etnogràfic, on es poden
apreciar els productes
elaborats amb ferro
provinent de la farga.
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de les escòries del masser,
s’encarregaven de tallar-lo en
quatre parts anomenades
massoquetes. El picamener 4
trossejava la mena a cops de
mall o de martell per després
fer-ne dues parts, la grillada
i la mena. Si la mena que
arribava a la farga era massa
compacta, la posava
al foc per després deixar-la
reposar un temps a la intempèrie perquè s’hidratés i es
tornés porosa. Dos foguers,
amb els seus respectius
ajudants 5 , s’ocupaven de tot
el procediment de reducció
que es duia a terme al forn,
i també de mantenir encès el
foc de la fornal per conservar
escalfades les massoques i les
massoquetes. El personal extern estava format per l’administrador 6 i l’encarregat 7 .
L’administrador s’encarregava
de la part comercial i econòmica; treballava per al
propietari arrendador 8 de
la farga o per al fargaire 9 .
L’encarregat o ferrer tenia
la responsabilitat de l’abastiment del carbó i de la mena,
i també de la distribució
als clients del ferro fargat
o estirat. Finalment, hi havia
la figura dels traginers 10 ,
els quals transportaven,
amb matxos i mules, el carbó
i la mena fins a la farga.

7
8

Farga Palau de Ripoll
Pg. Farga Catalana, 14-16.
Ripoll | 972 71 41 42
www.mnactec.cat
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MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA

Representació
del nord del terme
municipal de la Torre
de Capdella i dels
estanys que
abastien d’aigua
la central.

16 | LA REVOLUCIÓ DE L’ENERGIA
EL MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA EXPLICA COM L’ELECTRICITAT
PRODUÏDA ALS PIRINEUS VA ABASTIR LA INDÚSTRIA CATALANA
LLUNY DE LES XEMENEIES de les
fàbriques, en un paisatge privilegiat on la
principal activitat econòmica l’exercien
agricultors i ramaders, naixia a la primeria
del segle xx una nova font d’energia que
permetria abastir la indústria metropolitana a Catalunya. La vall Fosca, al nord
del Pallars Jussà, va ser l’indret escollit
per posar en marxa la primera central
hidroelèctrica catalana el 1914, una obra
aixecada en 23 mesos que encara avui
produeix energia a través de l’aigua.
El Museu Hidroelèctric de Capdella dóna
a conèixer l’origen del projecte i la seva
evolució, una iniciativa que va transformar
l’entorn i la societat de l’època.
A l’inici del segle passat, el Principat
necessitava importar set vegades més
carbó del que produïa per donar resposta
a les demandes de la indústria. El carbó
provenia del Regne Unit i era massa car,
per això en plena segona revolució
industrial l’aigua va convertir-se en una
font d’energia competitiva imprescindible. El polític i empresari Emili Riu, nascut
a Sort l’any 1871, va idear el projecte de la
construcció de la central de Capdella.
La gran quantitat d’aigua de què disposava
la zona, les nombroses precipitacions i una
topografia amb grans desnivells van ser
tres dels factors essencials a l’hora
d’escollir la ubicació del projecte.
Aixecada per 4.000 homes
Per fer possible la central, el 1911 Rius va
impulsar la creació de l’empresa Energía
Eléctrica de Cataluña, que va requerir
l’entrada de capital suís i francès. Un any
més tard, fins a 4.000 treballadors
instal·lats en un campament van fer
possible “una obra titànica”, segons
explica la directora del museu, Eva Perisé.
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VISITA

Una central
gegantina

Els operaris van haver de connectar una
trentena d’estanys per poder captar
l’aigua i transportar-la a la central a través
de dues canonades forçades que creen
un salt de 836 metres.
La construcció va permetre que, per
primera vegada a Catalunya, es transportés l’energia elèctrica a llarga distància,
atès que es consumia a l’àrea metropolitana, a uns 200 quilòmetres. Això, gràcies
a la instal·lació de l’estesa elèctrica, amb
milers de metres de cables i centenars
de pilones, va representar tota una
revolució a l’època. La directora del
museu destaca com les instal·lacions
de Capdella integraven “una central
puntera”, i recorda que “fa 100 anys
que funcionen”. Míriam de Lamo
Les turbines, de tipus
Pelton, tenen una
potència de 7.900 CV i el
cabal d’aigua pot arribar
als 930 litres per segon.

El Museu
Hidroelèctric
de Capdella
es va crear
l’any 2005,
i des de l’estiu del
2012 acull una nova
exposició permanent
i nous elements, com ara
locomotores, funiculars
i antigues forges, que
faciliten la comprensió
del conjunt patrimonial.
Un dels seus distintius
és el salt de 836 metres
a través del qual viatja
l’aigua fins a esdevenir
electricitat. La visita a
l’equipament pot ser tant
guiada com lliure, i el
museu disposa d’un joc
de pistes per als infants.
Museu Hidroelèctric
de Capdella
Únic, s/n. La Torre de
Capdella | 973 66 30 01
www.vallfosca.net/
museu.php
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Aprofitant la
força de l’aigua
La central hidroelèctrica
consta de cinc grups,
cada un dels quals està
integrat per una turbina 1
i un alternador 2 de procedència centreeuropea, atès
que en aquells moments
a Catalunya no es fabricava
maquinària per a centrals
hidràuliques. L’aigua que
baixa amb força per la
canonada arriba a la central

amb una pressió de 83 quilos,
impacta amb les pales de la
turbina i les fa girar a molta
velocitat. El gir de la turbina
impulsa un eix que és el que
passa la força a l’alternador,
que és on es produeix l’energia. De l’alternador, l’energia
produïda surt cap al pal
transformador, que és on
s’inicia el transport. La conca
d’alimentació de la central
són els estanys 3 , 30 en
total i 15 dels quals estan
connectats sota terra amb

15 quilòmetres de canals.
La reserva d’aigua d’aquesta
conca són cinquanta milions
de metres cúbics, equivalent
a cinquanta estadis de futbol.
Aquests túnels de transport
d’aigua 4 desemboquen
a l’estany Gento 5 , que es
troba a 2.154 metres d’altitud.
El canal 6 condueix l’aigua
fins a una cambra 7 , on
s’emmagatzema just abans
de fer el salt de 836 metres
i arribar a la central de
Capdella 8 .

8

Ampliació de la Central
de Capdella amb els
cinc grups de turbines
al seu interior.
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Representació de
l’evolució de les
tècniques d’extracció de la sal a les
mines de Cardona.

PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL DE CARDONA

17 | ELS ORÍGENS DE L’EXTRACCIÓ DE SAL
1

EL PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL DE CARDONA REVELA ELS
SECRETS DE L’ÚNIC MINERAL COMESTIBLE A LA MINA MÉS PROFUNDA DEL PAÍS
UN ENORME MASSÍS DE SAL enmig
del bosc de Cardona amaga un paisatge
subterrani encara més impressionant.
Situat a una vall de cent hectàrees, el
Parc Cultural de la Muntanya de Sal està
dedicat a la difusió d’un entorn únic que
ha estat explotat per la humanitat des
de temps immemorials i que és fruit
de l’evolució geològica del planeta.
Fa 40 milions d’anys, la zona estava
ocupada pel mar; l’aigua es va anar
evaporant a causa de temperatures molt
elevades, provocant la sedimentació
i acumulació de la sal al fons d’un mar
que, a causa de l’acostament de dues
plaques tectòniques (la continental
europea i la ibèrica), va acabar desapareixent. La peculiaritat de Cardona
és l’ascensió de la sal a la superfície,
generant turons únics a Europa en una
vall inclosa en el Pla d’Espais d’Interès
Natural de Catalunya des del 2004.
Explotació industrial al segle xx
La sal de Cardona s’ha extret des del
neolític, i fins al segle xx s’utilitzava per a
l’alimentació, com a condiment i conservant. No va ser fins al 1912, però, quan es
va començar a explotar la sal de l’interior
de la muntanya, i es va descobrir que
a banda de la sal comuna hi havia silvita,
un mineral que químicament és clorur
potàssic (silvina – KCI) i s’empra com a
component bàsic de molts fertilitzants
i explosius. La muntanya també amagava
carnal·lita, mineral que conté sal magnèsica i que serveix tant per fabricar
medicaments com fertilitzants.
La mina de potassa de Cardona va
començar a funcionar el 1929 a través de
la Unión Española de Explosivos (UEE). La
galeria es troba a 1.308 m de profunditat,
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A pic i pala

fet que provocava una gran carència de
ventilació. S’havia de treballar a temperatures superiors als 50 oC. L’explotació de la
mina va finalitzar el 1990, quan l’extracció de la sal va deixar de ser rendible.
De l’interior de la terra s’havien extret
un total de 37.874.843 tones de mineral,
i l’explotació ja havia assolit els 1.308,7 m
de profunditat, essent la mina més
profunda del país. “Geològicament,
el cas de la muntanya de sal és extraordinari”, explica la directora del museu,
Anna Poza. “A altres llocs, la sal no es veu,
però aquí surt a la superfície i s’ha
convertit en la punta d’un gran iceberg
salí”, apunta la responsable de l’equipament. I és que sota terra es troben dos mil
metres de gruix vertical de sal que
conformen “un paisatge interior sorprenent”. De fet, a les entranyes de la
muntanya la sal adquireix un color rogenc
a causa dels òxids de ferro, un fet que
encara sorprèn més el visitant. Solcs,
estries, canals, estalactites i estalagmites
i coves són alguns dels atractius de la
visita al Parc Cultural de la Muntanya
de Sal, que permet conèixer la història
d’un mineral tan important que fins i tot
s’utilitzava per pagar i encara avui dóna
nom al nostre salari. Míriam de Lamo

VISITA

Vuitanta metres
sota terra
El Parc proposa als
visitants un passeig per
les antigues instal·lacions
mineres, amb una àrea
museogràfica que explica
la història de l’explotació
industrial de la vall. Durant
la visita es pot veure la
maquinària d’extracció
mineral del pou, tal com
era quan estava en ple
funcionament. Es pot dur
a terme un recorregut guiat
a vuitanta-sis metres de
profunditat a l’interior de
les galeries de la muntanya de sal, que mostren
els plegaments i vetes del
jaciment i gran diversitat
de minerals que fan de la
vall un entorn inigualable.

Des de la prehistòria i fins
a la primeria del segle xx, l’extracció de la sal es va limitar
a l’exterior ( 1 , 2 i 3 ). Les
primeres extraccions eren
molt rudimentàries, si bé van
anar evolucionant amb eines
com pics, i, a partir del segle
xvi, amb talls practicats en el
terreny, a manera de grans
pedreres de sal gemma. Aquí
el mineral era arrencat amb
un utillatge senzill de barrines,
pics i picots, que es va mantenir fins a la introducció de la
pólvora en el segle xviii. Des
de l’edat mitjana, la vall era un

monopoli dels senyors del
castell, i la seva propietat va
representar per als comtes
i ducs de Cardona la principal
font d’ingressos i l’explicació
de la seva projecció política
i econòmica. Els nobles van
mantenir la propietat de la
zona fins al 1923, quan es va
començar a explotar l’interior
de la muntanya ( 4 , 5 i 6 ).
L’any 1900, s’obria el Pou del
Duc, la primera mina subterrània del jaciment, sota el
criteri de millorar la productivitat i abaratir costos. Projectada per l’enginyer Emili
Viader, va estar en funcionament fins al 1934, quan

3

es va inundar. Amb l’obertura
del Pou del Duc s’iniciava la
mineria subterrània. En el
termini de la trentena d’anys
que estigué en funcionament,
s’extragueren un total de
150.000 tones de sal. Amb
els anys la tècnica va millorar
i se substituïren les barrines
manuals per perforadores
elèctriques. Posteriorment es
va modernitzar l’extracció fent
que el mineral arrencat a les

5

cambres per voladures amb
pólvora caigués per la força
de la gravetat en uns dipòsits
o embuts efectuats en la part
inferior del terreny, des d’on
es procedia a carregar-lo
i transportar-lo a l’exterior.

6

4

Parc Cultural de la
Muntanya de Sal
Ctra. de la Mina, s/n.
Cardona | 93 869 24 75
www.cardonaturisme.cat
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SERRADORA D’ÀREU

18 | LA TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA
LA SERRADORA D’ÀREU, A L’ALT PIRINEU, VA FUNCIONAR AL LLARG DELS
SEGLES XIX I XX GRÀCIES A LA FORÇA DE L’AIGUA DE LA MUNTANYA
TALLAR ELS TRONCS per convertir-los en
taules, bigues o taulons era la missió de les
serradores, les instal·lacions destinades a
transformar la fusta que funcionaven amb
la força de l’aigua i que van utilitzar-se
durant els segles xix i xx. A la comarca del
Pallars Sobirà, en ple parc natural de l’Alt
Pirineu, la serradora d’Àreu exem-plifica
perfectament la història de la indústria de
la fusta, i com a tal forma part del Museu
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
L’entorn era bàsic per al funcionament
d’una serradora. Així, era imprescindible
la proximitat d’un riu, que permetria fer
funcionar la instal·lació a través de l’energia hidràulica, i d’un bosc, que proporcionaria la matèria primera que calia manipular. La serradora d’Àreu va construir-se
en el segle xix, i va funcionar fins als
anys setanta del segle xx. Al principi,
la instal·lació era molt més pròxima
al riu que avui, però, a les
acaballes del segle xix, una forta
riuada va destruir-la, així que
es va haver de tornar a
aixecar en un punt del
municipi més elevat.
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Va ser construïda inicialment de fusta,
però la serradora va ser modernitzada
després de la guerra civil pels germans
Manel i Feliu Bixaconill, fusters i constructors de serradores.
El brogit de les molines
Les serradores, anomenades també molines,
serraven longitudinalment els rolls (troncs
dels arbres ja preparats) per transformarlos en peces més petites que després
s’empraven en la construcció o en altres
usos domèstics o industrials. La roda
hidràulica, utilitzada com a màquina per
produir força motriu, servia inicialment
per als molins fariners i al llarg de l’edat
mitjana es va anar desenvolupant per
adaptar-se també a serradores, batans,
martinets i per a elevació d’aigua. En els
segles xiii i xiv s’havia estès tant aquesta
força d’energia que va fer-se imprescindible la reglamentació de l’ús de l’aigua
dels rius. La invenció de la turbina,
cap a la tercera dècada del segle xix,
amb una millora substancial del rendiment, va permetre l’aplicació industrial
de l’energia hidràulica.
El conjunt arquitectònic de la serradora
d’Àreu també inclou un molí fariner i una
centraleta elèctrica. El mecanisme de tots
tres es basa en la força de l’aigua, que
baixa per una séquia i dóna impuls rotatiu a una roda de pales d’acció directa.
Per a la serradora, s’aprofita aquest gir
per moure un collferro i una cameta
que transformen el moviment rotatiu
en moviment longitudinal alternatiu
que fa pujar i baixar la fulla de serra,
de manera que es tallen els troncs.
En el cas del molí, es manté el moviment
giratori i el gra és mòlt per una gran
pedra rodona. Míriam de Lamo

HO SABÍEU?

Un sistema
basat en l’energia
hidràulica
La canal 1 , per on baixa
amb molta força l’aigua que
procedeix d’una séquia,
era de fusta, i estava formada per taules o buidada
directament d’un tronc.
El carro o bancada 2 és el
banc mòbil d’uns quatre
metres, amb un espai útil
per serrar de 3,20 metres,
que es desplaça gràcies
a unes rodetes de fusta
damunt d’unes guies. Uns
sistemes de suport, amb
forats i grapes, lleugerament
inclinats cap a la serra,
permeten subjectar

fermament el roll que s’havia
de serrar. A l’ala vertical del
carro hi ha uns dispositius
per ajustar el gruix de la
fusta que es volia serrar.
El mecanisme d’avançada
o màquina 3 converteix el
moviment vertical alternatiu
de la serra en el moviment
circular d’un torn que de
retruc, cargola una cadena
que estira el carro per fer-lo
avançar. La fulla de serra,
o simplement serra 4 ,
queda fixada en un bastiment (muntant) per mitjà
d’unes abraçadores (collants
o mosses). Unes femelles
situades als extrems
d’aquestes abraçadores
permeten tensar bé la fulla.

A l’exterior, l’aigua
baixa per una séquia
i dóna impuls rotatiu
a una roda de pales
[dibuix de la pàgina
anterior]. A l’interior,
aquest gir mou un
eix (collferro) i una
biela (cameta) que
transformen el
moviment i fan pujar
i baixar la serra.

El muntant es desplaça
verticalment per unes canals
(canalots) fetes sobre el
bastiment que aguanta tot
el conjunt. El rodet 5 ,
generalment situat fora de
l’edifici, és una roda hidràulica
d’àleps (pales). Normalment
era de fusta, encara que en
els darrers anys se n’havien
construït de ferro, sobretot
l’eix (collferro). La biela
(cameta), també de fusta,
transforma el moviment
circular del rodet en
moviment vertical de
la serra.
1

VISITA

La serradora
ja es pot visitar
des del juliol
La serradora d’Àreu no es
va poder visitar durant el
2013 a causa de les
inundacions que aquell
estiu van afectar la zona,
i que van destrossar el pont
per accedir a la instal·lació.
No obstant això, les obres
per reconstruir l’accés,
van començar de seguida
i a partir del mes de juliol
el públic podrà retornar
al museu. Es pot conèixer
la serradora concertant
visites durant l’estiu,
des del mes de juny
fins a mitjan del mes
de setembre.

4

2
3

5

Informació i reserves
a l’Ajuntament d’Alins
973 62 44 17 / 973 62 44 05
www.mnactec.cat
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MUSEU FÀBRICA J. TREPAT

HO SABÍEU?

19 | QUAN LA MÀQUINA VA ENTRAR AL CAMP

Un procés laboriós per aconseguir
l’engranatge perfecte

LA FÀBRICA J. TREPAT DE TÀRREGA, AVUI CONVERTIDA EN MUSEU, VA LIDERAR
LA MECANITZACIÓ AGRÀRIA DEL PAÍS AMB LES SEVES SEGADORES
L’ANY 1916, L’EMPRESA J. Trepat començava a fabricar
màquines segadores a Tàrrega. Al cap de poc temps la seva
maquinària agrícola, la primera que es produïa íntegrament aquí, s’estenia arreu dels Països Catalans i de l’Estat,
i es convertia en protagonista del procés de mecanització
del camp al llarg del segle xx. El Museu Fàbrica J. Trepat
és actualment el testimoni d’aquella segona revolució
industrial en l’àmbit de l’agricultura gràcies a la
conservació de les seves instal·lacions i del seu sistema
de fabricació, que converteixen les 19 naus del recinte
en un autèntic túnel del temps.
Conservada tal com la van deixar
Aquest viatge al passat és precisament el que més agrada
als visitants de la fàbrica, segons explica el seu director,
Jaume Espinagosa. “Es troben amb una fàbrica antiga que
pràcticament està tal com la van deixar els treballadors
quan van plegar”, explica el director. El 1931 l’empresa
va rebre el títol de productor nacional, de manera que es
garantia el negoci de la venda de màquines. Posteriorment, l’èxit de la fàbrica va estar estretament vinculat
al règim franquista, amb el qual tenia molts contactes,
i va arribar al seu punt més àlgid entre les dècades dels
40, 50 i 60, quan va arribar a liderar el mercat estatal.
El fundador de la fàbrica era Josep Trepat Galceran
(1881-1974), que en adonar-se que les màquines agràries
que s’importaven dels Estats Units no acabaven d’ajustar-se a les necessitats dels agricultors catalans, entre
altres motius perquè eren massa cares, va decidir fabricar
una maquinària de menors dimensions i més adaptada

VISITA

L’atmosfera
d’una fàbrica
Accedir al Museu de la
Mecanització Agrària
J. Trepat comporta conèixer
de primera mà l’atmosfera en
què treballaven els empleats
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de la fàbrica. Ho aconsegueix la sirena, que marcava
els horaris, i la posada en
marxa de l’embarrat, que,
amb un únic motor, feia
funcionar una vintena de
màquines. En total, podreu
visitar cinc naus i la zona
del departament comercial

El Museu estima que la fàbrica J. Trepat va arribar a vendre 33.496 garbelladores,
19.696 dalladores (màquines
exclusivament segadores),
16.432 barres dalladores
per a tractor i 4.642 lligadores. Una passejada atenta
per la fabrica ens permet
seguir i entendre’n el procés

a la pagesia catalana. Els seus aparells eren més econòmics
i podien ser tirats per un sol animal. L’empresa produïa
tant segadores, que tallaven el cereal, com garbelladores,
que a banda de segar-lo el recollien i l’amuntegaven per
facilitar la feina als agricultors. Inicialment les màquines
eren de tracció animal, però amb els anys es van
modernitzar per adaptar-se als tractors.
El Museu de la Mecanització Agrària permet visitar
espais com les naus que integren la foneria, que conserven els forns, i els tallers de mecanització, una altra
de les zones “més espectaculars” de la fàbrica, segons
Espinagosa, atès que se’n conserva l’embarrat,
el sistema de transmissió de força basat en politges
i corretges que permetia fer funcionar les màquines per
construir les segadores i les garbelladores. El director del
museu destaca que el fet d’haver aconseguit mantenir
tant el sistema de fabricació com l’edifici converteix
l’equipament en “un element singular a Catalunya,
a Espanya i a bona part de l’Europa occidental”.
A les acaballes dels anys 50, la fàbrica J. Trepat va
arribar a donar feina a 250 persones. Amb el pas del
temps es van anar implantant a la zona indústries
metal·lúrgiques que van acabar atraient els treballadors de l’empresa amb millors condicions salarials,
i la fàbrica no va poder competir-hi, amb la qual cosa
va entrar en una decadència progressiva.
L’any 1980 ja només tenia 28 treballadors, i aquella
mateixa dècada va acabar tancant les portes. Va deixar
un llegat únic que ja forma part de la història agrària
del nostre país. Míriam de Lamo

i administratiu de la fàbrica,
a més de veure un parell
de documentals sobre
la seva història.
Museu de la Mecanització
Agrària J. Trepat
Av. Josep Trepat i Galceran.
Tàrrega | 973 31 16 16
www.museutrepat.cat

productiu. A la il·lustració
es pot apreciar la mola
d’esmeril 1 , que servia per
esmolar les màquines Trepat
que procedien de la foneria
per aconseguir que els
engranatges de les diferents
peces que formaven part
de les màquines estiguessin
encaixades a la perfecció.

Al torn per mecanitzar
peces 2 es rebaixaven
els eixos, amb la intenció
d’acabar-los de perfeccionar.
Finalment, podeu veure
una mandrinadora, l’objectiu
de la qual, com en el cas del
torn, era acabar de rebaixar
els eixos de les màquines
per obtenir la màxima precisió
mecànica 3 . En aquest sentit,
la garbelladora 4 va ser una
de les principals màquines
que van sortir d’aquesta

fàbrica, i va representar
una important millora
per als pagesos del nostre
país, perquè no solament
segava els cereals, sinó
que també els recollia
i els organitzava.
A la fàbrica J. Trepat,
el procés de construcció
de les màquines funcionava amb un embarrat,
un sistema a base
de politges i corretges
que penjaven del sostre.

Un embarrat de
grans dimensions,
accionat per un
sol motor elèctric,
subministrava
l’energia, a través
de politges i corretges, a bona
part de les màquines de les
diverses naus.

5
3
1
4
2
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL FERROCARRIL DE MÓRA LA NOVA

20 | DEL VAPOR AL TREN ELÈCTRIC

7

EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL FERROCARRIL DE MÓRA LA NOVA
EXPLICA LA HISTÒRIA DEL TREN EN UN ANTIC DIPÒSIT DE LOCOMOTORES
UN DE CADA TRES VEÏNS de Móra la
Nova treballava reparant ferrocarrils
durant els anys 60 del segle passat.
Llavors, el taller de trens instal·lat al
municipi donava feina a un miler de
treballadors i fins a un centenar de
màquines d’arreu de l’Estat espanyol
havien de realitzar el seu manteniment
en aquestes instal·lacions. L’herència
d’aquest passat ferroviari és la raó de

1

ser del Centre d’Interpretació del Ferrocarril, un equipament que ajuda a entendre l’evolució del control de la circulació
ferroviària i que disposa d’un bon nombre
de peces valuoses amb les quals resulta
ben fàcil retrocedir al passat.

8

>>> més de les antigues cotxeres de

Dins l’antic enclavament ferroviari
El Centre d’Interpretació disposa d’una
part museïtzada, situada a l’antiga torre
d’enclavament, que ajuda a entendre els
orígens del tren al nostre país i la seva
evolució. Un dels seus atractius més
valuosos és, sens dubte, la seva col·lecció
de màquines: un automotor Renault
de l’any 1938, locomotores de vapor
dels anys 50, com la Bonita i la Mikado,
dues màquines dièsel, una locomotora
i un automotor elèctrics en són algunes
de les peces destacades. A més, l’equipament conserva el que va ser un dels
primers sistemes de control d’estacions
electromecànics d’Europa i un pont
giratori de 23 metres a través del qual
les màquines canviaven de sentit, a >>>

VISITA

Salt en el temps
A banda de destacades
màquines de vapor i altres
peces que us ajudaran
a fer un salt en el temps
i entendre l’evolució del
ferrocarril, el Centre
d’Interpretació de Móra la
Nova exhibeix un audiovisual que explica la història
del sistema de control dels
trens des del seu inici fins
avui. Un dels atractius de
l’espai és la torre d’enclavament, des de la qual van
distribuir-se els trens per
les vies fins a l’any 1981.
Podeu visitar l’equipament
cada cap de setmana i
festiu, si bé també hi podeu
concertar visites altres
dies de la setmana.
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APPFI Móra la Nova
616 09 14 70
www.appfi.net

Les locomotores
de vapor Mikado
[foto de la pàgina
següent] van
circular al nostre
país entre els
anys 50 i 70.

carruatges, avui ocupades pel taller
de restauració de vehicles.
El taller de reparació de trens de Móra
la Nova va començar a funcionar el 1891
i va estar operatiu fins a les acaballes dels
anys 70, quan van desaparèixer les
màquines de vapor bàsicament perquè
el seu funcionament era car, ja que implicava un gran consum d’aigua i de
combustible, que solia ser carbó i fuel.
En aquell moment totes les màquines
ja funcionaven amb electricitat, fet que
implicava un millor rendiment.
Tot i ser un transport d’ús habitual,
els mecanismes emprats perquè un tren
no descarrili, o canviï de via, o funcioni
amb electricitat, encara són per a molts
un misteri. “Hi ha un gran desconeixement del ferrocarril”, explica un dels guies
voluntaris del Centre d’Interpretació de
Móra la Nova, Tomàs Claramunt. Potser
per això, quan els visitants descobreixen
“com es gestionava el tren des del principi
i fins als nostres dies, queden sorpresos”.
Amb la seva tasca, el grup de voluntaris
que gestiona aquest centre aconsegueix
difondre l’important patrimoni ferroviari
del municipi, alhora que actualitza els
coneixements dels trens que funcionen
avui dia. Així, l’Associació per a la
Preservació del Patrimoni Ferroviari
i Industrial és l’encarregada de la gestió
de l’equipament, en col·laboració amb
l’Ajuntament. El Centre va obrir les
portes el 2010 per valorar l’empremta
del tren al territori, explicant com el
ferrocarril arribà a convertir-se en un
autèntic motor de desenvolupament
econòmic i social que ha anat adaptant-se
als nous temps i que, per a molts, encara
conserva tot l’encant. Míriam de Lamo
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HO SABÍEU?

El funcionament
de la locomotora
El Centre d’Interpretació del
Ferrocarril explica fil per randa
el funcionament dels trens
al llarg del segle xx. La torre
d’enclavament 1 és l’edifici
des del qual es distribuïen les
vies per on havia de circular
cada tren. A la il·lustració
podem veure un Talgo 2
de la primeria dels anys 60,
amb màquina dièsel, i un dels
primers a funcionar al país.
Al costat hi ha una locomotora

de vapor 3 , que va estar
operativa des del segle xix
fins a la darreria dels anys 70
del segle xx. Els cotxes de
viatgers 4 disposaven de
petits balconets 5 , copiant
l’estil americà, i el furgó
d’equipatges 6 es trobava
just abans de la locomotora.
Dins d’aquesta hi havia la
caixa de foc 7 i la caldera 8 ,
on s’escalfava l’aigua que,
en transformar-se en vapor,
movia els pistons 9 que
feien bellugar les bieles 10 ,
el mecanisme que permetia
moure les rodes del tren.
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Sistema territorial del mNACTEC
Un museu nacional estès per tot el país
21| Museu de Gerri de la Sal

24| Museu de la torneria de Torelló

Està situat a l’antic magatzem de la sal, on podràs descobrir
com es treballava la sal al salí i la seva manipulació fins a la
venda. El salí és una de les principals joies del municipi,
juntament amb l’Alfolí i el Monestir de Santa Maria de Gerri.

Explica com el taller artesà donà pas a la fàbrica a partir
d’un ofici artesà: el torner de fusta i banya. Coneixereu
l’origen de la torneria, la seva evolució fins a l’actualitat i
també els productes ben diversos que han sorgit del torn.

Plaça Àngel Esteve s/n. 25590 Baix Pallars (Pallars Sobirà)
973662040 |
baixpallars.ddl.net
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26
3

Carrer de la Pau, 12-14 – 08292 Torelló (Osona)
93 850 54 98 |
www.museudelatorneria.cat
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22| Col·lecció Salvador Claret

25| Museu de la Colònia Sedó

Està formada per més de 200 vehicles entre automòbils
nacionals i estrangers, material d’aviació, motocicletes,
velocípedes i motos. Hi trobem una representació tant dels
models més significatius i emblemàtics.

Es distingeix d’altres colònies cotoneres per les seves
importants dimensions i per l’ús d’un sistema hidràulic que
aprofitava al màxim l’energia de l’aigua. S’hi poden veure la
maqueta de la colònia i la turbina.

Carretera N-II, KM. 698 – 17410 – Sils (Selva)
972853036 |
www.museuautomobilsclaret.com

Carrer Contínues s/n; Àrea Can Sedó – 08570 Esparreguera
sistema.mnactec.cat
(Baix Llobregat) | 93 736 89 66 |
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26| Trens històrics dels FGC

La fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis és un punt de
referència en la producció de la ceràmica. Permet veure un
forn per a la cocció de peces de fang; sis forns de tipus
àrab; la xemeneia de la màquina de vapor, etc.

A les línies de Terrassa i Sabadell es poden veure trens
amb automotors elèctrics. Circulen dues locomotores de
vapor i una d’elèctrica que arrosseguen cotxes de fusta,
tant en trens per a escolars com per al públic en general.

Passatge Puig d’Ossa, s/n – 08950 Esplugues de Llobregat
www.esplugues.cat
(Baix Llobregat) | 93 470 02 18 |
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Cardenal Sentmenat, 4 – 08017 Barcelona (Barcelonès)
93 36 645 53 |
www.eltrendevapor.cat/tarifes
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On ens podeu
trobar?

23| Museu de ceràmica “La Rajoleta”
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1 Museu Molí Paperer
de Capellades
2 Museu de la Colònia Vidal
de Puig-reig
3 Museu del Ciment Asland
de Castellar de n’Hug
4 Museu de les Mines
de Bellmunt del Priorat
5 Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya

6 Museu del Suro
de Palafrugell
7 Fassina Balanyà de
l’Espluga de Francolí
8 Museu del Ferrocarril
de Catalunya de Vilanova
9 Ecomuseu-Farinera
de Castelló d’Empúries
10 Museu del Ter
11 Museu de les Mines
de Cercs
12 Museu de la Tècnica
de Manresa
13 Museu de l’Estampació
de Premià de Mar

14 Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia
15 Farga Palau de Ripoll
16 Museu Hidroelèctric
de Capdella
17 Parc Cultural de la
Muntanya de Sal de Cardona
18 Serradora d’Àreu
19 Museu de la Mecanització
Agrària J. Trepat
20 Centre d’Interpretació del
Ferrocarril de Móra la Nova
21 Museu de la Colònia Sedó
d’Esparreguera
22 Col·lecció d’Automòbils
Salvador Claret de Sils
23 Trens històrics de
Ferrocarrils de la Generalitat
24 Museu de la Torneria
de Torelló
25 Museu de Ceràmica
‘la Rajoleta’ d’Esplugues
26 Museu de Gerri de la Sal
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