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Aquest manual es divideix en tres parts. En 
arqueologia industrial normativa, 
qüestionem el significat de la disciplina, el 
seu camp, els seus problemes, el seu 
mètode. Aquesta part epistemològica es 
basa en nombrosos exemples que 
permeten aigualir la severitat aparent. A 
continuació, l'arqueologia industrial 
descriptiva explora el panorama dels 
resultats obtinguts per investigadors de tot 
el món, com les energies al llarg de la 
història o les arquitectures de la indústria, 
fins a paisatges i territoris. Finalment, 
l'arqueologia industrial aplicada examina i 
analitza, en llocs que han adquirit la 
condició de patrimoni, els obstacles i els 
reptes socials de les reconversions. Però un 
altre repte inclou la gestió del que 
anomenem el llegat "passiu" de la 
indústria. Al final, aquest llibre, el primer 
d’aquest tipus en llengua francesa, 
contribueix a la rehabilitació de 
l’arqueologia industrial, una disciplina en 
decadència en benefici del patrimoni 
industrial. Si els dos camps d’estudi tenen 
molt en comú, el primer transcendeix en 
gran mesura el segon. 
 

Manuel d’archéologie industrielle : 
archéologia et patrimoine / Pierre Fluck, 
2017  
 

 

 

Els autors en un anterior llibre —Michelin, 

les homes du pneu— havien intentat 

analitzar l’aparició i el desenvolupament 
del sistema social Michelin a la seva casa de 
Clarmont-Ferrand. Van demostrar el paper 
essencial del model paternalista en l'inici 
després el creixement de l’empresa del 
1895 al 1940. 
En aquest llibre, els autors intenten 
presentar, després del 1940, la lenta 
desintegració d’aquest sistema social que 
va ser durant molt de temps emblemàtic a 
la França contemporània. L'ascens de 
l’Estat del Benestar i la transformació de 
les mentalitats de la classe treballadora hi 
han contribuït molt.  
Tot i així la desaparició del model 
paternalista no va comportar la davallada 
per als empleats de Michelin. Aquesta 
paradoxa és la que es posa de relleu pels 
autors, que demostren l'accelerat 
creixement de l'empresa, que va assolir el 
primer lloc del món als anys setanta. 
Els autors es pregunten pel paper de la mà 
d'obra com a factor de creixement junt 
amb altres factors com la invenció i la 
innovació, d’una empresa que s’ha 
convertit en global. 

Les Hommes du pneu : les ouvriers de 
Michelin à Clermont Ferrand de 1940 à 
1980 / Lionel Dumond, Pierre Mazataud, 
Christian Lamy, Pascale Quincy-Lefebvre 
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Des de mitjan de segle XVIII la mineria es va 
convertir en símbol d’industrialització, 
prosperitat, treball i modernitat. Fascinava 
els europeus fins ben entrat el segle XX, no 
solament els enginyers i científics, també 
arquitectes, artistes, fotògrafs i cineastes. 
Altes xemeneies eren símbol de 
prosperitat i els complexos siderúrgics i 
miners ho eren de la puixança econòmica 
d’un país. A Catalunya la mineria del carbó 
ha desaparegut. Què en queda de tot 
aquesta activitat que va donar vida i treball 
durant més de 160 anys? Mines, Miners i 
Ferrocarril al Berguedà és un estudi sobre 
el passat ric i complex, una història 
col·lectiva i milers d’històries individuals. 

Mines, miners i ferrocarril al Berguedà / 
Rosa Serra Rotés, 2020 

 

S'havia dit que la indústria de Marsella 
havia desaparegut, embolicada en 
l’enfonsament de l’Imperi colonial, i que en 
el moment del seu esplendor, al segle XIX, 
només era una imitació pàl·lida dels grans 
centres industrials francesos i europeus, o 
que la seva capacitat de renovació havia 
estat constantment aniquilada per la 
lentitud o la manca de perspectives d’elits 
locals. 
Aquest treball revela una realitat 
completament diferent. Renova la visió i 
abasta anàlisis tradicionals alhora que 
revela la dinàmica actual d’una indústria 
que canvia ràpidament. El "rei del sabó" i 
l'època del vapor han viscut, moltes grans i 
antigues fàbriques de Marsella han tancat 
les portes, però l'activitat industrial 
continua a través de nous espais operatius 
i múltiples produccions com la 
petroquímica, l’acer, l’aeronàutica, la 
indústria offshore o l’alta tecnologia. 
La història industrial de Marsella s’ha de 
llegir avui a la llum dels grans canvis 
tecnològics, en un marc geogràfic que 
engloba nous espais, amb un procés en què 
la ciutat i la seva regió contribueixen 
conjuntament al naixement d’una 
metròpoli. 

Du Savon à la puce : l’industrie 
marseillaise du XVIIe siècle à nos jours / 
sous la direction de Xavier DAumalin, 
Nicole Girard, Olivier Raveux 
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L’Associació del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Ca-
talunya (AMCTAIC) organitza les XI 
Jornades d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya. Des del 1988 i amb una 
periodicitat triennal, l’Associació promou 
la celebració de les Jornades d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya com una eina 
directa i dinàmica del debat en el món de 
l’arqueologia industrial de Catalunya. Però, 
enguany, hem volgut anar més enllà del 
nostre àmbit geogràfic per fer-les arribar al 
públic internacional.  
Amb el títol el “Patrimoni portuari i de les 
indústries vinculades als ports”, les XI 
Jornades d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya se celebraran al Museu del Port 
de Tarragona, del 21 al 23 de novembre de 
2019.  
Els ports han estat històricament espais 
més o menys resguardats per rebre vaixells 
i realitzar diferents operacions de tràfic 
marítim o fluvial. Actualment els ports són, 
fonamentalment, infraestructures per al 
transvasament de mercaderies i persones 
entre els mitjans de transport terrestres i 
els aquàtics.  
La base són, per tant, les infraestructures, 
sobre les quals es construeixen els edificis 
portuaris i les instal·lacions per a la càrrega 
i descàrrega. El port atrau indústries 
directament portuàries (construcció i 
reparació naval, tallers del mateix port...) i 
altres de localitzades dins del port o en el 
seu entorn immediat (indústries consu-
midores de grans quantitats de matèries 
primeres, com ara siderúrgies, refineries, 
indústries d’energia...).  

Per últim, cal destacar com a patrimoni 
material el conjunt d’embarcacions de port 
que hi treballen i els senyals marítims que, 
avui, depenen de les Autoritats Portuàries. 
A més, s’ha de destacar que fruit de 
l’activitat dels ports hi ha un ric i ampli 
patrimoni immaterial. 

Patrimoni portuari i de les indústries 
vinculades als ports : XI Jornades 
d'Arqueologia Industrial de Catalunya, 
Museu del Port de Tarragona 21-23 de 
novembre de 2019 / comitè organitzador: 
Joan Alemany Llovera, Conxa Bayó i Soler, 
Josep Barceló Prats, Susana Peral 
Navarro, Glòria Pino Roca, Pere 
Puigdollers i Ocaña, Jordi Rogent i Albiol, 
Mercè Toldrà Dalmau, Marta Virgili Vidal 
; comitè científic: Joan Alemany Llovera, 
Coia Escoda Múrria, Enric García García, 
Susana Peral Navarro, Jaume Perarnau 
Llorens, Antoni Roca Rosell, Mercè Tatjer 
i Mir, Mercè Toldrà Dalmau, 2020 
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Quasi totes les publicacions sobre la 
Hispano-Suiza se centren en l’estudi dels 
seus vehicles i dels seus motors d’aviació. 
Aquest llibre es planteja altres objectius i 
tracta de respondre a altres preguntes. El 
principal objectiu és analitzar i comprendre 
el funcionament econòmic de l’empresa 
des de la seva constitució el 1904 fins la 
seva definitivament desaparició el 1946.  

L’autor es pregunta: com va esdevenir un 
projecte d’aquesta envergadura a la 
Barcelona de principis de 1900?, com va 
poder una empresa sorgida de la perifèria 
d’Europa convertir-se en líder en un sector 
d’alta tecnologia?, quins van ser els 
resultats econòmics d’aquesta aventura 
empresarial?, quines forces i quines raons 
van propiciar la seva fi? --- Jordi Nadal 

La Hispano-Suiza : esplendor y ruina de 
una empresa legendaria / Jordi Nadal ; 
presentación de Albert Carreras, 2020 

 

La trobada casual d’un diari de l’avi de 
l’autor, que havia estat el caixer de la 
cèlebre fàbrica automobilística Hispano-
Suiza, és el punt de partida d’una crònica 
excepcional dels dramàtics fets que s’hi 
succeïren abans i després de la guerra. 
És la història d’uns anys tan apassionant 
com difícils plens d’intrigues, lluita, mort i 
repressió, però també d’heroisme i 
humanitat, en els quals la família Corral es 
veié involuntàriament immersa. El lector 
reviurà les vicissituds d’una de les 
principals indústries barcelonines en 
temps de guerra i conflicte social, i 
coneixerà noves dades que faran 
reescriure una part de la història de Sant 
Andreu i la Sagrera. 
 

El Caixer de "La Hispano" Suïssa : vida, 
treball i mort en una gran indústria de 
guerra catalana (1936-1939) / Joaquim 
Corral i Martí, 2016 

 

Guia per descobrir el Museu de les Mines 
de Bellmunt del Priorat, situat a l'antic 
complex industrial de la Mina Eugènia, és 
un centre d'interpretació de la mineria del 
plom a la comarca del Priorat. 

El Museu de les Mines de Bellmunt del 
Priorat / textos: Roberta Tenci ; Esther 
Font ; dibuixos: Jordi Ballonga, 2019 

 


