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Presentació: la memòria 
industrial dels ports
Joan Alemany Llovera, membre de la Junta de l’AMCTAIC i del Comitè Científic de 
les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya 

Una temàtica encara poc estudiada

Dedicar les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya al tema del Patrimoni 

Portuari va ser una decisió de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia 

Industrial de Catalunya (AMCTAIC) que ha conduit a obtenir uns resultats importants que es 

publiquen en les presents Actes. La decisió sobre el tema ha estat encertada per dos motius: 

en primer lloc, per l’escassetat de treballs i estudis dedicats a aquesta qüestió tant a nivell 

internacional com, sobretot, en el nostre país i, en segon lloc, per la importància que adquireix 

la preservació dels restes materials i dels bens culturals en uns moments de grans canvis i 

transformacions de les infraestructures, els edificis, les instal·lacions i les formes de treball 

en els ports. S’han obtingut uns resultats importants gràcies a la presentació de nombroses 

comunicacions amb noves i interessants aportacions, la realització de dues conferències 

-d’inauguració i de clausura- i l’organització d’una visita tècnica al port de Tarragona per 

conèixer de prop el seu patrimoni i la forma en que es gestiona. Comunicacions, conferències 

i visita tècnica van facilitar la participació dels assistents en les discussions sobre la diversitat 

dels temes delimitats prèviament pels Comitès Científic i Organitzatiu de les Jornades.

Com és ben conegut l’Arqueologia Industrial, com disciplina que estudia els testimonis físics 

i culturals de restes de la civilització industrial, neix en la dècada dels anys seixanta del segle 

XX al Regne Unit i es desenvolupa a partir d’aleshores gràcies a nombroses investigacions i 

aportacions individuals i a l’activitat col·lectiva d’associacions i museus específics sobre aquesta 

temàtica a tot el món.

En la llarga definició i delimitació del patrimoni industrial i de la disciplina que l’estudia, 

l’Arqueologia Industrial, que es troba a la Declaració de Niznhy-Tagil (2003) i als Principis de 

Dublin (2011) dels organismes internacionals TICCIH i ICOMOS respectivament, no hi figuren 

els ports explícitament; en tot cas, estan compresos en la categoria genèrica “infraestructures 

de transport”. Tots els elements materials que formen part de les infraestructures i les 

instal·lacions portuàries i vinculats a les seves funcions són elements amb una relació directa 

amb les activitats industrials. Però, a més, està prou demostrada i acceptada pels estudiosos 

del tema la importància que els ports han tingut i tenen en el desenvolupament d’indústries i 

serveis en l’interior dels seus recintes i en el seu entorn territorial més proper. Malgrat aquesta 

destacada importància industrial, es pot considerar el “patrimoni portuari” com una categoria 

dins el patrimoni i l’arqueologia industrial encara poc estudiada. 
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Es poden consultar només unes poques publicacions a nivell internacional, resultants de 

congressos o d’encàrrecs específics, en les que el patrimoni portuari, tractat des de diverses 

disciplines i partint de diferents experiències concretes, és el centre d’interès principal d’estudi, 

d’anàlisi i de discussió. Enumerar i descriure breument les principals aportacions publicades 

que es troben fàcilment a l’abast dels estudiosos permet complementar i comparar els resultats 

d’aquestes Actes de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya i valorar-ne millor les 

seves aportacions que han estat un nou pas important en el coneixement del patrimoni portuari.

Water and Industrial Heritage. The Reuse of Industrial and Ports Structures in European 

Cities on Water és una publicació que recull les aportacions del Cinquè Encontre Internacional 

organitzat per l’associació Città d’Acqua amb seu a Venècia l’any 1998. Constitueix una de 

les primeres aproximacions al tema del patrimoni en el marc dels processos de reconversió 

urbanística d’espais portuaris.

Le patrimoine portuaire és el dossier publicat per la revista L’Arqueologie Industrielle en 

France. Patrimoine, Technique, Mémoire num 32 d’octubre de 1998. Els articles recollits per el 

Comité d’information et de liaison pour l’archéologie l’étude et la mise en valeur du patrimoine 

Industriel presenten un conjunt d’experiències concretes.

Dossier patrimoine portuaire és la primera aproximació global al tema de la TICCIH 

publicat en la seva revista d’aquell moment Patrimoine de l’Industrie. Ressources, practiques, 

cultures, num 7 de 2002. A més de les descripcions de les experiències concretes es troba una 

primera avaluació global en l’editorial signada per Louis Bergeron.

Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero. Identidad, Transporte, Turismo, Paisajes y 

Sostenibilidad és la primera publicació espanyola editada per INCUNA el 2014 que tracta el 

tema més general del patrimoni marítim en el que s’inclouen algunes aportacions concretes 

sobre el patrimoni portuari 

Preservación y reutilización del patrimonio portuario constitueix el dossier més ampli i amb 

més experiències publicat recentment per la revista digital Portus (www.portusonline.org). En 

el número 37 de maig de 2019 es presenten 34 articles dels principals ports europeus i en el 

número 38 de novembre de 2019 es publiquen 38 articles dels ports americans, especialment 

d’Amèrica Llatina. Tots ells precedits d’interesants introduccions per països.

Hi ha molts articles i llibres sobre ports concrets o des d’una determinada branca acadèmica 

d’estudi, però poques aportacions pluri-disciplinars referides a tot tipus de ports i amb anàlisi 

dels diferents components del seu patrimoni. En aquest sentit cal valorar com una contribució 

molt important l’organització, els resultats i la present publicació de les Jornades celebrades 

en el port de Tarragona entre el 21 i el 23 de novembre de 2019 organitzades per l’AMCTAIC en 

col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Tarragona.

El plantejament de les jornades

En la convocatòria de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya es considerava 
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que els ports, com espais resguardats per a la recepció de vaixells i realització d’operacions de 

transvasament de mercaderies i persones entre els medis marítim i terrestre, han necessitat d’un 

sistema d’infraestructures, d’edificis i d’instal·lacions específiques cada cop més ampli i complex. 

La Revolució Industrial, que en els ports anglesos es manifesta amb força a partir de la tercera 

dècada del segle XIX i en d’altres països, com els del centre i sud de l’Europa marítima, en la segona 

meitat de la centúria, suposa uns canvis profunds en l’estructura, l’activitat i el treball dels ports. 

La majoria dels elements bàsics del patrimoni portuari material de les infraestructures (dics i 

molls), instal·lacions (grues, mitjans de càrrega, embarcacions de treball), edificis (magatzems, 

sitges, serveis) i del patrimoni immaterial que són objecte d’estudi de l’Arqueologia Industrial 

provenen d’aquesta època que neix amb la Revolució Industrial. Però, a més, l’activitat dels ports 

en els dos darrers segles ha incidit directament en la creació d’indústries en l’interior dels seus 

recintes i en la localització d’altres en el seu entorn territorial immediat. 

Infraestructures, edificis, instal·lacions, industries i memòria dels treballs i de l’activitat dels 

ports havien de ser, per tant, els temes centrals de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de 

Catalunya, organitzades, com totes les anteriors, per l’Associació del Museu de la Ciència i la 

Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC). Tema i organització van trobar 

el recolzament immediat de l’Autoritat Portuària de Tarragona, on varen celebrar-se les 

Jornades amb la destacada i eficaç participació directa del Museu i de l’Arxiu del port i, amb 

la col·laboració del Museu de la Ciència i de la Tècnica, l’Autoritat Portuària de Barcelona i de 

Ports de La Generalitat de Catalunya, junt a la Diputació de Tarragona, el Col·legi d’Enginyers 

Industrials de Catalunya i la seva demarcació de Tarragona.

L’entitat organitzadora va considerar que la temàtica de les Jornades aconsellava obrir-les, 

per primer cop, a aportacions d’altres indrets d’Espanya i a nivell internacional per la qual cosa 

les comunicacions podien presentar-se -i així es recull a les Actes- en català, castellà i anglès.

Els resultats de les jornades

La nombrosa resposta a la convocatòria de les Jornades va portar al Comitè Científic i al 

Comitè Organitzador a dividir la presentació de les comunicacions en cinc Sessions que es van 

desenvolupar de forma continuada en una única sala. D’aquesta manera tots els assistents 

van poder escoltar i participar en la discussió de totes les presentacions. Els temes de les cinc 

sessions varen ser: 

1. Difusió i protecció del patrimoni 

2. Edificis i equipaments 

3. Indústries i serveis 

4. Infraestructures 

5. Miscel·lània 

Les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya es van iniciar amb la conferència 

inaugural del Professor d’Urbanística Franco Mancuso de l’Instituto Universitario de 
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Arquitectura de Venèzia “La città e il porto. Venezia, una duplice eredità portuale”. La conferència 

es va iniciar amb la descripció de la història industrial de la ciutat portuària per excel·lència (tot 

ella ha estat port), Venècia, i va seguir amb una detallada presentació i profunda anàlisi de les 

principals operacions realitzades de preservació, rehabilitació i noves activitats dels principals 

elements del patrimoni industrial i portuari de la bella ciutat de l’Adriàtic. Les Jornades van 

concloure amb la conferència de Mercé Toldrà Dalmau, responsable del Museu del Port de 

Tarragona sobre “Preservació i difusió del patrimoni portuari des del moll de Costa del port de 

Tarragona”. La presentació i anàlisi de les múltiples activitats realitzades en el moll de Costa, 

tant en el museu com en els seus magatzems rehabilitats, va mostrar les grans possibilitats 

que tenen els ports per conservar i explicar el seu patrimoni. La lectura de les Conclusions i les 

paraules dels representants institucionals i del president de l’AMCTAIC van donar per acabades 

les denses sessions científiques de les Jornades. La visita comentada al Museu i a un element 

excepcional del patrimoni marítim conservat en el port de Tarragona, el far de la Banya del 

delta de l’Ebre, i el recorregut amb una embarcació pel port varen ser les dos darreres activitats 

el dissabte matí que varen complementar magníficament les presentacions i discussions dels 

dos dies anteriors. Totes les activitats de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya 

es van desenvolupar segons una acurada i eficaç organització.

Les primeres activitats de l’encara jove disciplina de l’Arqueologia Industrial i els principals 

temes de congressos i publicacions eren l’estudi, la descripció, la classificació o l’inventari dels 

elements del patrimoni. No hi ha dubte que aquestes activitats són les bases obligades de 

qualsevol treball sobre el patrimoni industrial i, particularment, sobre el patrimoni portuari. 

Però en els països amb gran patrimoni i més experiències d’intervenció s’està avançant més 

enllà de la descripció i valoració per entrar en el tema dels criteris i les pautes que es deuen 

seguir per preservar els bens patrimonials. L’encertada i repetida frase adaptada a la temàtica 

de les nostres Jornades, “una segona vida pel patrimoni portuari” resumiria bé el repte actual 

que es planteja als investigadors, estudiosos o simplement interessats per l’Arqueologia 

Industrial. Es tracta d’estudiar i discutir col·lectivament i des de diferents disciplines les pautes 

i els criteris bàsics per elaborar els protocols d’intervenció, restauració o rehabilitació que 

permetin preservar, sense desfigurar l’essència dels bens individuals, els conjunts i els paisatges 

industrials i, en el nostre cas concret, del patrimoni portuari. Es tracta, en definitiva, de passar 

de la interpretació a oferir criteris adequats per la restauració i reutilització d’aquest patrimoni. 

En les XI Jornades s’ha donat en molts casos aquest pas més enllà de les descripcions i no 

és casualitat que les conferències inaugural i de clausura hagin versat sobre experiències 

de rehabilitació i reutilització de patrimoni portuari en un àmbit tant ampli com és la ciutat 

portuària de Venècia o tant concret com és el moll de Costa del port de Tarragona. 

La publicació de les Actes de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya amb la 

gran majoria de les aportacions presentades (només tres de les quaranta sis comunicacions no 

s’han entregat escrites per l’edició) és la darrera activitat relacionada amb les Jornades. Respon 

a la necessitat de deixar constància de les aportacions de nombrosos investigadors i estudiosos 
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al coneixement i difusió del patrimoni portuari, qüestió necessària per la valoració de la seva 

transcendència per part de tota la societat i, en definitiva, per la consecució de l’objectiu últim de 

les Jornades i de l’Associació que les va promoure: la preservació per a les generacions futures 

d’aquest ampli i important patrimoni.
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Presentación: la memoria 
industrial de los puertos
Joan Alemany Llovera, miembro de la Junta de la AMCTAIC y del Comité Científico 
de las XI Jornadas de Arqueología Industrial de Cataluña

Una temática todavía poco estudiada

Dedicar las XI Jornadas de Arqueología Industrial de Cataluña al tema del Patrimonio 

Portuario fue una decisión de la Asociación del Museo de la Ciencia y la Técnica y de Arqueología 

Industrial de Cataluña (AMCTAIC) que ha conducido a la obtención de los importantes 

resultados que se publican en las siguientes Actas. La decisión sobre el tema fue acertada por 

dos motivos: primero, por la escasez de trabajos y estudios dedicados a esta cuestión tanto 

a nivel internacional como, sobre todo, en nuestro país; segundo, por la importancia que 

adquiere la preservación de los restos materiales i los bienes culturales en unos momentos 

de grandes cambios y transformaciones de las infraestructuras, los edificios, las instalaciones 

y las formas de trabajo en los puertos. Se han obtenido unos resultados importantes gracias 

a la presentación de numerosas comunicaciones con nuevas e interesantes aportaciones, 

la realización de dos conferencias -inaugural y de clausura- y la organización de una visita 

técnica al puerto de Tarragona para conocer su patrimonio y la forma en que se gestiona. 

Comunicaciones, conferencias y visita técnica facilitaron la participación de los asistentes en 

las discusiones sobre la diversidad de temas delimitados previamente por los Comités Científico 

y de Organización de las Jornadas.

Como es bien conocido, la Arqueología Industrial, como disciplina que estudia restos 

materiales y culturales de la civilización industrial, nace en la década de los años sesenta del 

siglo XX en el Reino Unido y se desarrolla partir de entonces gracias a numerosas investigaciones 

y aportaciones individuales y a la actividad colectiva de asociaciones y museos especializados 

en esta temática en todo el mundo.

En la larga definición y delimitación de patrimonio industrial y de la disciplina que lo 

estudia, la Arqueología Industrial, de la Declaración de Niznhy-Tagil (2003) y de los Principios 

de Dublín (2011) de TICCIH e ICOMOS respectivamente, no figuran los puertos explícitamente; 

en todo caso están incluidos en la categoría genérica “infraestructuras de transporte”. Todos los 

elementos materiales que forman parte de las infraestructuras y las instalaciones portuarias y 

las vinculadas a sus funciones son elementos que tienen una relación directa con las actividades 

industriales. Además, está suficientemente demostrada y aceptada la importancia que los 

puertos han tenido y tienen en el desarrollo de industrias y servicios dentro de sus recintos 

y en su entorno territorial más próximo. A pesar de esta destacada importancia industrial, 

se puede considerar al “patrimonio portuario” como una categoría dentro del patrimonio y la 
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arqueología industrial todavía poco estudiada.

Se pueden consultar pocas publicaciones a nivel internacional, derivadas de congresos o 

de encargos específicos, en los que el patrimonio portuario, tratado desde diversas disciplinas 

y partiendo de diferentes experiencias concretas, sea el centro de interés principal de estudio, 

análisis y discusión. Enumerar y describir brevemente las principales aportaciones publicadas 

y que se pueden encontrar fácilmente permitirá complementar y comparar los resultados 

de las presentes Actas y valorar mejor sus aportaciones que han constituido un nuevo paso 

importante en el conocimiento del patrimonio portuario.

Water and Industrial Heritage. The Reuse of Industrial and Ports Structures in European Cities 

on Water es una publicación que recoge las aportaciones del Quinto Encuentro Internacional 

organizado por la asociación Città d’Acqua con sede en Venecia en 1998. Constituye una de las 

primeras aproximaciones al tema del patrimonio en el marco de los procesos de reconversión 

urbanística de espacios portuarios.

Le patrimoine portuaire es el dossier publicado per la revista L’Arqueologie Industrielle en 

France. Patrimoine, Technique, Mémoire num 32 de octubre de 1998. Los artículos recogidos por 

el Comité d’information et de liaison pour l’archéologie l’étude et la mise en valeur du patrimoine 

Industriel presentan un conjunto de experiencias concretas.

Dossier patrimoine portuaire es la primera aproximación global al tema de la TICCIH 

publicado en la revista Patrimoine de l’Industrie. Ressources, practiques, cultures, num. 7 de 

2002. Además de les descripciones de les experiencias concretas aporta una primera evaluación 

global en la editorial firmada per Louis Bergeron.

Patrimonio Marítimo, Fluvial y Pesquero. Identidad, Transporte, Turismo, Paisajes y 

Sostenibilidad es la primera publicación española editada per INCUNA en 2014 que trata 

el tema más general del patrimonio marítimo en el que se incluyen algunas aportaciones 

concretas sobre el patrimonio portuario 

Preservación y reutilización del patrimonio portuario constituye el dossier más amplio y con 

más experiencias publicado recientemente per la revista digital Portus (www.portusonline.org). 

En el número 37 de mayo de 2019 se presentan 34 artículos de los principales puertos europeos 

y en el número 38 de noviembre de 2019 se publican 38 artículos de los puertos americanos, 

especialmente de América Latina. Todos ellos precedidos de interesantes introducciones por 

países

Hay muchos artículos y libros editados sobre puertos concretos o desde el punto de vista de 

una determinada especialidad académica, pero son pocas las aportaciones pluridisciplinares 

dedicadas a todo tipo de puertos y con análisis sobre los diferentes componentes de su 

patrimonio. En este sentido es necesario valorar como muy importante la organización, los 

resultados y la presente publicación de las Jornadas celebradas en el puerto de Tarragona 

entre el 21 y el 23 de noviembre de 2019 organizadas por la AMCTAIC en colaboración con la 
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Autoridad Portuaria de Tarragona.

El planteamiento de las jornadas

En la convocatoria de las XI Jornadas de Arqueología Industrial de Catalunya se consideraba 

que los puertos, como espacios abrigados para la recepción de barcos y la realización de 

operaciones de trasvase de mercancías y personas entre los medios marítimo y terrestre, han 

requerido un sistema de infraestructuras, edificios e instalaciones específicas cada vez más 

amplio y complejo. La Revolución Industrial, que en los puertos ingleses aparece con fuerza 

a partir de la tercera década del siglo XIX y en otros países, como los del centro y sur de la 

Europa marítima, en la segunda mitad de la centuria, comporta unos cambios profundos 

en la estructura, la actividad y el trabajo en los puertos. La mayoría de los elementos básicos 

del patrimonio portuario material de las infraestructuras (diques y muelles), instalaciones 

(grúas, medios de carga, embarcaciones de trabajo), edificios (almacenes, silos, servicios) y 

del patrimonio inmaterial que son objeto de la Arqueología Industrial provienen de la época 

que nace con la Revolución Industrial. Además, la actividad de los puertos en los dos últimos 

siglos ha incidido directamente en la creación de industrias en el interior de sus recintos y en la 

localización de otras en su entorno territorial próximo.

Infraestructuras, edificios, instalaciones, industrias y memoria del trabajo y de la actividad 

de los puertos habían de ser, por tanto, los temas centrales de las XI Jornadas de Arqueología 

Industrial de Catalunya organizadas como todas las anteriores por la AMCTAIC. Tema y 

organización encontraron el apoyo inmediato de la Autoridad Portuaria de Tarragona, 

donde se celebraron las Jornadas con la destacada y eficaz participación directa del Museo 

y del Archivo del puerto y, con la colaboración del Museu de la Ciència i de la Tècnica, de la 

Autoridad Portuaria de Barcelona, Ports de la Generalitat de Catalunya, junto a la Diputación 

de Tarragona, el Colegio de Ingenieros Industriales y su Demarcación de Tarragona.

La entidad organizadora consideró que la temática de las Jornadas aconsejaba abrirlas, por 

primera vez, a las aportaciones de otros lugares de España y a nivel internacional por lo cual 

las comunicaciones podían presentarse -y así se recoge en las Actas- en catalán, castellano e 

inglés.

Los resultados de las jornadas

La amplia respuesta a la convocatoria de las Jornadas llevó al Comité Científico y al 

Comité Organizador a dividir la presentación de las comunicaciones en cinco Sesiones que 

se desarrollaron de forma continuada en una única sala. De esta forma todos los asistentes 

podían escuchar y participar en la discusión de todas las presentaciones. Los temas de las 

sesiones fueron:

1. Difusión i protección del patrimonio 

2. Edificios i equipamientos 

3. Industrias i servicios 
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4. Infraestructuras 

5. Miscelánea

Las XI Jornadas se iniciaron con una conferencia inaugural del Profesor de Urbanística 

Franco Mancuso de l’Instituto Universitario de Arquitectura de Venèzia “La città e il porto. 

Venezia, una duplice eredità portuale”. La conferencia se inició con la descripción de la 

historia industrial de la ciudad portuaria por excelencia (toda ella ha sido puerto), Venecia, 

y siguió con una detallada presentación y profundo análisis de las principales operaciones 

realizadas de preservación, rehabilitación y nuevas actividades de los principales elementos 

del patrimonio industrial y portuario de la bella ciudad del Adriático. Les Jornadas concluyeron 

con la conferencia de Mercé Toldrà Dalmau, responsable del Museo del Puerto de Tarragona 

sobre “Preservación y difusión del patrimonio portuario desde el muelle de Costa del puerto de 

Tarragona”. La presentación y análisis de las múltiples actividades realizadas en el muelle de 

Costa, tanto en el museo como en los dos almacenes rehabilitados, demostraron las grandes 

posibilidades que tienen los puertos para conservar y explicar su patrimonio. La lectura de 

las Conclusiones y las palabras de los representantes institucionales y del presidente de la 

AMCTAIC dieron por terminadas las densas sesiones científicas de las Jornadas. La visita 

comentada al Museo y a un elemento excepcional del patrimonio marítimo conservado en un 

muelle de Tarragona, el faro de la Banya del delta del Ebro, y el recorrido con una embarcación 

por el puerto complementaron magníficamente las presentaciones y discusiones de los dos 

días anteriores. Todas las actividades de las XI Jornadas de Arqueología Industrial de Cataluña 

se desarrollaron siguiendo una cuidadosa y eficaz organización.

Las primeras actividades de la todavía joven disciplina de la Arqueología Industrial y los 

principales temas de congresos y publicaciones eran el estudio, la descripción, la clasificación 

o el inventario de los elementos del patrimonio. No hay duda que estas actividades son la base 

obligada de cualquier trabajo sobre patrimonio industrial y, particularmente, sobre patrimonio 

portuario. Pero en los países con mayor patrimonio y más experiencias de intervención se está 

avanzando más allá de la descripción y valoración para entrar en el tema de los criterios y las 

pautas que se deben seguir para preservar los bienes patrimoniales. La acertada y repetida frase 

adaptada a la temática de nuestras Jornadas “una segunda vida para el patrimonio portuario” 

resumiría bien el reto actual que se plantea a los investigadores, estudiosos o simplemente 

interesados por la Arqueología Industrial. Se trata de estudiar y discutir colectivamente y 

desde diferentes disciplinas las pautas y los criterios básicos para elaborar los protocolos de 

intervención, restauración o rehabilitación que permitan preservar, sin desfigurar la esencia 

de los bienes individuales, los conjuntos o los paisajes industriales i, en nuestro caso concreto, 

del patrimonio portuario. Se trata, en definitiva, de pasar de la interpretación a ofrecer criterios 

adecuados para la restauración y reutilización de este patrimonio. En las XI Jornadas se han 

presentado muchos casos con exposiciones que van más allá de las descripciones y no es 

casualidad que las conferencias inaugural y de clausura se hayan dedicado a experiencias 

de rehabilitación y reutilización de patrimonio portuario que abarcan un ámbito tan amplio 
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como es la ciudad portuaria de Venecia o tan concreto como es el muelle de Costa del puerto 

de Tarragona.

La publicación de las Actas de las XI Jornadas de Arqueología Industrial de Catalunya con la 

gran mayoría de las aportaciones presentadas (solo tres de las cuarenta y seis comunicaciones 

no se han entregado escritas para la edición) es la última actividad relacionada con las Jornadas. 

Responde a la necesidad de dejar constancia de las aportaciones de numerosos investigadores 

y estudiosos al conocimiento y difusión del patrimonio portuario, cuestión necesaria para la 

valoración de su trascendencia por toda la sociedad y, en definitiva, para la consecución del 

objetivo último de las Jornadas y de la Asociación que las ha promovido: la preservación para 

las generaciones futuras de este amplio e importante patrimonio. 
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La citta’ e il porto. Venezia e 
la duplice eredita’ portuale
Franco Mancuso – Architetto. Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia.

Premessa

Il mio intervento è dedicato a Venezia, la città lagunare nella quale le relazioni con il porto 

sono state storicamente determinanti per la sua fortuna, e lo sono ancor oggi in ragione degli 

interventi realizzati nei decenni scorsi per la valorizzazione dell’eredità che il porto ha lasciato 

alla città.

Per inquadrare più efficacemente la peculiarità dell’esperienza veneziana, l’intervento 

è articolato in due sezioni: una prima dedicata alla tematica dei rapporti fra porto e città, 

vista attraverso la descrizione dei caratteri peculiari dell’eredità portuale e industriale ancora 

presente nelle tantissime città affacciate sul mare, conseguente al progressivo allontanamento 

del porto dalla città storica; e una seconda dedicata specificatamente a Venezia, partendo dalla 

considerazione che la città lagunare è caratterizzata dalla presenza di una duplice eredità 

portuale: quella di quando era tutta città porto, e aveva nel suo baricentro, il Bacino di San Marco, 

un possente sistema di attrezzature e di manufatti conservatosi nel tempo per il ricovero delle 

merci e per la loro commercializzazione; e quella di quando, nella seconda metà dell’800, aveva 

trasferito il porto sul proprio confine occidentale, in un luogo appena collegato alla terraferma 

dalla ferrovia divenuto presto un polo di concentrazione di spazi ed attrezzature portuali e 

industriali che poi si è spostato nella terraferma.

Vedremo dunque come questo processo ha preso forma e consistenza, e dunque quali 

sono a Venezia i caratteri dell’eredità portuale conservatasi fino ad oggi; e vedremo come 

Venezia si sia avviata alla realizzazione, negli ultimi trent’anni, di un insieme di interventi di 

qualità per la riutilizzazione e la valorizzazione di questa eredità, finalizzate alla creazione di 

attività e funzioni strettamente collegate ai bisogni della città; accennando anche, in chiusura, 

a quegli aspetti dell’eredità portuale che costituiscono oggi motivo di preoccupazione per la 

sopravvivenza stessa della città.

Parte prima. La città, il porto e l’eredità portuaria

Credo che sia necessario iniziare questo intervento chiarendo anzitutto le ragioni per le 

quali ho ritenuto utile parlare di “eredità”, trattando degli spazi e dei manufatti che costituiscono 

oggi la componente materiale del Patrimonio Portuario, così come viene considerato in questo 

nostro simposio.

Eredità infatti è ciò che si lascia, quando si muore; e dunque, nel caso delle città-porto – che 

non sono purtuttavia mai morte – ciò che i porti lasciano loro dopo averle alimentate e nutrite 
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per secoli quando, dopo essersi dapprima ammodernati, sono stati indotti ad allontanarsene 

per esigenze legate alla sempre crescente domanda di spazi, di attrezzature, e di collegamenti 

infrastrutturali (fig 01)..

Occorre subito precisare che il carattere precipuo dell’eredità della quale stiamo trattando 

è soprattutto quello di essere frutto degli interventi succedutisi in epoca otto-novecentesca: di 

quando i porti hanno visto la progressiva affermazione della navigazione a vapore e hanno 

considerato la necessità di interfacciarsi con le reti della ferrovia; di quando hanno manifestato 

il bisogno di spazi acquei sempre più ampi (e profondi), ben protetti da dighe, e di solide e ampie 

banchine sulle quali poter disporre i nuovi manufatti per l’attracco delle navi e il deposito delle 

merci, e per realizzarvi le nuove apparecchiature per la loro movimentazione.

Ecco dunque, a volerli semplicemente elencare:

- i magazzini portuali anzitutto, solidi, vasti, flessibili, non di rado articolati su due o più piani, 

dove si impiegano inediti materiali edilizi, il ferro dapprima e presto il calcestruzzo armato; 

edifici architettonicamente dignitosi, se non, più di una volta, ricchi e imponenti, emblemi 

visibili e tangibili della ricchezza dei porti;

- le gru e le apparecchiature per il carico e lo scarico delle merci, dalle banchine alle navi 

e viceversa, azionate non più a mano, ma meccanicamente, a vapore, con l’energia elettrica; 

spesso semoventi, galleggianti talvolta; e bisognose, in generale, di una quantità enorme di 

energia;

- le centrali per la produzione (o la trasformazione) di tale energia: il vapore dunque, 

l’elettricità, spesso albergate in edifici architettonicamente avveniristici, eloquenti, 

deliberatamente ridondanti, con alte ciminiere all’esterno e imponenti tralicci e, all’interno, 

inedite apparecchiature tecnologicamente evolutissime (oltre che, il più delle volte, davvero 

bellissime);

- le officine per la fabbrica delle navi e i bacini di carenaggio per la loro manutenzione: 

manufatti anch’essi non di rado imponenti, per le concezioni architettoniche adottate e i 

materiali costruttivi impiegati; e le pompe, per il controllo delle acque marine;

- i natanti attrezzati per lo scavo e la manutenzione dei canali portuali e il controllo del 

pescaggio dei fondali e lo scarico dei fanghi; o per la guida delle navi all’ingresso e all’uscita dei 

porti, i rimorchiatori, i battelli per il rifornimento di combustibile;

- i mezzi di locomozione semoventi per il trasporto delle merci, locomotori portuali a vapore, 

e poi elettrici, con binari e scambi a terra comandati meccanicamente per la movimentazione 

dei carri guidati;

- le dighe, sempre più solide e corpose man mano che ci si allargava verso il mare, campo 

di applicazione di tecnologie e materiali innovativi; attrezzate ove necessario con chiuse mobili 

e ponti levatoi;
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-gli apparati per la segnalazione, fari e lanterne, vere icone delle peculiarità portuali; con le 

loro apparecchiature ottiche per la produzione e la propagazione periodica dei fasci illuminanti; 

in pietra, ferro, calcestruzzo, talvolta essi stessi natanti;

- gli edifici per i servizi portuali infine, e per l’ospitalità della manodopera; per gli addetti 

agli adempimenti doganali (e militari), i controlli dei transiti di merci e persone, insieme con gli 

invalicabili recinti per l’interdizione degli accessi agli ambiti portuali.

Questa vasta e diffusa modernizzazione portuale porta in quasi tutte le città ad una 

contemporanea convergenza, nelle prossimità dei porti, di fabbriche e opifici attratti dalla 

disponibilità di merci e commerci, e dalla presenza di infrastrutture atte all’approvvigionamento 

di materie prime e alla commercializzazione dei prodotti: nei settori della siderurgia, della 

cantieristica, del tessile, dell’alimentare, e in molti altri ancora; non di rado caratterizzati 

dalla costruzione di imponenti manufatti, come i silos granari, per l’immagazzinamento delle 

materie prime.

L’eredità portuaria, dunque. Tutto quanto siamo andati elencando è infatti frutto della 

modernizzazione otto-novecentesca dei porti: che conduce ad una separazione funzionale 

sempre più netta rispetto alle città; anche se fisicamente le due entità restano contigue, e i 

pochi varchi, controllatissimi, ne consentono l’interscambio. (fig 02) I porti sono tuttavia pur 

sempre ancora nelle città, anche se la loro gestione -il loro governo- è istituzionalmente 

sempre più separato da quello esercitato dagli organismi comunali; al porto si guarda sempre 

più frequentemente come un ambito lontano, comunque distinto; anche se la sua immagine 

trapela ancora vigorosamente al di là dei recinti, con il fitto paesaggio delle alberature navali, 

l’emergenza delle gru e delle lanterne, i fumi; e il suono delle sirene.

Tutto questo dura cent’anni, o poco più. E’ tempo infatti, per i porti più attivi e più 

intraprendenti, di lasciare l’antico sedime urbano, e di svilupparsi in aree sempre più lontane. Le 

loro funzioni non possono infatti più essere contenute nei recinti portuali otto-novecenteschi, 

per concomitanti ragioni che sono state del resto ampiamente analizzate in altre circostanze, 

e che merita qui solo citare: la nuova e sempre crescente dimensione delle navi, lo sviluppo 

di nuove tecnologie per la movimentazione delle merci, l’inarrestabile utilizzo del trasporto 

via container, lo sviluppo esponenziale delle reti a terra, ferroviarie e autostradali, l’aumento 

altrettanto esponenziale della quantità delle merci trasportate. Il tutto ovviamente alla luce 

dell’ampliamento delle correnti di scambio internazionali e alla conseguente estensione lineare 

delle rotte.

Le ragioni di questo incessante fenomeno sono state analizzate a lungo, sotto il profilo della 

convenienza economica e delle necessità di politica commerciale: basterà qui solo accennare, 

come si è fatto più sopra, alle motivazioni legate al funzionamento urbanistico e alle necessità 

infrastrutturali dei porti. Resta comunque il fatto che, in questo inarrestabile allontanamento 

dalle città, i porti lasciano loro in eredità tracce cospicue della loro antica ed intensa presenza: 

e che si tratta di spazi e di manufatti che in diversa misura sono stati negli anni recenti oggetto 
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di cospicue iniziative di recupero, in un processo che è ancora in essere, e che sembra aver dato, 

ove ben concepito, risultati eccellenti; oltre ad aver preservato, per quanto possibile, le tracce 

dell’antica presenza portuale (anche se, non si può non riconoscerlo, il recupero fisico e il riuso 

di spazi e di manufatti portuali non sempre restituisce la pregnanza delle originarie funzioni; i 

nuovi waterfront che ne risultano sono non di rado la replica di modelli urbanistici omologati e 

ripetitivi basati su intrattenimento e consumismo commerciale, che rischiano di annullare per 

sempre le peculiarità di ciascun porto e di ciascuna città).

Così come resta il fatto che l’allontanamento dei porti ha portato progressivamente 

all’apertura dei “recinti” che li avevano isolati dalle città nella prima stagione della loro 

modernizzazione; anche se si è trattato di un processo non sempre facile, per la resistenza 

opposta dagli antichi istituti gestionali. Ma è un processo che gradatamente si diffonde, 

incentivato non di rado dall’opportunità di interessare le aree portuali non più attive ad eventi 

eccezionali, per i quali vengono messe a disposizione risorse economiche altrettanto eccezionali 

(valga per tutte il caso delle pressoché contemporanee vicende della Barcellona Olimpica nel 

1992, e di Genova che nello stesso anno celebra la scoperta dell’America, e due anni dopo è 

Capitale Europea della Cultura).

Il convergere di interessi e di capitali sulle aree portuali è un fenomeno che comunque si 

diffonde rapidissimamente e che qui ci interessa considerare riferendoci a quelle esperienze che 

portano alla valorizzazione, culturale e sociale dell’eredità portuale: per la ferma convinzione 

che l’eredità materiale lasciata dai porti alle città, costituita da frammenti e lacerti delle 

antiche configurazioni portuali, è spesso la sola testimonianza tangibile delle loro trascorse 

fortune marinare, a fronte della progressiva e inarrestabile scomparsa di quelle immateriali – i 

mestieri, i linguaggi, le consuetudini, i rituali – destinate progressivamente alla scomparsa.

E’ dunque tanto più essenziale garantirne la sopravvivenza, se si confida sull’importanza 

per le città di conservare e rendere percepibile il compendio delle loro radici; anche perché in 

non pochi casi queste esperienze sono già in atto, e mostrano eloquentemente la ricchezza 

dei risultati raggiunti: con la conservazione degli originali spazi acquei, anche se con funzioni 

legate allo sport e al diportismo; la riapertura di moli e banchine come prolungamenti degli 

spazi pubblici, che consentono altresì di percepire fisicamente la presenza (e la dimensione) 

degli originari spazi portuali; la riutilizzazione sempre più diffusa dei magazzini portuali, 

destinati nei casi migliori all’allestimento di spazi espositivi e allo svolgimento di iniziative 

culturali di interesse cittadino (non di rado, come qui a Tarragona, legati alle testimonianze e 

alla rievocazione attiva delle tradizioni e delle culture marinare); (fig 03) il restauro conservativo 

delle strutture per realizzate per la movimentazione verticale (le gru) e orizzontale (binari e 

carri ferroviari) delle merci e delle materie prime, con i loro apparati tecnologici e motori (fig 

04); il restauro dei manufatti per le segnalazioni marittime, fari e lanterne; e degli edifici per 

la produzione di energia (fig 05), con le loro mirabili apparecchiature, e il vapore, l’elettricità; e 

infine gli edifici industriali, con i loro “prolungamenti” negli spazi circostanti, per la costruzione 

e la manutenzione delle navi e dei loro sistemi di propulsione.
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Parte seconda. Venezia

 Quanto siamo andati dicendo sui caratteri dell’eredità portuale trova nel caso di Venezia 

alcune conferme, ma anche non poche dissonanze, perché diversa, e per certi aspetti davvero 

unica, è stata la vicenda dei suoi rapporti con il porto. Occorre infatti subito precisare che 

Venezia ha una duplice eredità portuale, come è stato detto in premessa: quella di quando era 

tutta città porto, e aveva dato luogo nel suo baricentro, il bacino di San Marco, ad un possente 

sistema di attrezzature e di manufatti per la navigazione e il ricovero delle merci, e quella di 

quando aveva trasferito il suo porto sul proprio confine occidentale, concentrandolo in un luogo 

specializzato collegato alla terraferma dalla ferrovia.

Nel corso della sua storia Venezia aveva assegnato al Bacino di San Marco la funzione di 

vero luogo portuale; con banchine per il deposito delle merci, scivoli per l’alaggio e il varo delle 

imbarcazioni, magazzini per le granaglie e il sale, alloggi per marinai, ospizi per pellegrini in 

partenza verso la Terrasanta, ospedali per i naviganti, forni per il biscotto con cui rifornire le 

navi, squeri e cantieri per la costruzione e la riparazione di imbarcazioni di ogni sorta, ponti 

levatoi per l’ingresso delle navi in Arsenale(fig 06). Ma anche sicuro specchio d’acqua, al centro 

di una laguna, piuttosto che sul mare aperto, protetto dai venti di bora, per la lunga sosta alla 

fonda di gran parte della flottiglia: dove trasbordare con barche di minor stazza le merci più 

preziose fino ai fondaci della città, o – lungo fiumi e canali – fino alle città della terraferma; 

dove imbarcare equipaggi, armamenti e milizie per le spedizioni in Oriente; dove ospitare, nelle 

zone immediatamente più interne, le sedi delle comunità straniere più direttamente legate alle 

attività marinare, dei Greci e dei Dalmati, o dei Templari; da dove, infine, accedere all’Arsenale, 

l’enorme macchina approntata dalla Repubblica per la costruzione e l’armamento della flotta 

militare e civile.

In questo contesto si ergono a partire dal secolo XIV imponenti manufatti, che sono veri e 

propri magazzini portuali, e che spesso nella denominazione corrente assumono il nome dalle 

derrate ospitate, o dei luoghi da cui provengono. Come i Granai (di San Marco, o di Terranova) 

subito dopo il risvolto della Piazza sul Molo, grande manufatto trecentesco costituito da quattro 

corpi di fabbrica incorniciati da una facciata gotica che rivaleggia per estensione e imponenza 

con il vicino Palazzo Ducale; e come, sul capo opposto del molo, all’incrocio del rio che conduce 

all’Arsenale, l’altro imponente Granaio (di San Biagio), di poco più piccolo di quello di Terranova, 

di fronte ai forni dove si producevano enormi quantità di pan biscotto, alimento indispensabile 

per le lunghe navigazioni dei navigli veneziani. Nello stesso tempo sul fronte occidentale, sulle 

banchine lungo il Canale della Giudecca, prendono corpo altre inequivocabili ed estese strutture 

portuale, i magazzini della Dogana, l’emporio dei Sali e, sulla fondamenta opposta, sequenze di 

altri granai e magazzini per il legname.

 Questo modello resse per secoli, pur con alterne vicende, tanto che anche nella fase della 

prima modernizzazione della città sembrava dovesse sopravvivere: ne fa fede la realizzazione 

napoleonica, all’inizio dell’800, della Darsena all’isola di San Giorgio, primo Porto Franco della 
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città, con banchine, e torrette, e retrostanti depositi. Fino alla metà del quando la città acquisisce 

la consapevolezza che la simbiosi con il porto non avrebbe più potuto far fronte alla repentina 

rivoluzione dei commerci, sostenuta, oltre che dal nuovo quadro politico che si stava delineando 

in Europa, dalle radicali innovazioni tecnologiche intervenute nelle modalità della navigazione, 

e nella concezione stessa dei navigli; cui stavano conseguendo altrettanto radicali innovazioni 

nell’organizzazione e nello svolgimento delle funzioni portuali.

Di lì a qualche anno infatti Venezia non è più un’isola: il collegamento con la terraferma (da 

Milano) attraverso il ponte ferroviario (realizzato nel 1841-42 dall’amministrazione austriaca) 

raggiunge la città sul fronte occidentale, determinandovi la nascita di una nuova consistente 

polarità urbana che si allontana progressivamente dalla centralità del Bacino: una polarità che 

si rafforza, in particolare, con la costruzione della Stazione Marittima (1860), la nuova darsena 

portuale non lontana dalla stazione ferroviaria e ad essa presto efficacemente collegata. I 

moli e il bacino interno, separati dalla città dal canale della Scomenzera, vengono collegati 

alla ferrovia (tra 1884 e 1887) tramite il ponte di ferro posto sulla testata occidentale del Canal 

Grande, mentre nel loro intorno si installano presto magazzini, tettoie, gru, silos e cisterne.

Declina quindi progressivamente, quanto repentinamente, il modello della città-porto, e si 

impone quello del porto come luogo specializzato, separato dalla città, anche se fisicamente 

ad essa ancora unito. Vi si arriva adesso dal mare attraverso bocche di porto i cui fondali 

vengono repentinamente approfonditi per consentire il passaggio di navi di stazza sempre più 

grande, munite di dighe che si protendono verso il mare aperto; e si attraversa certo ancora il 

Bacino, ma non più per sostarvi, perché occorre subito imboccare il Canale della Giudecca per 

raggiungere il porto che è al suo capo estremo.

Il nuovo porto determina ingenti trasformazioni funzionali e urbanistiche lungo il 

bordo occidentale della città, per secoli incerto confine fra acqua e terra: vi compare ora 

perentoriamente la manifattura, sostenuta da capitali stranieri e attratta dall’inedita 

compresenza di attrezzature ferroviarie e moderne banchine portuali capaci di ospitare navi 

di sempre maggior tonnellaggio; oltre che dalla presenza di terreni facilmente conquistabili 

attraverso l’imbonimento di sacche e barene.

In una situazione proto-industriale nella quale l’insularità di Venezia, mediata peraltro 

dal collegamento ferroviario con la terraferma, non costituisce ancora un fattore negativo, 

la Stazione Marittima si viene rapidamente rafforzando, prima con lo sviluppo longitudinale 

dei due moli che circoscrivevano la darsena iniziale, e poi con il loro inspessimento e con la 

costruzione della banchina lungo il tratto terminale del Canale della Giudecca. Da questo 

forte nucleo portuale partono successivi sviluppi: verso est, cioè in direzione della città, gli 

equipaggiamenti del nuovo Punto Franco (in funzione dal 1892) e dei Magazzini Generali (1896), 

che occupano le banchine sulla parte terminale del Canale della Giudecca, a loro volta presto 

servite da raccordi ferroviari che percorrono il ponte in ferro sul canale della Scomenzera.

Al cadere del secolo, tutta la parte di città protesa verso la terraferma ha cambiato 
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completamente aspetto e funzioni, ricca di infrastrutture e manufatti tipici di una vera e 

propria periferia portuale. (fig 07) Vi compaiono presto attività produttive vere e proprie e 

nuove infrastrutture urbane, che occupano tutte le aree disponibili lungo i margini occidentali 

della città: oltre al Punto franco, e ai Magazzini Generali, l’Officina del Gas nel vasto triangolo 

dell’ex Campo di Marte, e l’Acquedotto (inaugurato nel 1884) nella vicina zona di Sant’Andrea, 

rifornito dalla nuova condotta sublagunare proveniente dalla terraferma. Questo vasto 

insieme si spinge fino a toccare le aree della settecentesca Manifattura Tabacchi, allora una 

delle industrie più importanti. Si forma così un imponente complesso di attrezzature che si 

prolunga ulteriormente, fino a chiudere completamente il bordo occidentale della città: verso 

nord, a Cannaregio, oltre la stazione ferroviaria, sorgono i complessi produttivi della Saffa, 

dei mulini Passuello e Provera, e di aziende minori successivamente occupate dalla Linetti, 

invadendo tutto il vasto spazio disponibile a sud del Macello comunale; verso sud, oltre il Canale 

della Giudecca, sorgono le grandi concentrazioni produttive dei mulini Stucky (1883) e della 

Distilleria Veneziana (1902), fino ai vasti magazzini a Sacca Fisola poi demoliti per far posto al 

quartiere residenziale del dopoguerra.

Ma presto le strutture del porto insulare appaiono insufficienti; lo scavo di un canale 

navigabile in direzione di Marghera (iniziato nell’agosto 1909) pone fine all’intenso dibattito che 

fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 si era avviato a Venezia sulle ipotesi di ampliamento del 

porto, determinate dalla necessità di far fronte al repentino aumento del traffico commerciale. 

Subito dopo, il Piano Regolatore di Porto Marghera, redatto in tempi estremamente rapidi (Piano 

Cohen Cagli, 1917) definisce tutti gli ingredienti del nuovo porto: a sud della prima darsena 

(dei Bottenighi) un complesso di opere portuali formato da quattro moli commerciali, grandi 

ciascuno quanto quelli della Marittima, a loro volta collegati da un raccordo ferroviario alla 

stazione di Mestre (complessivamente 350 ettari). E un imponente nucleo portuale, circondato 

da vaste aree industriali, a nord (350 ettari) e a ovest (altri 300), servite a loro volta da canali 

interni che si raccordano a quello già scavato. Infine, una vasta zona immediatamente alle 

spalle delle aree industriali vere e proprie (di circa 150 ettari) viene riservata alla creazione del 

cosiddetto quartiere urbano, previsto per ospitare una popolazione di 30.000 abitanti.

Il nuovo porto di terraferma, pur essendosene staccato, condiziona fortemente il presente 

di Venezia, e certo l’immediato futuro. La Stazione Marittima viene infatti progressivamente 

abbandonata, negli stessi anni in cui il porto di terraferma è modernizzato e tecnologicamente 

ripensato; i monumentali silos dei cereali, che per decenni avevano emblematicamente 

contrassegnato visivamente l’essenza del porto commerciale, vengono demoliti (nel 1979), e 

molti magazzini altrettanto repentinamente abbandonati; mentre resta il muro di cinta, una 

invalicabile barriera che ne chiude gli accessi. Questa progressiva dismissione delle strutture 

facenti parte del porto commerciale insulare, occorre ricordare, è parte di un fenomeno che 

interessa tutta la struttura produttiva della città: Venezia assiste infatti, nel volgere di poco più 

di un ventennio, alla chiusura della maggior parte delle aziende che ne avevano fatto, fra Otto 

e Novecento, la più grande realtà produttiva del Veneto. Di quella grande “città industriale” che 
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fu Venezia non restano che grandi aree dismesse e manufatti in disuso, spesso imponenti e di 

ottima fattura.

Su questi gradatamente si avvia un’intensa azione di valorizzazione e di recupero, per 

funzioni e attività diverse: si fanno case pubbliche nell’area ex Fregnan a Sacca Fisola, nell’ex 

Trevisan alla Giudecca e nell’ex Saffa a Cannaregio. Spesso si fa tabula rasa di ogni preesistenza, 

ma talvolta, come alla Giudecca, si accetta la sfida del recupero dei bei manufatti esistenti, alla 

ex Dreher, alla ex fabbrica del ghiaccio e agli ex granai. Si realizzano sedi per l’università, più che 

mai affamata di spazi, all’ex Macello e all’ex Cotonificio Veneziano, e presto agli ex Magazzini 

Ligabue; attrezzature per la cantieristica minore all’ex CNOMV; e all’ex Herion incubatori, ovvero 

luoghi per ospitare aziende artigianali e di servizio. Si inizia la realizzazione della “cittadella 

della giustizia” nell’ex manifattura Tabacchi, liberando in prospettiva gli affollatissimi locali 

delle Fabbriche nuove di Rialto. E ovviamente c’è il turismo: con l’Hilton che recupera l’enorme 

volumetria dell’ex Mulino Stucky, per farne un gigantesco lussuosissimo albergo (e abitazioni 

altrettanto lussuose).

Il recupero delle strutture portuali di Venezia si inserisce quindi in questo più vasto 

fenomeno, al quale contribuisce con interventi rilevanti, non di rado esemplari per qualità 

delle scelte architettoniche e appropriatezza delle nuove funzioni ospitate. Accompagnandosi 

al riuso, già in atto da decenni, delle più antiche strutture cittadine, come l’ex granaio di San 

Biagio, che ospita il Museo Storico Navale, il Fondaco del Megio, che diviene sede di una scuola 

elementare, i Magazzini del Sale, spazi espositivi e sedi di associazioni cittadine, la Dogana (fig 

08), ora grande spazio espositivo, la struttura dell’ex Punto Franco napoleonico, ora darsena di 

un circolo velico cittadino e sede espositiva della Fondazione Cini.

Quanto alle strutture e ai manufatti della Marittima, aperta l’area alla città dopo la 

demolizione (nel 1998) del muro che la circoscriveva, essi sono oggi soprattutto sedi di strutture 

universitarie, ottimamente ospitate negli ex Magazzini Ligabue (fig 09) grazie ad un intervento 

di recupero che valorizza i bei percorsi a ballatoio un tempo funzionali al ricovero delle merci. 

Altri magazzini ospitano gli uffici dell’Autorità Portuale, e sedi di agenzie che hanno rapporti 

con le attività del porto, ed uno di essi, ricavato alla fine dell’800 nell’edificio dell’antica chiesa 

quattrocentesca di Santa Marta, è ora sede di un bell’auditorium. Le banchine portuali, un tempo 

interne al recinto e interdette all’uso pubblico, sono divenute un vero prolungamento delle 

Zattere, aperte alla città, collegate efficacemente all’imbarcadero di San Basilio; dove peraltro 

si rimpiange la perdita di quell’immagine portuale così emblematicamente efficace che era 

rappresentata fino a pochi anni fa dalla sequenza di bellissime gru, ora malauguratamente 

scomparse.

Resta da dire che l’eredità portuaria presenta in alcune sue parti anche aspetti contraddittori: 

la riconversione delle banchine, dei moli e dei magazzini subito al di là del Canale della 

Scomensera è stata attuata in funzione dell’attracco delle “grandi navi”: perché Venezia ha rivelato 

un’imprevedibile quanto repentina potenzialità, assumendo in pochi anni il ruolo di terminal 
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croceristico di rilevanza mondiale. (fig 10) Un terminal che, per le compagnie di navigazione, 

trova il suo valore proprio nel raggiungimento della Marittima. Si tratta come è noto di un 

vero boom, che porta la città all’attenzione di un dibattito internazionale sull’ incompatibilità di 

Venezia con gigantesche città galleggianti che quotidianamente la attraversano, muovendosi 

lungo l’antico delicato percorso che interseca il Bacino di San Marco; e che, per raggiungerlo (ed 

uscirne) attraversano l’altrettanto delicato tracciato dei canali lagunari.

Le bocche lagunari intanto, allargate e irrigidite da dighe rettilinee a protezione di profondi 

canali progressivamente scavati per permettere per il transito del traffico commerciale, e poi 

turistico, continuano a favorire l’ingresso il laguna di una enorme massa d’acqua, che provoca 

il progressivo sconvolgimento della originaria configurazione lagunare, e l’innalzamento del 

livello delle maree.

Sono le vicende con le quali Venezia oggi quotidianamente fa i conti, a fronte di un domani 

che sembra per molti versi ancora assai oscuro, perché le grandi opere per la difesa delle bocche 

di porto, calibrate sulle stazze di grandi navi, sono in gran parte già realizzate, e sembrano non 

garantirle un rassicurante futuro.

FIG. 01 . Quando il porto era nella città. Genova e Barcellona, in due immagini antiche conservate al Museo 
del Mare di Barcellona.
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FIG. 02. I recinti ottocenteschi: le Terrazze di Marmo (poi demolite) nel Porto di Genova.

FIG. 03. Grandi gru restaurate: Ursus, diga flottante a Trieste e gru ad acqua a Genova.
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FIG. 04. Centrale Termodinamica del Porto di Trieste (1880).

FIG. 05. A Tarragona: Magazzino Portuale e Museo del Porto.
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FIG. 06. Venezia, imbarcazioni alla fonda nel Bacino di San Marco (Jacopo De Barbari,1500).

FIG. 07. Venezia, Stazione Marittima con i silos granari (poi demoliti).

FIG. 08. Venezia, Magazzini del Sale e Magazzini Doganali (Jacopo De Barbari, 1500, e situazione attuale).
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FIG. 09. Venezia, Magazzini Ligabue: intorno al 1930 e oggi (sede universitaria).

FIG. 10. Venezia, Mulino Stucky, Stazione Marittima e Cotonificio Veneziano.
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ÀMBIT 1
Difusió i protecció 
de patrimoni
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Vides al port de Sant Feliu de 
Guíxols
Sílvia Alemany Nadal 
Directora del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols

“Vides al port” és una oferta educativa del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, 

autoritzada per Ports de la Generalitat, a través de la qual mitjançant una visita activa es 

pretén acostar a l’alumnat i visitants al patrimoni que ha marcat l’evolució de la ciutat: el port.

El port de Sant Feliu esdevé junt amb altres elements de gran interès del litoral guixolenc- 

com el port medieval, l’estació vuitcentista de salvament de nàufrags junt amb el seu contingut 

(bot de salvament, carro-varador i estris de canons i cordatges per auxiliar les embarcacions en 

perill), niu de metralladores visitable de la Guerra Civil o l’ermita de Sant Elm- una de les finalitats 

d’estudi i difusió del Museu d’Història. És per això que també treballa conjuntament en el si de la 

Xarxa de museus marítims de la costa catalana, liderada pel Museu Marítim de Barcelona i amb 

participació de molts altres museus catalans, com també el del Port de Tarragona.

El Museu ofereix cada nou inici de curs escolar una oferta educativa a les escoles 

d’ensenyament reglat i centres d’aprenentatge al llarg de la vida (Escola d’Adults, Punt Jove, 

cursos organitzats per associacions com Càritas, etc.), i acull anualment alumnat universitari de 

les facultats de Lletres i Educació de la Universitat de Girona. S’ofertà amb condicions especials 

per als centres del seu àmbit primer de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, com és una entitat 

municipal, i també dels municipis de la Vall d’Aro, que participen també en el finançament de 

part de les activitats del museu.

Des del Museu es gestiona l’Àrea de Patrimoni Cultural, i una de les finalitats és la de 

conservar i difondre també el patrimoni que tenim fora de les parets del museu. Per això 

actualment el museu realitza activitats en els tres edificis que gestiona (Monestir- Hospital  

Turó dels Guíxols) i a més al Cementiri (gestionat per concessionària), al Refugi de la Guerra 

Civil i ermita de Sant Elm (gestionats per associacions) i al Port (amb autorització del projecte i 

autorització del calendari de visites anual per part de Ports de la Generalitat).

Des d’un altre espai- aquest virtual- com és la web, els centres escolars poden consultar 

materials preparatoris a la visita, com poden ser els interactius de producció pròpia, per 

exemple, el joc per construir la línia de ferrocarril entre Girona i el port de Sant Feliu. Basant-

nos en documents originals del fons de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a 

Girona de l’ Arxiu Municipal, el participant ha d’ anar comprant els materials necessaris per al 

funcionament de la línia (rails belgues, carbó gal·lès, teules de les estacions de Marsella, vagons 

de la ciutat alemanya de Nuremberg, locomotores de Munich, fusta de Girona, estructures per a 

ponts i trams metàl·lics al Taller de l’industrial barceloní d’origen belga Alexandre Vohlguemuth, 
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Barcelona). Un cop construïda la línia, el joc convida a fer funcionar la locomotora i accelerar o 

frenar segons el recorregut i estacions.

També es proposa la visita al taller Drassanes Gay del mestre d’aixa encara en actiu Agustí 

Cano.

L’activitat educativa que exposem posa èmfasi i accent en la vessant humana, en els 

homes i dones que han treballat, usat i gaudit en el marc geogràfic del port. La selecció d’uns 

personatges- que interpel·laran els participants amb l’ajut de recursos materials com eines i 

objectes relacionats- ens conduirà a través de les diferents professions que han coexistit en 

el lloc específic del port. Les professions triades són diverses: empresari turístic promotor dels 

Viatges Blaus, les famílies d’estiuejants que arribaven en les motonaus, els metges del port, 

els pescadors i les remendadores, els ferroviaris de la línia fins al port, les guardesses de les 

barreres del tren, els camàlics i els mestres d’aixa.

S’inicia prop de l’actual base nàutica per parlar del turisme i el seu impacte a la ciutat i anar 

reculant en el temps repassant altres activitats i oficis ancestrals, fins a la darrera etapa al 

moll de pescadors. L’educador proposa uns reptes als alumnes, que reuneix en petits grups per 

afavorir un treball col·laboratiu. Cada petit grup pren el paper d’un personatge vinculat a una 

activitat o ofici, ajudat pel material que es reparteix que ajudarà a relacionar l’ofici amb unes 

qualitats i habilitats específiques.

Tot seguit, exposarem primer alguns dels valors que posen el port de Sant Feliu de Guíxols 

com un dels principals al llarg de la història marítima de Catalunya, per a continuació descriure 

els diferents personatges i oficis, i els valors que treballem adjudicats a cadascun d’ells al llarg 

de la visita.

1. Sant Feliu de Guíxols, port natural

El port de Sant Feliu de Guíxols fou cabdal per la morfologia de la seva badia de port 

natural. Ben aviat esdevé l’accés al mar de Girona ciutat, una rellevància que seguirà vigent 

tant com a port comercial i pesquer, amb les drassanes reials en funcionament al s. XVIII i 

amb l’anomenada dels seus mestres d’aixa de construcció tant de llaguts com velers que feien 

la carrera d’Amèrica al s. XIX. Un auge que prendrà nova embranzida al s. XIX amb l’expansió 

de la indústria surotapera, empresaris que fundaren sucursals a diferents continents, i que 

possibilità l’existència a la ciutat de diversos consolats i viceconsolats d’arreu del món (Estats 

Units, Itàlia, Portugal, Gran Bretanya, França, Alemanya o Uruguai, entre altres).

2. El primer turisme dels Viatges Blaus

Els primers personatges de la visita seran alguns dels primers turistes arribats als anys 

1920 amb els Viatges Blaus, els successors d’aquells primers estiuejants que venien a prendre 

els banys sota prescripció mèdica al balneari marítim de Sant Elm.

Amb la intenció de promoure la Costa Brava i la cultura catalana, el guixolenc establert a 
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Barcelona Jaume Marill va crear una de les primeres formes organitzades del turisme al nostre 

país. Llogà els vaixells de la Transmediterrània que quedaven aturats al port de Barcelona els 

caps de setmana i organitzà els Viatges Blaus, amb concerts de cobles i de l’Orfeó Català a bord, 

vorejant la costa per poder admirar el paisatge. Combinava els concerts i sardanes amb visites 

a jaciments arqueològics o activitats esportives, com l’espectacle deIs partits de water-polo o 

els concursos de salts a la platja dels Banys de Sant Elm.

L’empresari el relacionem amb l’ estalvi i l’ emprenedoria. Quan descrivim els passatgers 

participants als Viatges Blaus, els relacionem amb la seva vestimenta i la protecció de la pell, 

un senyal de la classe social a la que pertanyien.

3. Els treballadors del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona

Al port encara s’hi troben magatzems i tinglados, i rails de l’antic ferrocarril. A l’interior del 

Tinglado del port s’hi exposa una locomotora de 1891 i un vagó de passatgers. El 1920 finalitzà 

la construcció de la nova escullera. I el 1924 es construí el ramal des de l’estació de tren fins 

al port. Parlem deIs ferroviaris, entre ells les guardesses de les barreres, normalment casades 

amb un treballador de la Companyia del tren. Persones responsables, vigilants, que no podien 

abandonar el seu lloc de treball. També s’introdueixen els oficis del maquinista i fogoner, que 

conduïen les locomotores arrossegant els vagons de mercaderies. Tant les guardesses com 

maquinistes i fogoners ens recorden l’energia del vapor, també utilitzada a les fàbriques. I ens 

permeten reflexionar sobre l’ aire que respiraven llavors i a l’actualitat, i les energies netes.

4. Els camàlics

Relacionat amb el transport de mercaderies parlem també dels camàlics, encarregats de 

la descàrrega i càrrega del vaixell cap als vagons del tren o els carros. Abans de la construcció 

de la nova escullera, els fardells -els de suro era la càrrega més comuna- calia transportar-los 

des deIs carros fins a les gavarres i d’ aquestes fins als vaixells ancorats a la badia, una feina 

molt més llarga. Hi havia camàlics de port i de terra, aquests treballant des deIs magatzems 

i les fabriques, Hi havia una diferència salarial important entre els 2 grups i per això es crea 

la societat “Primero de mayo” que durà fins 1934 aconseguint la jornada de 8 hores i un salari 

mínim.

Al camàlic el relacionem amb la força (que pot servir per ajudar), l’ ordre i l’ endreça per 

a una bona col·locació dels fardells, la responsabilitat. També ens permet reflexionar sobre la 

mecanització i robotització d’ algunes feines.

5. El metge del port

A partir dels perills de la mar, la possibilitat de naufragis i l’estació de salvament de nàufrags 

(subseu del museu), ens centrem en els perills de contagi de diverses malalties per part de 

mariners i navegants. Algunes d’infeccioses pel contacte amb persones d’indrets diferents i la 

mancança de les eines de prevenció i vacunació actuals. Parlem del llatzeret que estigué en 
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funcionament des del S. XVIII fins a finals del S. XIX, on els metges del port visitaven els malalts. 

També aquests metges feien les visites a bord dels vaixells, que derivaven cap a Barcelona en 

cas d’infecció. Comptem amb la peça de gorra del metge del port del Dr. Joan Prim Codina. 

Com el seu paral·lel literari Dr. Tomas Stockman a l’ obra Un enemic del poble d’Ibsen, es posà 

en contra de tot el poble de Ripoll, on treballava abans, quan ell i el seu pare- també metge 

a Ripoll- varen haver de comunicar a Madrid casos de còlera que podien convertir-se en 

gran epidèmia a la zona. Això provocà que la regió estigués aïllada en quarantena al llarg de 

quaranta dies. El qual provoca una gran irritació de la població i de la indústria. Però per altra 

banda, s’aturà l’epidèmia i va impedir la seva extensió a altres zones.

Aquest personatge el relacionem amb tenir cura deIs altres, encara que calguin sacrificis, 

com la por al contagi com ens explicava la filla del Dr. Prim: “Jo el que recordo més era que ell 

sempre tenia el tovalló a part, que no el toquéssim, perquè deia que podia contagiar alguna 

cosa, ens feia rentar les tomates amb sabó...”.

6. Les famílies pescadores

 La feina del pescador estava íntimament lligada a la feina de vendre’l, preparar i remendar 

les xarxes per al dia següent de pesca, feines vitals que tenien un impacte directe en la pesca. 

I que ho feien les dones de la família. Que havien de treballar a la mateixa platja (plogués o fes 

sol) dretes o assegudes en petites cadires de vímet. No era considerat un ofici, sinó una tasca 

auxiliar a la pesca; és a dir, una mena d’ ajuda als pescadors per part de les seves dones, mares, 

filles o germanes.

Les mateixes condicions tenien les venedores de peix, encarregades de vendre el peix fresc 

quan arribava a port després, això sí, de la venda a la llotja.

L’ofici de les remendadores acabarà desapareixent i són els mateixos pescadors els que 

reparen les seves pròpies xarxes o en compren de modernes i més resistents.

Pel que fa a Sant Feliu, la pesca fou activitat essencial fins pràcticament les acaballes del s. 

XIX i principis del s. XX, quan el principal nucli pesquer passà a ser la veïna Palamós. La pesca 

a Sant Feliu s’ha centrat, durant molt de temps, en la captura de peix blau, com sardines i 

anxoves i el mètode de pesca amb palangre.

Tot i que avui dia trobem el sector pesquer dins el port, no és fins els anys 80 del s. XX que 

s’habilita el moll per acollir als pescadors. Fins aquest moment, els pescadors atracaven les 

seves embarcacions a la platja, com s’havia fet tradicionalment. A la confraria de Pescadors, 

parlem de com els pescadors s’han organitzat sempre en associacions i de la base religiosa (al 

davant de l’escultura de la Verge del Carme) que tenien antigament les confraries.

La pesca, però, no només implicava feina per part de pescadors sinó que al voltant d’ aquests 

oficis van aparèixer una gran quantitat d’ oficis especialitzats: corders, velers, ferrers, armadors 

de xarxes (les xarxes o sardinals fets a Sant Feliu eren de gran qualitat i van ser venudes per tot 

el Mediterrani), remendadores, saladores, boters, etc.
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Cada ofici i personatge que anem tractant els veiem inclosos en un petit sistema de tot 

d’oficis interrelacionats, i cadascun cabdal per al funcionament. Cal reconèixer la tasca de les 

dones dins el sistema de subsistència de la família dedicada a la captura i venda de peix.

El sistema d’ oficis de la pesca els relacionem amb els valors de proximitat, de salut de les 

persones i del mar i menjar saludable.

La remendadora la relacionem amb els hàbits de no llençar i aprofitar al màxim, de reduir 

les deixalles.

7. El mestre d’aixa

El darrer personatge és el mestre d’aixa, l’encarregat de dissenyar i construir una embarcació. 

És l’ ofici que relacionem amb la creativitat, i amb el treball artesà.

Quan vam començar a realitzar aquesta visita, teníem un punt important de finalització 

de la visita, que era el taller de manteniment de vaixells, el Varadero de Pere Carré, desmuntat 

el 2018. Creat pel mestre d’aixa Pere Carré Quintana als anys 30 la seva activitat estava 

majoritàriament destinada a la neteja, reparació i manteniment de tot tipus d’ embarcacions. 

Ara no es pot visionar en directe i al port mateix aquest tipus de treball.

A Sant Feliu, un dels mestres d’ aixa més importants dels últims anys ha estat Ramon 

Gay, fill i deixeble de Josep Gay (mestre d’aixa dels Astilleros Mallol). Fou l’últim mestre d’ aixa 

guixolenc en treballar a la platja. El taller de Gay esdevé, al s. XX, la drassana de referència de 

Sant Feliu de Guíxols bastint un gran nombre de teranyines i un total de 180 embarcacions 

diverses al llarg de la seva vida. Fou un empresari pioner quan tingué la iniciativa de construir 

els vaixells de passeig de turistes, els “Cruceros Costa Brava”, a final s dels anys 50.

Abans de l’ establiment de les drassanes Gay caldria destacar la rellevància de les drassanes 

o “Astilleros Mallol”, fundades per Carles Mallol, nascut a Tarragona i situades a la platja davant 

dels passeigs del Mar i dels Guíxols. Van recuperar l’antic art de fabricar velers que s’havia anat 

perdent. Però van tenir una vida molt accidentada (problemes amb els obrers i amb alguns 

vaixells construïts) que van provocar que Mallol perdés tota la inversió i es veiés obligat a 

clausurar les drassanes al cap de només tres anys.

Les empremtes que encara té el port de Sant Feliu de Guíxols: la caseta del Salvament de 

Nàufrags, el niu de metralladores, el moll i norais antics, els rails de la via del tren, el tinglado, les 

embarcacions de pesca i de lleure,... tot cal que es vegi amb una nova mirada. Aconseguir veure 

en el tràfec present les petjades d’aquells home si dones, i revaloritzar totes les potencialitats 

dels oficis vinculats amb el nostre litoral. La visita vol arribar fins al present, comparant com 

es treballava en el passat amb les formes, valors i habilitats de cadascuna de les professions.
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Desenvolupament de la visita-taller amb un grup escolar de Primària. Procedència: Escola Baldiri Reixach 
de Sant Feliu de Guíxols.

1922-1930 Dones remallant xarxes. Autor: Francesc Llorens Compañó. Arxiu Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols, reg. 20434. Fons Francesc Llorens Compañó



44

El port de Sant Feliu de Guíxols, amb vapors i el tren circulant pel ramal, cap a 1925. Autor: R. Mur. MHSFG.
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Màquines de vapor marines: 
del vaixell a la Indústria 
Conxa Bayó Soler - Enginyera tècnica. Des de 1985 fins a la seva jubilació, 
conservadora al mNACTEC. 
Jordi Vidal Mestres - Mestre industrial, especialista en maquinària a vapor.

Les màquines de vapor marines

Quan la revolució industrial es va admetre i es va convertir en un fet habitual en la manera 

de pensar i viure, va ser quan les màquines de vapor es van incorporar a la indústria i als 

transports, tan de via fèrria com marítima. 

Els velers, durant molts i molts anys, era el medi habitual per mobilitzar el transport tan 

de càrrega de passatge, però en incorporar una màquina de vapor dins d’un vaixell, va fer que 

aquests quedessin relegats i el transport amb vapor va agafar el relleu.

En un recull fet sobre les màquines de vapor que encara es troben a Catalunya, hem pogut 

comprovar que algunes d’aquestes màquines son marines, si bé trobades i inventariades, dins 

de recintes industrials. Això ens ha fet preguntar com i perquè es va produir el trasllat d’aquestes 

màquines des d’un vaixell a la industria.

D’aquestes màquines preservades i recuperades en recintes industrials s’han trobat dos 

tipologies diferents. Les de petites dimensions que havien estat en petits vaixells per a fer la 

pesca i també màquines molt mes grans, capacitades per a moure un gran vaixell, però vàlides 

també, per a posar en moviment tota la maquinaria que hi havia dins d’una gran nau industrial.

Els inicis dels vaixells de vapor

Consultada l’hemeroteca, de la Biblioteca Nacional de Espanya, s’ha trobat en el diari El 

Corresponsal de Madrid, del dia 3 de juny de 1839, un article referent a les màquines de vapor 

incorporades a la industria naval. 

Entre molts paràgrafs interessants hem trobat el següent que detalla molt bé el que va ser 

aquesta innovació en aquells moments:

“El Vapor, aplicado a la navegación y a los caminos de Hierro, está destinado a variar las 

relaciones en todas las naciones de la superficie del globo” 

També fa esment de la velocitat amb que aquesta gran innovació, quedarà obsoleta 

ràpidament i que en uns anys aquestes maquines que en aquells moments semblaven 

insuperables, quedaran desfasades pes noves tecnologies a una velocitat imparable.

Malgrat ser aquest diari de l’any 1839, eren completament conscients del que va representar 

una innovació tan rellevant, però també de la rapidesa amb que poden quedar obsoletes.
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La introducció del vapor en els transports, va aportar entre altres valors un apropament 

entre les persones, el comerç i la industria.

Anglaterra en va ser la capdavantera, però ràpidament s’hi va incorporar els Estats Units 

d’Amèrica, un país que disposa de grans extensions tan fluvials com marítimes i que els 

transports de vapor van contribuir a augmentar aquest apropament humà i geogràfic.

El transport a vapor al nostre país, i les màquines de vapor marines

Al igual que la resta d’innovacions que va aportar la industrialització, va ser Anglaterra la 

capdavantera en el transport amb vaixells de vapor. Aquest fet es va produir paral·lelament 

amb el transport amb ferrocarril.

La resta de països europeus, van anar ràpidament assolint aquesta innovació.

Primer amb trajectes curts per rius mes o menys cabalosos i també en llacs, fins arribar a 

fer els grans trajectes que van desplaçar el transport de vela, tot i que van conviure un grapat 

d’anys. 

Els primers grans vaixells eren d’acer, però durant molt de temps, en bona part encara eren 

de ferro i fusta.

L’acoblament d’una màquina de vapor dins d’un vaixell, no va ser fàcil. El pes important de 

la maquinaria, les dimensions, les vibracions i especialment la càrrega i espai que ocupava la 

gran quantitat de carbó que consumia, feien força difícil aquesta innovació. 

Aquestes dificultats ens ha fet aprofundir entre les diferències que es podien trobar entre 

una màquina de vapor estàtica, com les trobades a la industria i una màquina de vapor marina. 

Les diferencies les trobem únicament en que la màquina de vapor marina disposa de sentit de 

gir, per avançar i per retrocedir. (Avante o revers).

A Espanya, es prou conegut que el primer vaixell a vapor va ser, el Real Fernando, construït 

a Sevilla. Feia el transport entre Sevilla, Sanlúcar i Cadis, bé, doncs sigui perquè va consumir 

més carbó del previst, o bé que el càlcul efectuat no era prou ajustat, el fet es que el van haver 

d’aturar i anar a recollir amb una barca el carbó necessari per acabar la travessia.

El primer vaixell de vapor fet a Barcelona, va ser l’any 1849 i va ser utilitzat com a remolcador 

al port .

El grans vaixells finalment van començar la gran carrera de la travessia de l’atlàntic. Això 

va desenvolupar un gran trasbals de l’economia. El transport des dels continent americà es 

va abaratir de tal manera que resultava mes car el transport entre deferents ciutats de la 

península, que des de qualsevol país americà a una destinació de l’estat. 

Postguerra espanyola

Durant la postguerra, anys grisos i difícils, el país com a conseqüència de la guerra civil 

espanyola i posteriorment la segona guerra mundial, va patir unes restriccions elèctriques 
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molt importants i extremadament severes. En algunes zones industrials únicament hi havia 

subministrament elèctric un dia a la setmana. La resta, la industria quedava aturada. Això 

va fer pensar en tornar a utilitzar les antigues màquines de vapor que la electricitat havia 

arraconat. Però l’escassetat de carbó era molt important, ja que l’Estat obligava a subministrar 

bona part de la producció de carbó a la companyia RENFE per alimentar les seves màquines 

de tren, que en algunes línies encara eren de vapor. 

Aquest fet obligava als responsables de les industries a fer treballar l’enginy per suplir 

aquestes mancances posant com a motor, un antiga màquina de vapor que alimentaven amb 

el que podien. Moltes vegades era amb clofolles de fruits secs o be amb encenalls provinents de 

les restes d’embalatges i també de la industria de la fusta.

Va ser una dècada molt difícil i no superada fins que es van posar en funcionament els 

pantans a les diferents conques hidràuliques del país

Desballestament i reaprofitament

Durant molt anys el desballestament d’un vaixell, es solia fer de manera gairebé artesanal, 

aquesta segona vida que es donava a bona part dels materials amb que estava construïda 

l’estructura, servien per a fer nous objectes i nous usos

Desballestar un gran buc pot representar generar feina important per a moltes persones. 

Un vaixell malgrat l’antiguitat i encara que no estigui en condicions per a seguir navegant, 

bona part de la seva estructura es aprofitable. Des de proa fins a popa i de babord a estribord es 

pot considerar que un 80% de l’estructura es d’acer, que una vegada recuperat és sol reaprofitar 

per a altres usos. Actualment ha esdevingut una industria molt productiva.

També els motors, l’hèlix i les calderes son productes molt apreciats. 

De manera controlada s’han d’eliminar les zones desestimades, com son entre altres, els 

olis, el gasoil, els plàstics, la uralita, etc. 

Fins ara aquesta feina era considerada d’alt risc, donat que les peces que formen un vaixell 

son de dimensions considerables, per tant molt difícils de manipular. A la vegada i degut a 

diversos productes que es trobaven adherits a la planxa del buc, al fer el desballestament amb 

bufadors, es provoquen gasos que moltes vegades derivaven en explosions.

El cas del vaixell Mallorca

El vaixell Mallorca es un dels molt vaixells que feien el transport entre les illes i la península, 

concretament amb Barcelona.

Va ser botat l’any 1914 i va tenir una vida activa fins l’any 1973. Era el quart vaixell que 

portava el nom de Mallorca. Pertanyia a la companyia Isleña Marítima, però després se’n va 

fer càrrec la Compañía Transmediterránea. Era un vaixell de passatgers i també de càrrega. La 

seva construcció era Italiana.
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Al començar la seva vida marítima, tenia una capacitat per a 210 passatgers. Va ser remodelat 

i va augmentar la seva cabuda fins a 261 passatgers. La seva velocitat era de 16,7 nusos.

El casc era completament d’acer. Fins l’any 1953, comptava amb una màquina de vapor 

alternativa de tres cilindres compound i disposava de quatre calderes cilíndriques. A partir 

d’aquesta data va passar del carbó al fueloil.

L’11 de desembre de 1973, va acabar la seva vida activa i donat de baixa.

Va ser subhastat i adquirit per l’empresa Aguilar y Peris de Borriana. El seu valor final a la 

subhasta va ser de deu milions de pessetes.

Hem significat aquest vaixell, un dels molts ubicat al nostre país. Per diferents motius: 

Va tenir unes vida molt activa, va ser utilitzat també durant la guerra civil, va patir diferents 

averies i accidents, però en acabar la seva vida útil, va ser subhastat, desballestat, i reaprofitat. 

El preu de deu milions de pessetes en que va ser valorat es va reconvertir en molts més després 

del seu reaprofitament. 

Aquest es el camí que segueixen gairebé tots els vaixells.

Això ens fa pensar en la font que trobaven els industrials quan anaven aclaparats buscant 

com fos una alternativa per a poder fer moure tota la maquinària instal·lada dins la industria 

tèxtil.

En zones properes a la costa va sorgir una industria molt important, que actualment 

segueix en actiu, especialitzada en el reaprofitament de diferents materials.

Tres casos concrets de màquines de vapor marines que van trobar una segona 
oportunitat a la indústria tèxtil

Màquina de vapor de La Colònia Rosal, situada al Berguedà

La Colònia Rosal, està situada a la comarca del Berguedà, com moltes que es van construir 

aprofitant el cabal del riu Llobregat que proporcionava força per mitjà de les turbines i així 

poder moure la gran quantitat de maquinària que converteix en productes tèxtils les matèries 

primeres.

Aquesta Colònia, com totes les que gaudien de la força hidràulica, precisava a la vegada 

d’una màquina de vapor per suplir les mancances que produïa la sequera cíclica del riu. Els 

nostres rius ja sabem que no són cabalosos

Sabíem que aquesta colònia havia utilitzat una màquina de vapor i després de molts intents, 

la vam trobar.

És la màquina de vapor mes bonica, de dimensions mes grans i la més ben conservada 

entre les que hem pogut trobar mentre fèiem la recerca de màquines de vapor que encara es 

podien trobar a Catalunya. El seu estat era immillorable, ja que una vegada que el seu us ja no 

era precís per el funcionament de l’empresa, s’havia preservat en el seu lloc original protegida 
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per una paret durant més de quaranta anys. Aquest fet la va preservar de la ferralla.

Esta datada al 1889 i el seu origen es Danès. Es tracta d’una màquina de tres cilindres.

De manera persistent, finalment la vam poder visitar. Malauradament, una sèrie de males 

decisions, van fer que finalment quedes desmuntada i amb tota probabilitat irrecuperable.

A la vegada l’arxiu de la Colònia Rosal en un moment determinat va ser desestimat, cosa que 

fa impossible poder saber si aquesta màquina va ser comprada en un lloc de desballestament 

de vaixells o bé es va comprar directament en el seu lloc de fabricació. L’experiència acumulada 

amb les diferents màquines de vapor que s’han trobat a Catalunya fa pensar que el seu origen 

no era en un vaixell, malgrat que la tipologia que presenta la màquina, es marina.

Màquina de vapor de l’empresa MYTSA de Sabadell

Aquesta màquina va ingressar al Museu d’Història de Sabadell, l’any 1993, provinent de 

l’empresa Manufacturas y Transformaciones S.A. (MYTSA), que era una refineria d’olis, sembla 

ser comestibles, ubicada al carrer Lepanto, 110 de Sabadell, cantonada amb la carretera de 

Barcelona. Segons un clauer de propaganda de l’època, tractaven amb sabons, olis i greixos.

La donació va consistir en dues màquines de vapor, un generador i un quadre elèctric, que 

formava tot un conjunt energètic.

El propietari de l’empresa Sr. Francesc Duran, després de la guerra civil (1939-1940), la va 

comprar de segona mà. Consta en aquesta donació que la màquina, provenia d’un vaixell.

No s’observa cap rètol amb la marca ni la data de fabricació, però aproximadament pot ser 

de començaments de segle XX.

Una curiositat, es que el regulador està en posició horitzontal.

Tot aquest conjunt de que consta la donació, el va utilitzar l’empresa MYTSA per produir 

corrent elèctrica duran el anys de la postguerra.

Màquina de vapor de l’empresa Química Fabril, ubicada al recinte del Vapor Aranyó 
a Santa Perpètua de la Mogoda

El Vapor Aranyó, és va construir a meitat del segle XIX. Disposa de varies naus, de maó vist 

i també d’una esvelta xemeneia. En aquells moments va donar feina a la majoria de dones de 

la població. Quan es va construir, quedava separat del centre del poble. Actualment ha quedar 

immers dins del nucli urbà

El Vapor Aranyó, ja a la postguerra, concretament l’any 1945, va ser adquirit per l’empresa 

Química Fabril, dedicada a productes auxiliars de la industria tèxtil, com són els aprestos i 

productes d’acabats i ennobliment de fils i teixits. L’empresa als anys cinquanta, degut a 

les fortes restriccions elèctriques decretades pel govern del país, va optar per comprar una 

màquina de vapor de segona ma a l’empresa CIRMI del Poble Nou de Barcelona. El mateix 

propietari d’aquesta empresa, que era maquinista naval, va ser qui els la va proporcionar. 
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Aquesta màquina va ser adaptada a un alternador per poder produir corrent.

L’antic vapor Aranyó, tampoc disposava de caldera de vapor. Va ser l’any 1947 que es 

va comprar una caldera marina, procedent d’un vaixell, a la caldereria Ortells del carrer 

Almogàvers de Poble Nou de Barcelona.

En aquesta dècada, el trasllats des de Barcelona fins a Santa Perpètua era força complicat. 

Segons testimoni oral, es va fer en un transport de tir, arrossegat per mitjà de deu cavalleries. La 

responsabilitat d’aquest trasllat va anar a càrrec de Transports Rifé, situat molt proper al Port 

de Barcelona. Actualment la tercera generació de Rifé, continuen prestant servei de transport 

a les mercaderies que arriben a través del Port de Barcelona. 

Aquesta caldera es d’una capacitat extraordinària. L’empresa Química Fabril que es dedicava 

especialment a la transformació i solubilització de fècules per a l’encolatge de fil, precisaven del 

vapor per a la fabricació dels seus productes. Química Fabril, a la vegada treballava també per 

a la industria de paper.

La sala on hi ha la màquina de vapor, tal com fixaven les ordenances municipals, es troba 

en un petit recinte, similar a una capella, aïllat de la resta de naus. Era precís prevenir qualsevol 

deflagració que podes sorgir, com malauradament havia passat en moltes ocasions, per la qual 

cosa la màquina i la caldera quedessin aïllades per prevenir qualsevol perill per els treballadors 

de la fàbrica.

Des de la sala on hi ha la màquina de vapor, es pot accedir al espai de la caldera i 

emmagatzematge del carbó, que es troba a un nivell més inferior, però de fàcil accés.

Actualment aquest antic vapor ha passat a ser propietat municipal. S’ha convertit en un 

centre cívic. L’espai on es troben la màquina de vapor i la caldera està encara en període de 

restauració

L’Ajuntament te previst a molt curt termini que aquest conjunt dels dos elements, màquina 

i caldera, siguin visitables.

Conclusions

Després d’aquest petit recorregut, s’ha pogut observat el llarg camí que van fer algunes 

màquines de vapor, de mar a terra, del vaixell a la industria. Una sèrie de fets enllaçats van 

propiciar donar una nova oportunitat a aquestes màquines.

A casa nostra es poden trobar encara màquines de vapor exclusivament marines i que 

van acabar la seva vida útil sense cap mes derivació. En els magatzems del Museu Marítim de 

Barcelona hi ha uns bons exemples d’aquestes màquines.

Hem volgut parlar només de tres casos concrets que per diferents circumstàncies han estat 

al nostre abast.

Ara ja tot es historia. Aquest reaprofitament també va quedar obsolet, però en aquells 
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moments va representar la solució per unes industries prou importants

La màquina de l’empresa MYTSA de Sabadell es troba preservada en un dels magatzems 

de reserves del museu de Sabadell.

La tan valorada i apreciada de la Colònia Rosal, està fragmentada i desmuntada, si bé 

preservada, a l’antiga caserna de la ciutat de Berga.

La màquina situada a Santa Perpetua de la Mogoda a l’antic Vapor Aranyó, és la única que 

podrà ser visitable junt amb la caldera marina i la resta d’espais de l’antic Vapor.
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Màquina de Vapor de l’empresa MYTSA de Sabadell

Màquina de vapor de l’empresa Química Fabril, al Vapor Aranyó, de Santa Perpètua de la Mogoda
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Caldera de Vapor, al Vapor Aranyó de Santa Perpètua de la Mogoda
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El fons d’arxiu de Talleres 
Nuevo Vulcano 
Mireia Bertrana de Bustos  
Museu Marítim de Barcelona

INTRODUCCIÓ

El Museu Marítim de Barcelona (MMB) té entre les seves finalitats i serveis “La col·laboració 

en la conservació, la protecció, la recuperació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural 

marítim català”. Per acomplir aquests objectius, desenvolupa la seva política d’adquisicions, 

i amb ella el Museu esdevé un subjecte actiu en la salvaguarda de fons d’arxiu de persones 

i organitzacions relacionades amb l’àmbit marítim és a dir, en la preservació de fons 

patrimonials.

Al llarg dels anys l’MMB ha anat reunint fons de diferent tipologia: artefactes, documents 

gràfics, embarcacions i fons d’arxiu. Centrant-nos en els fons d’arxiu, l’MMB ha ingressat de 

forma successiva –sobretot en les darreres dècades– fons d’arxiu produïts per una persona 

física o jurídica aliena al Museu, amb el denominador comú de testimoniar pràctiques, oficis, 

interessos, activitats productives, gestió administrativa... del món marítim català. A dia 

d’avui el Museu compta en les seves col·leccions amb un total de 25 fons d’arxiu de naturalesa 

externa, si bé cadascun ha ingressat amb una casuística i condicions particulars. 

LA MEMÒRIA TEXTUAL I GRÀFICA D’UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ NAVAL DE 
BARCELONA 

Un dels fons documental d’empresa que gestiona l’MMB és el de Talleres Nuevo Vulcano. 

Aquesta, era una empresa instal·lada als molls Occidental i de Llevant de Barcelona, nascuda 

entorn l’any 1833 per construir i reparar màquines de vapor, i que més endavant evolucionaria 

cap a la reparació naval, esdevenint aquesta la seva principal activitat.1 En la darrera de les 

seves successives absorcions i canvis de dependència, es va donar el context necessari per tal 

que el fons fos preservat per l’MMB. Per una banda hi havia el canvi de titularitat de l’empresa, 

incloent el fons, la necessitat d’uns espais dins l’edifici productiu, una voluntat i compromís 

del Museu d’inversió econòmica (en material, personal i espai) per assumir la gestió del fons i, 

sobretot la posta en valor per part d’ambdues parts (UNL-MMB) i de la mateixa societat de la 

importància històrica del fons.

De què estem parlant

A dia d’avui el fons de TNV representa més de 67 metres lineals (616 caixes d’arxiu), amb 

1. Per conèixer la història de l’empresa, consultar ALEMANY LLOVERA, J. (2019). Construcció i reparació 
naval a la Barcelona industrial: els Talleres Nuevo Vulcano. Barcelona. Museu Marítim de Barcelona.
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unes dates extremes que es mouen entre 1841 i 1995. El material gràfic suma uns 10.000 positius 

i negatius fotogràfics i el nombre de plànols excedeix els 18.000. Val a dir que aquest volum no 

és fruit d’un sol ingrés sinó la suma de nou trameses, sent el més antic el 1991 i el més recent 

de l’any 2017.

L’any 1991, en el marc de documentació històrica de totes les estructures de la zona afectades 

per la remodelació de la zona de cara als Jocs Olímpics, el Museu d’Història de la Ciutat de 

Barcelona va endegar uns “Treballs de documentació històrica de les instal·lacions portuàries 

de Vulcano, dic flotant i deponent, antics tallers de manteniment del port i rellotge del Port Vell”. 

En aquesta tasca va compilar aquells documents de l’empresa que considerà de més interès 

històric i un cop en va fer l’estudi pertinent els va entregar a l’MMB.

L’any 2002 es va poder formalitzar la donació amb el titular de la documentació, Unión 

Naval Barcelona, cosa que significà l’inici del salvament formal del fons documental de 

l’empresa. En aquest primer moment, van ingressar 346 tubs portaplànols. D’aquests, 263 

eren documents de gran format numerats de l’1 al 6.563 sobre el dic, reparació de maquinària 

de vaixells i construcció dels mateixos; 24 tubs eren d’Astilleros de Tarragona; 42 no estaven 

identificats i 17 tubs més contenien plànols de màquines i construcció de vaixells de nou.

Posterior a aquest primer ingrés n’hi va haver vuit més, dels quals destaca el de 2004, en 

què va ingressar al Museu el gruix més important de documentació: 530 tubs portaplànols, 650 

caixes d’expedients tècnics, 40 caixes documentació administrativa, 40 caixes de documentació 

‘diversa’, 25 caixes amb temes de recursos humans, 20 caixes de documentació constitutiva i 

7 llibres majors. L’estat de conservació de la documentació era dolenta, com a resultat d’estar 

en un espai no condicionat: la documentació es trobava instal·lada en caixes d’arxiu dins 

d’armaris i prestatgeries de metall, en arxivadors metàl·lics, apilada al terra, en un taller. La 

brutícia deguda al contacte amb les àrees de treball i el seu descuit al llarg del temps, va fer 

molt urgent una primera actuació d’arxiu: neteja en sec i desinfecció preventiva. En aquesta 

actuació s’aprofitaria per pal·liar els problemes també detectats quant a identificació de la 

documentació.

Anys més tard hi hauria altres ingressos de documents solts per part de particulars, dels 

quals és imprescindible destacar el darrer parell d’ingressos, l’any 2017. Es tracta de la donació 

per part de dos ex treballadors de TNV del major volum de documents fotogràfics ja ostentaven 

el càrrec de responsables de documentar fotogràficament els treballs de reparació que es 

portaven a terme als tallers.

Amb aquests ingressos, uns més voluminosos i altres menys, uns provinents de l’empresa, 

altres de particulars, ens trobem que l’MMB esdevé l’espai de reunió del fons, el lloc de retrobada 

dels documents, complint amb el principi de provinença de la metodologia arxivística. El fons 

deixa d’estar dispers, d’estar físicament en àmbits privats de difícil o nul accés al públic i d’estar 

exposat a unes condicions climàtiques i físiques que en feien perillar la preservació, fos degut a 

agents climàtics, biològics o antròpics.
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Contingut i recuperació de la informació

Per organitzar, comprendre, gestionar el fons i facilitar-ne la consulta s’han elaborat una 

sèrie d’instruments de descripció. Al nivell més general, el fons es troba estructurat en un 

quadre de classificació funcional de caràcter numèric, en el qual es distingeixen funcions 

generals com ara “Constitució de la societat” o “Òrgans de govern” i funcions específiques, 

com “Activitat productiva”. Aquesta darrera funció concretament, representa més d’un 60% 

del volum total del fons, la qual cosa és comprensible tenint en compte que es tracta de la 

funció específica que representa l’activitat de l’empresa. I és que si un aspecte identifica una 

empresa de construcció i reparació naval són els projectes tècnics. 

A un nivell inferior de les funcions, trobem les sèries documentals, subdivisions de 

funcions sota les quals s’agrupen a nivell teòric les unitats documentals que formen el fons. 

Les descripcions d’unitats documentals representen el nivell de descripció més específic, de 

més detall, i el seu conjunt és l’inventari. Ens trobem davant de 2.100 registres, és a dir, fitxes 

descriptives d’unitats documentals a partir de les quals es fa la recuperació de la informació. 

Majoritàriament són a nivell d’unitat documental composta (grups de documents) tot i que 

algunes són a nivell d’unitat documental simple, especialment en el cas dels plànols.

L’inventari és accessible en línia a l’apartat Catàleg en línia del web del Museu. Ara per ara 

però es recomana la consulta de l’inventari a interfície de gestió del fons, presencialment al 

Museu, ja que permet realitzar cerques combinades i per tant, més especialitzades. Val a dir 

que el contingut del Catàleg en línia beu directament en contingut i actualitzacions del recurs 

original consultable al Museu, només que n’és una versió simplificada perquè el seu objectiu 

és la difusió general.

Quant a contingut documental, es detecta una manca de documentació constitutiva, 

d’òrgans de govern i de direcció, així com documentació sobre la plantilla (expedients de 

personal, nòmines, contractes...). Pocs expedients tracten sobre la gestió del patrimoni. Els 

expedients tècnics que trobem són d’infraestructures portuàries, com ara grues o dics, de 

construccions arquitectòniques com els projectes de tallers de la mateixa empresa, de 

mecànica (calderes), d’enginyeria naval (plànols de formes, de plantes de cobertes...)... Cal 

destacar per la seva singularitat en el fons la col·lecció de plànols d’Astilleros de Tarragona.2 

Dissortadament, no es conserven al fons projectes ni referències documentals d’obres no 

relacionades amb l’àmbit marítim, com elements de construcció arquitectònica, els vehicles 

blindats o d’altres obres que reconeixem produïdes per TNV. Les absències documentals cal 

atribuir-les directament a la història arxivística del fons. Recordem que l’empresa va patir un 

incendi l’any 1924, un període bèl·lic... que no hi havia un control o fins i tot sentit d’arxiu i que 

la percepció de la rellevància dels documents ha estat diferent a la que se’ls reconeix avui.

2. GARCIA DOMINGO, E. (2007). 80 anys de construcció naval a Tarragona, 1918-1998. Barcelona. Cossetània.
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Actuacions i tractament d’arxiu

El tractament d’arxiu que reben els fons es pot distingir en dos plans, els quals es van 

combinant a mesura que evoluciona el procés. Un dels plans és de caràcter més mecànic 

(trasllat, neteja en sec, desinfecció, eliminació d’elements plàstics i metàl·lics, ordenació física 

de les agrupacions documentals, instal·lació en carpetes, caixes d’arxiu, dipòsits...) i un altre pla 

és de caràcter més intel·lectual: primera identificació, elaboració d’instruments de descripció, 

gestió dels catàlegs...

Com ja s’ha apuntat, l’any 2004 va ingressar a l’MMB el volum documental textual més 

important del fons d’arxiu de TNV, cosa que donaria pas a l’inici del seu tractament arxivístic. 

En una primera fase es va identificar l’organització interna del fons, es va fer un inventari 

d’un terç de la documentació i una proposta de quadre de classificació. L’objecte d’inventari 

de l’actuació era la documentació que es va salvar del terra de la fusteria, i bàsicament es 

tractava d’expedients tècnics. En la posterior actuació, es van tractar els dos terços restants de 

la documentació, sent de nou els expedients tècnics el gruix més important del volum. 

Quant a instal·lació, després d’altres tractaments menys sistemàtics, actualment el fons es 

troba instal·lat en dipòsits d’arxiu, espais dissenyats especialment per complir les condicions 

de preservació òptimes dels suports en paper. Gaudeixen d’unes condicions climàtiques 

controlades que consisteixen en una temperatura entre els 19’8 i els 22 graus centígrads i una 

humitat relativa entre 45 i 60 per cent. Per no alterar l’estabilitat d’aquestes variables i evitar 

que entrin agents externs (insectes, espores, pols...), la ventilació és forçada. En cas de produir-se 

un incendi, el sistema d’extinció és de gas per tal que en cas de desastre ignífug, no s’estengui la 

problemàtica en tota la documentació que suposaria l’extinció clàssica amb aigua. 

Dins el dipòsit, les caixes d’arxiu normalitzades es troben dins de compactes, grans armaris 

corredissos metàl·lics que permeten optimitzar l’espai al mateix temps són de materials que 

eviten atacs biològics i són fàcils de netejar. Als compactes també s’hi troben instal·lades les 

planeres, per documents de gran format.

De cara al futur, si bé hi ha actuacions que es podrien portar a terme per millorar les 

condicions de preservació dels documents com ara substituir el material d’arxiu per materials 

de conservació o aplanar els documents de gran format que es mantenen en rotlles portaplànols, 

ara per ara es considera prioritària la difusió. Com que les condicions d’instal·lació del fons 

i la sala de reserva garanteixen la preservació del fons de manera òptima, és moment per 

destinar més esforços en potenciar l’explotació del fons. En aquesta línia s’ha estat treballant 

els darrers anys, en la migració de les dades dels antics inventaris a nous programaris de gestió 

dels documents. Concretament, s’ha desenvolupat el Registre d’Informació del Museu (RIM), 

una potent base de dades que interrelaciona tots els recursos informatius de l’MMB en una sola 

interfície. Aquesta és la base de treball de la gestió arxivística del fons i al mateix temps és la 

base de recuperació de la informació, tan a nivell intern com extern. 



59XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

RELLEVÀNCIA DEL FONS

El fons d’arxiu que ens ocupa té diferents línies d’interès. Per una banda, permet documentar 

els elements particulars tradicionalment considerats com a patrimoni industrial, elements 

constructius com ara immobles, grues o dics. Recórrer a fonts documentals permet datar, 

identificar-ne l’autoria, conèixer-ne detalls constructius, materials... Aquesta és una dimensió 

particular, individualitzada en cada bé, en cada objecte tridimensional en el marc d’un procés 

d’identificació automàtica (i força clàssica) de patrimoni amb bé material. 

Més enllà de la informació per l’objecte industrial tractat, els documents també permeten 

que els vestigis industrials parlin sobre ells mateixos. Permet traçar l’evolució històrica que ha 

tingut l’objecte d’estudi, com ara les circumstàncies que ha viscut al llarg de la seva vida útil, que 

caldria posar-les en relació amb el context. Permet relacionar cada moment de l’objecte amb la 

conjuntura interna de l’empresa, amb l’economia, amb el progrés tècnic... En aquest punt l’arxiu 

actua com a font de narracions interpretatives, més enllà de les dades descriptives de què 

hem parlat més amunt, més pròpies de les fitxes d’inventaris d’artefactes/objectes. Seria per 

exemple, conèixer les adaptacions i transformacions que s’han fet als vaixells, quins accidents 

ha sofert un buc, com va construir-se per exemple una piscifactoria a Barcelona... En el cas dels 

edificis, es podria veure les necessitats d’ampliació o adaptació dels espais arquitectònics de 

l’empresa, l’activitat desenvolupada a cada àrea, les conseqüències que va tenir per exemple 

l’incendi que va patir... 

D’aquesta manera, els fons d’arxiu permeten donar veu als objectes i al mateix òrgan 

productor, si bé no seran ni pretenen ser l’única font d’informació per tal d’entendre en 

profunditat el patrimoni industrial, o una realitat. Cal ser conscient de les seves limitacions, les 

quals van des de la seva naturalesa (la documentació neix únicament per acomplir i garantir 

uns objectius productius i econòmics), que malauradament sovint presenta llacunes degut a 

la història arxivística del propi fons (no ens sol arribar tota la documentació que va generar 

i reunir un productor) i la naturalesa del productor, l’organisme explotador. Així, si bé els 

documents no són la única font d’informació per tal de conèixer una realitat –caldrà recórrer a 

entrevistes d’ex treballadors, a la premsa de l’època, als vestigis materials que perdurin...– sí que 

són una font primària que cal tenir en compte a l’hora d’entendre l’empresa, sigui des del punt 

de vista arquitectònic (edificis i infraestructures portuàries encara visibles o bé desaparegudes), 

sigui com a part de la identitat de la ciutat, amb un port on s’havien portat a terme activitats 

industrials. Des del punt de vista de desenvolupament tècnic, permet estudiar l’evolució dels 

sistemes de navegació ja que va ser una indústria capdavantera en la modernització del sector 

naval juntament amb La Maquinista Terrestre y Marítima i Alexander y Hnos. El fons de TNV és 

d’interès per la història de la indústria naval i per la història de la Compañía Trasmediterránea 

ja que TNV en va formar-ne part i assumia tasques de reparació de la flota.3 El fons també 

3. Per resseguir la història de la Compañía Trasmediterránea i la seva flota, consultar DÍAZ LORENZO, J. 
C. (2017) 100 Trasmediterránea: 1917-2017. Barcelona. Lunwerg, i la pàgina web de GARCIA, L. Trameships. 
http://www.trameships.es [11/2019].
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permet abordar aspectes de la història del treball com ara condicions laborals, lluites sindicals, 

processos de treball...

La tercera vessant que distingim és la del seu valor per se, la capacitat que tenen els fons 

d’arxiu d’esdevenir patrimoni documental per ells mateixos, patrimoni documental industrial 

en el cas que ens ocupa. Esdevenen patrimoni documental els documents d’una antiguitat 

superior a 100 anys així com tots aquells el valor dels quals canvia del purament administratiu, 

de la funció primària pel qual s’ha creat, al valor històric, font d’interpretació per a la memòria 

històrica. 

El Museu Marítim de Barcelona garanteix la preservació d’un fons empresarial que d’altra 

manera hauria restat tancat al públic, a la mercè d’amenaces ambientals, de disgregació o 

fins i tot de destrucció, amb l’objectiu final que sigui accessible i explotat pel públic general i de 

l’àmbit científic.

Actual instal·lació del fons TNV al dipòsit d’arxiu de l’MMB.



61XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Calderes de màquina de vapor a les instal·lacions de Talleres Nuevo Vulcano del Moll Nou de 
Barcelona, 1926. Autor desconegut.

Estat dels documents als TNV que ingressaren l’any 2004 a l’MMB.
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Dique flotante [1920]. Fons Talleres Nuevo Vulcano, MMB.
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Patrimoni portuari i 
marítim en els 101 elements 
del patrimoni industrial 
valencià
Manuel Carreres Rodríguez 
Sonia Garcés Romero 
Textos 
Associació de Patrimoni Industrial Valencià (APIVA) 
FreePaella 
Disseny

El projecte dels 101 elements de patrimoni industrial naix amb la voluntat de valoritzar i 

difondre un mínim de 101 béns representatius de la industrialització valenciana. El projecte 

està realitzat per APIVA, l’Associació de Patrimoni Industrial Valencià, i segueix altres exemples 

com els del TICCIH-Espanya o l’AMCTAIC.

Amb la voluntat que tots els sectors i tipologies siguen representades, aquests han 

estat agrupats en 5 grans blocs: 1) els elements de producció, el més nombrós per la pròpia 

idiosincràsia, on s’inclouen fàbriques de diversos sectors, com el tèxtil, de la construcció, 

extractiva, siderúrgica, paperera, energètica i d’altres. 2) Els elements agroindustrials, que 

representen la industrialització del camp, i que està definida pels magatzems de taronja, els 

molins arrossers, les farineres i altres indústries. 3). Els elements de transport i comunicació, 

amb especial incís al ferrocarril però també amb exemples de carreteres i d’aeròdroms. 4) Els 

elements portuaris i marítims, el qual detallarem a continuació. 5) I els elements d’habitatges 

i equipaments, dedicat als barris i colònies industrials més representatives del territori i a 

d’altres estructures.

El present pòster té la finalitat de presentar i exposar aquells elements inclosos en la 

categoria portuària i marítima. Uns elements de gran importància per a la història del País 

Valencià degut a la pròpia morfologia del territori, que compta amb 524 km de costa. Fins al 

moment, s’han seleccionat 10 elements situats a la costa valenciana, els quals s’agrupen alhora 

en tinglados, fars i activitats industrials i comercials relacionades amb la mar.

Tinglados

Els tinglados són espais coberts longitudinals amb la funció de dipositar en aixopluc les 

mercaderies dels ports. Precisament per aquesta tasca, la seua localització en els ports els 

fan situar-los al capdavant dels molls i la seua concepció aparegué a finals del segle XIX, 

amb l’augment constant de les mercaderies portuàries. Desapareguts a mesura que perdien 
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funcionalitat, avui en dia encara es conserven bons exemples en alguns ports valencians.

València

Els tinglados del Port de València van ser projectats per José Mª Fuster i erigits en 1912. En 

l’actualitat, se’n conserven tres dels sis primitius tinglados en la dàrsena interior: els núms. 2, 

el 4 i 5. Els tinglados 1 i 6 eren tancats i, Fuster, va seguir els dissenys de Manuel Maese de finals 

del s. XIX, mentre que els 2, 3, 4 i 5 eren oberts amb disseny original de Fuster i de López de 

Membrillera.

Es tracten d’uns espais longitudinals, l’aixopluc del qual està suportat per columnes i 

tallants de ferro colat. A la part d’obra és on es concentra la principal decoració modernista que 

els caracteritza, realitzada tant en l’obra com en la rajoleria.

Gandia

Els tinglados del grau de Gandia van estar erigits entre 1907 i 1910 per la companyia 

britànica concessionària del port Alcou & Gandia Railway and Harbour Company Limited. La 

seua construcció va servir per dipositar el carbó de les indústries d’Alcoi i, posteriorment, per a 

les fruites de la Safor i la Ribera del Xúquer; aquest serà la raó per la que tenen el malnom de 

tinglados fruiters.

Es tracta d’un conjunt de dotze naus transversals, amb unes mesures totals de 180 x 20 m, 

articulades per una cornisa parabòlica. Als anys 30 es va construir al bell mig de l’element una 

torre del rellotge.

Castelló de la Plana

El projecte de «cobertizo para mercancías» va ser redactat per Carlos González Espresati 

en 1946 i els treballs de construcció es van dur a terme entre 1949 i 1952. L’element està format 

per deu crugies obertes amb grans arcs i dos pavellons als extrems, amb unes mesures totals 

de 120 x 22 m.

Es tracta d’un edifici realitzat amb un estil eclèctic on predomina la rajola a cara vista en 

tot el conjunt a excepció del sòcol, de formigó. L’ornament està situat tant a les motllures com 

als azulejos. Des de 2008, el tinglado allotja el Gran Casino de Castelló.

Fars

La costa valenciana compta amb tretze fars d’importància, tres portuaris i nombroses 

boies, balises i llums que ajuden a la navegació marítima de les embarcacions. Cada far té una 

singularitat pròpia i, la xarxa, s’ha anat configurant des del primitiu Pla d’Enllumenat Marítim 

de 1847 fins al de Senyals Marítims de 1985/89, passant pels plans de millora i reforma de 1858, 

1881 i 1902.

Canet d’en Berenguer

El far va estar projectat per Agustín Ruiz de Arévalo en 1883, encara que la seua encesa 
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no es va produir fins al 31 d’octubre de 1904. La seua importància es justifica per la necessitat 

d’il·luminar el golf de València davant un espai obscur de la costa.

L’aparell de llum està sobre una torre troncocònica de 30 m d’altura en el punt focal i té un 

abast de 24 milles nàutiques. L’edifici de torrers estava projectat per a dues famílies i, des de 

2017, el far està deshabitat.

Illes Columbretes

El far de les illes Columbretes està situat al nord de l’illa Grossa de l’arxipèlag i va estar 

projectat per Eduardo Mojados. La seua encesa es va produir el 30 de desembre de 1859.

Es tracta d’una torre troncocònica amb una altura de 20 m que sobresurt pel bell mig de 

l’edifici de torrers, de dues plantes. El conjunt estava preparat per a quatre torrers i, pel que 

conta la seua memòria, ser enviat al far de les Columbretes era considerat un càstig, ja que era 

la pitjor destinació degut a la seua llunyania i aïllament.

Santa Pola

El far està situat al cap de l’Aljub de Santa Pola, aprofitant l’estructura de l’antiga torre de 

guaita anomenada Atalaiola. Per aquesta raó, la torre és de planta quadrada amb espitlleres 

horitzontals; aquesta està situada al bell mig de l’edifici dels torrers.

L’encesa es va produir el 20 de gener de 1858 amb la finalitat de recolzar el llum de l’illa de 

Tabarca. A l’interior de la seua torre encara es conserva la màquina de rellotgeria dels anys 20, 

única en tot el territori valencià.

Activitats industrials i comercials

La mar ha estat relacionada a l’ésser humà al llarg de la història, motiu pel qual al seu 

voltant han aparegut un seguit d’activitats industrials i comercials estretament lligat a d’ella. 

El territori valencià no serà una excepció i els elements conservats tant del comerç de la pesca, 

com la producció nàutica i salinera en són bons exemples.

Unión Naval de Levante

El conjunt de les drassanes valencianes d’Unión Naval de Levante es va erigir entre 1918 i 

1924 amb projecte dirigit per Justo González Garrido. Comptava amb quatre naus de tallers, 

tres grades, una torre d’aigua i l’edifici d’oficines. Bombardejat durant la Guerra Civil, va ser 

reconstruït i ampliat entre 1940-41 amb noves naus de tallers i magatzem i una nova grada. En 

l’actualitat, el conjunt conserva la majoria de les naus de tallers, dues grades i altres elements, 

el que li atorguen una gran singularitat. Per aquest motiu, en aquests moments s’està debatent 

sobre la protecció de la major part del conjunt.

Llotja del Peix d’Alacant

La Llotja del Peix d’Alacant i l’edifici de tallers, adjacent a d’ella, són dos edificis projectats 

per Próspero Lafarga en 1917 i 1908 respectivament. Cada un d’ell compta amb una planta en 
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forma d’U i una ornamentació pròpia.

La llotja destaca pel seu estil historicista neoàrab, amb arcs de ferradura, gelosies i grafies 

arabesques; per la seua banda, la de tallers i magatzems té un caràcter més eclèctic, on 

s’accentuen els carreus ornamentals. En 1992, el conjunt es va rehabilitar per a sala d’exposicions 

municipal.

Salines del Bras del Port, Santa Pola

Les Salines del Bras del Port formen part del paisatge de Santa Pola. Situades al sud de la 

població, el conjunt actual va iniciar la seua activitat en 1897 i compta amb diversos edificis 

noucentistes de gran interès.

De tots ells destaca l’apilador de la sal, en funcionament des de 1934, el qual configura les 

muntanyes de sal tan característiques. També és de destacar l’antic embarcador de fusta, 

suportat amb pilars de ferro, i la cinta transportadora que travessa la N-332.

Eras de la Sal, Torrevieja

Les Eras de la Sal són un conjunt de molls i embarcadors establerts a partir de 1777 amb 

la funció d’arreplegar, embarcar i carregar la sal provinent de les salines de Torrevella. De tots 

els elements conservats destaquen els edificis al bell mig de les salines, el moll històriques i, 

principalment, l’anomenat cavallet de fusta i la tremuja, erigit a finals del segle XIX i en desús 

des de 1958. per la seua importància, ambdós es van reconstruir durant la restauració integral 

del conjunt de 1997.
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Exploració i identificació 
d’una draga centenària 
del port de Barcelona, 
enfonsada al mar de Calafell, 
a 72 metres de profunditat 
Josep Maria Castellví Viladegut 
Operador de càmera submarí. Realitzador i guionista de documentals arqueològics 
subaquàtics.

Introducció

La tardor de l’any 2012, el Sr. Miquel Rota, propietari d’un centre de busseig a Torredembarra, 

em va proposar identificar unes restes enfonsades al mar, localitzades a tres milles de la costa, 

entre Barà i Calafell, les quals s’elevaven des del llit marí a 72 metres de profunditat, fins a la cota 

de -52 metres, dibuixant una estructura quasi vertical gens habitual en els perfils que esbossen 

els derelictes de vaixells en els instruments de detecció. No hi havia, per tant, precedents que 

permetessin extreure conclusions respecte al seu origen amb les imatges, si bé vam saber que 

els pescadors coneixien el lloc pel nom de La Grua.

Aquesta descripció funcional i la posterior exploració submarina que vam efectuar d’aquelles 

restes, va permetre teoritzar amb la possibilitat que poguessin pertànyer a l’estructura d’una 

antiga draga, hipòtesi que es va consolidar pel testimoni d’alguns dels pescadors de la zona, ja 

ancians, que recordaven l’enfonsament d’una gran màquina d’aquest ús, en mig d’un temporal 

a la dècada dels anys seixanta del segle passat.

Tot i això, les primeres immersions en el lloc no van aportar cap informació concloent atesa 

la desorientació que provoca el fet que l’estructura estigui recoberta de xarxes i d’incrustacions 

orgàniques, que la fa irreconeixible i n’impedeix la contemplació de conjunt. A aquestes 

dificultats cal afegir-hi la limitació del temps de permanència en el fons per als capbussadors, 

degut a la profunditat en que es troba el derelicte i al fet que les aigües a la zona acostumen a 

presentar una visibilitat molt reduïda.1

Recerca documental

Rastrejats els fons hemerogràfics, acotats als anys seixanta, es va trobar una breu notícia 

1. El temps de permanència a 72 metres de profunditat queda limitat entre 20 i 25 minuts en cada immersió 
i en, aproximadament, 50 minuts de descompressió; uns protocols de parades i de substitució dels gasos 
respirats durant l’ascens per evitar accidents provocats pels gasos respirats durant la immersió que 
sobresaturen en els teixits quan es redueix la pressió exterior.
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de premsa de data 21 de gener de 1966 on s’esmentava el naufragi d’una draga, com a tal 

definida, en mig d’una tempesta davant de Calafell mentre era arrossegada pel remolcador 

Montcabrer, provinents les dues embarcacions del port de Barcelona amb destinació al port de 

València, institució que havia comprat l’enginy.2 

Des de l’Arxiu Històric del Port de Barcelona, el Doctor Enric Garcia Domingo em va 

confirmar la sortida en els registres d’aquelles dates, d’una draga portuària de la qual se 

n’havia perdut posteriorment el rastre material. Casualment, feia poc que, amb el Sr. Javier 

Aznar Colet, n’havien localitzat els plànols de construcció, així com del remolcador i dels 

gànguils que completaven el tren de treball, documents que es trobaven dipositats a l’arxiu 

del Col·legi de Notaris de Catalunya.3 Amb aquest material d’arxiu estaven fent un estudi de 

la seva història, dins d’un treball més ampli que, finalment, va publicar-se a través del mateix 

col·legi notarial, abastant l’arquitectura constructiva i la funcionalitat de la màquina i els 

seus components, així com els aspectes econòmics, de productivitat i de rendiment, i la seva 

intervenció i transcendència en la quotidianitat del port al llarg dels anys.4 La recerca es va 

completar amb la localització a l’Arxiu Històric del Port de Barcelona de diverses fotografies de 

l’enginy operant en el port d’aquella ciutat.

Coneguda doncs documentalment i gràficament la història de l’embarcació i explicat aquí 

només a títol de resum per tal d’entendre’n les magnituds, es va saber que la draga havia estat 

encomanada l’any 1877 al fabricant Satre  et Averly, de Lió, si bé els bucs van ser construïts 

per Chevalier & Grenier, amb un cost de quasi 500.000 pessetes (280.000 francs francesos de 

l’època), essent operativa des d’abril de l’any 1880, responent llavors a la creixent necessitat de 

dragatge del recinte portuari, en ple desenvolupament industrial de la ciutat de Barcelona i del 

país (Aznar & Garcia: 2013).

Era una draga del tipus rosari amb la proa dissenyada en forma de forqueta, amb un buit 

central que permetia el pas d’una robusta biga articulada en un extrem a través un castellet 

central. Aquesta biga sustentava una cadena de catúfols de 22 metres de longitud que 

travessava el pontó i s’enfonsava en el fons per excavar. Després elevava el material, bolcant-

lo  sobre el mateix pontó, d’on era desviat cap a sengles gànguils situats respectivament a 

babord i estribord de l’embarcació. L’extrem submergit de la biga articulada estava suspès d’un 

altre castellet a proa, que permetia que fos hissada amb un cabestrant. L’enginy es movia a 

través de diversos volants d’inèrcia engranats de ferro, impulsats a vapor. La nau era operada 

per vint tripulants.

Era feta de ferro, mesurant 33,70 metres d’eslora, una mànega de 8,52 i un puntal de 3,20, 

2. La Vanguardia, 21 de gener de 1966, p. 21; La Vanguardia, 25 de gener de 1966, p. 24.

3. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), 1.324/55: Josep FALP I ROBERT, Cuarta parte del 
protocolo de los instrumentos públicos, 1-X-1877 / 31-XII-1877, plànols entre f. 4.402 i 4.403.

4. AZNAR COLET, J. et al. (2013), «La “intrahistòria” del port industrial de Barcelona: Embarcacions i treballs 
entre el Projecte Rafo i el Pla d’Estabilització, 1860-1965», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols, 31, 265-292.
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amb un desplaçament de 268 tones. Va ser registrada en la llista quarta amb el número 1752, 

sense rebre cap nom distintiu, essent coneguda sempre, simplement, per La draga. Funcionava 

amb una única màquina de vapor de baixa pressió amb expansió i una potència de 150 cavalls 

nominals i 35 indicats; dues calderes fixes tubulars i un forn per caldera. El dipòsit de carbó 

encabia 15 tones d’aquest mineral i es feien necessaris 8 m3 d’aiguada per a la caldera (Aznar 

& Garcia: 2013). Des del punt de vista operatiu, tenia un rendiment de 240 m3 al dia, arribant a 

una profunditat màxima de 12 metres i es completava amb cinc gànguils i un remolcador, el 

Setantí (Aznar & Garcia: 2013).

Exploració i identificació

Amb la coincidència de la investigació feta pel Dr. Enric Garcia i José María Aznar i reorientats 

per poder disposar dels plànols de construcció i les fotografies de l’embarcació, vàrem reprendre 

l’exploració submarina per trobar elements estructurals que fossin identificatius.

A manca de documentació escrita que ho confirmi l’exploració física del derelicte sembla 

demostrar que a la nau se li devien desmuntar els elements mòbils que podien entorpir 

la navegació, tals com la biga i la cadena de catúfols, així com els volants d’inèrcia què, 

possiblement, devien viatjar estibats a bord de la mateixa embarcació. No s’ha trobat cap 

d’aquestes estructures al voltant del derelicte, si bé no podem descartar que hi siguin en un radi 

proper. La localització d’alguna documentació transaccional per la venda de la draga al port de 

València, on s’especifiqués les maniobres de preparació de la nau per al seu viatge cap a aquell 

port, ens resoldria el dubte de si les peces desmuntades anaven estibades a bord mateix, o eren 

transportades en una altra nau.

De l’exploració física i a partir de les imatges obtingudes amb la sonda de l’embarcació 

que ens feia de base d’operacions i de les diverses gravacions fetes en vídeo, es va poder anar 

establint que la nau es troba en posició quasi vertical, clavada per la popa en el sediment marí, 

inclinada pel costat de la coberta i deixant la quilla encarada cap a la superfície.

Per a l’exploració submarina vàrem establir quatre escenaris específics on provar 

d’identificar elements definitoris. El primer és l’estructura principal del casc, que ja hem dit que 

es troba clavat en el fons de sediment per la seva popa el qual, vist des del costat de la quilla, 

permet apreciar el buit central de la forqueta que configurava la proa, espai per on passava la 

biga articulada amb la cadena de catúfols. Un segon escenari es va centrar també a proa, en 

la zona on s’ubica el castellet més petit, que suspenia i des d’on es maniobrava l’extrem de la 

biga amb un cabestrant. L’element segueix en peu, si bé apareix envoltat de xarxes que fa que 

no pugui ser vist si no és a contrallum des de l’aixopluc, o espai central diàfan que es forma per 

la inclinació de l’estructura en conjunt, en vertical des de la seva proa fins al llit marí. Aquest 

va ser el tercer escenari explorat, en aquest cas amb l’objectiu d’apreciar-hi les construccions 

del castellet principal i de la coberta, que es troba encarada al fons seguint la inclinació del 

conjunt. El darrer punt d’interès ens va dur a l’exploració de la part més profunda del naufragi, 

i allí poder identificar on carrega el pes de l’estructura sobre la seva pròpia base en la vertical.
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No es van localitzar punts franquejable per accedir a l’interior del derelicte, si bé es va 

identificar una de les portes que duien a la sala on hi hauria la màquina de vapor que alimentava 

el moviment del volants d’inèrcia engranats i aquests transmetien a la cadena de catúfols.

Valoració de les restes

Els diversos reconeixements de la part més profunda van evidenciar que el gruix de 

l’estructura del casc de la nau es recolza directament sobre el castellet central i més de la meitat 

d’aquest, per la seva popa, es troba ensorrat sota el fang. És una posició fràgil en aparença 

que, per diversos factors, fa pensar en un futur ensorrament del conjunt, col·lapsant a partir de 

l’esmentat castellet, punt principal on es recolza el pes de la macroestructura. A més d’aquest 

factor hi ha el desgast que provoquen el rovell i les incrustacions dels organismes marins en el 

metall submergit i, per altra banda, els danys estructurals que l’enfonsament i l’impacte contra 

el fons del mar devien provocar en la nau.

Aquest futur desmembrament del derelicte es veurà també accelerat per la inestabilitat que 

genera el grau d’inclinació que el conjunt manté respecte a l’eix vertical respecte al llit marí. El 

següent pas va ser precisament conèixer el grau d’inclinació actual i, a partir d’aquesta dada, 

saber quin era el nivell de penetració de l’estructura en el sediment. Aquest estudi de posició 

es va fer amb l’ajut del perfil dibuixat per la sonda des del vaixell de suport a superfície, que 

mostrava un angle de desviació respecte a l’eix vertical de 56°.

Aquest grau d’inclinació, dibuixat pel perfil de la draga i la diferència de profunditat entre 

el fons marí, a -72 metres i el punt més alt de la nau a -52 metres, que resulta ser de 20 metres, 

construeix un triangle isòsceles imaginari per saber el punt en que el llit marí talla el casc, i ens 

assenyala que hi ha entre 8,5 i 10 metres de la popa de l’embarcació sota el fang, si bé pel fet de 

que la nau està inclinada 56º el gruix màxim de sediment sobre aquesta part de l’estructura 

sigui una mica menor, entre 7 i 8 metres. 

Conclusions

Tot i que no hi ha cap inscripció, ni numeral, que permeti afirmar objectivament que la draga 

que es troba al fons del mar davant de Barà és la de catúfols del port de Barcelona que es va 

perdre navegant cap a València l’any 1966, la coincidència del lloc informat del naufragi amb el 

de la ubicació de les restes i la coincidència, també, dels mesuraments i volums d’aquestes amb 

les de l’enginy portuari, sí que permeten formular-ne la hipòtesi, considerant per altra banda 

l’excepcionalitat de la seva arquitectura, que fa poc probable, per no dir impossible, que hi hagi 

un naufragi de característiques similars en la mateixa zona.

L’estudi documental i històric i l’exploració del derelicte es va completar amb un 

curtmetratge documental amb el títol DRAGA, incloent una reconstrucció 3D de la nau i de les 

circumstàncies del seu enfonsament i de la seva situació de conjunt en el fons del mar.5 Aquesta 

producció ha estat una eina de difusió cultural i d’aproximació a l’estudi científic del derelicte, 

5. CASTELLVÍ, J.M. Draga: https://vimeo.com/289743859
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una combinació de treball de camp en les exploracions i de recerca documental, per acostar al 

públic generalista el procés de coneixement d’allò que va ser una peça d’arqueologia industrial 

de més de cent anys d’antiguitat que forma part de la història de la Barcelona industrial de 

finals del segle XIX i principis del XX.
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La Draga al port de Barcelona. Data indeterminada. APB

Perfil del derelicte que dibuixa la sonda. Miquel Rota.
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Reconstrucció de l’embarcació, desproveïda dels elements mòbils, tal com es troba en el fons de mar. Bruno 
Parés.
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L’arxiu del Port de 
Tarragona, capdavanter en 
la recuperació i la difusió de 
la documentació portuària.
Coia Escoda Múrria 
Responsable de l’Arxiu del Port de Tarragona

El Port de Tarragona al llarg de la seva història recent ha demostrat una sensibilitat especial 

envers els temes culturals i de ciutadania però, especialment, des que l’any 1986, una ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques posava al servei de les ciutats portuàries aquells espais que havien 

restat obsolets per al tràfic comercial. 

Obeint, doncs, les disposicions dictades, a Tarragona, va tenir lloc l’obertura al públic del 

Moll de Costa que, aquest mateix any 1986, es veié sotmès a una important remodelació 

que contemplà la transformació dels seus tinglados i magatzems i la reconversió en sales 

polivalents per a usos culturals i socials. 

A banda d’això, l’espai que ocupava l’antic moll comercial, un dels primers que es van 

construir al Port de Tarragona a finals del segle XIX, s’habilità per al trànsit pedestre i rodat, 

arribant a esdevenir, amb el temps, un passeig més per a la ciutadania que, encara avui en dia, 

el freqüenta diàriament amb els seus passejos i activitats esportives. 

L’any 1992, la llei 27/92, de ports de l’Estat i de la Marina Mercant, establí que les zones de 

serveis portuaris podien acollir també espais destinats a d’altres activitats no comercials, de 

caràcter cultural, lúdic, firal i social. La implantació en el territori i el reconeixement social eren 

dos dels objectius principals de la nova llei; es volia aprofundir en les relacions port-ciutat. 

Tant és així, que l’Autoritat Portuària de Tarragona, sense perdre el domini públic dels diferents 

espais portuaris, decidí posar-los a disposició de la ciutadania de Tarragona, cosa que suposava 

la continuació del que ja s’havia iniciat el 1986. 

Per primera vegada, el Port de Tarragona, es dedicà a projectar la seva imatge i a cercar 

el reconeixement públic de les seves activitats. Des d’aquell moment qualsevol persona de la 

ciutadania, encara que no estigui vinculada a l’operativa portuària, pot conèixer les instal·lacions, 

els nous projectes, les inversions i d’altres facetes relacionades amb la dinàmica del Port. Es 

tracta de fugir d’aquella imatge de lloc tancat, merament industrial, que vivia d’esquena a la 

ciutat i a les persones que l’habitaven. 

I, sobretot, es tractava d’obrir el Port a les associacions ciutadanes, a les institucions, i 

fundacions i a promoure la realització en el Moll de Costa d’un gran nombre d’exposicions, 
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actes culturals i socials, i multitud d’esdeveniments que han captat l’atenció del gran públic. Al 

cap de trenta-tres anys, els espais del Moll de Costa s’han convertit en un important referent 

cultural i social de la comarca.

Però, a banda d’obrir les instal·lacions portuàries a la ciutat, el Port de Tarragona, es 

preocupà també l’any 1987 per la recuperació del seu patrimoni documental, endegant un 

equipament cultural de primer ordre i de referència: l’Arxiu del Port, que es va obrir al públic 

el 4 de juliol de 1990. Capdavanter d’entre tots els ports de l’Estat, l’Arxiu, es va crear amb la 

finalitat de custodiar el patrimoni documental de l’administració portuària des de l’any 1790 

fins a l’actualitat.

1 - Edifici de l’Arxiu del Port de Tarragona. Foto Ram Giner, 2016. 

Gairebé 30 anys de trajectòria en els quals, a banda de la gestió dels fons documentals, 

es té cura d’una important Biblioteca Auxiliar, una hemeroteca de revistes i diaris marítims i 

portuaris, i l’Arxiu d’Imatges amb més de 10.000 registres. 

Des de l’Arxiu del Port de Tarragona, a més a mes, s’ha fixat des de fa temps un objectiu 

principal que és el de la difusió d’aquest patrimoni documental portuari organitzant actes i 

propostes de tot tipus. 

El fet és que partim de la premissa que els arxius no són caixes tancades, i que una de les 

tasques dels i les professionals de l’Arxivística és mostrar-los i obrir-los a la ciutadania. Els 

arxius, a més, tenim, com va dir Michel Duchein,1 un gran valor afegit: l’emoció del contacte 

1. BOIX, L: “Historia, ciudadanía y turismo cultural” a DDAA: Archivos y cultura: manual de dinamización. 
Gijón, 2001, p.110.



79XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

amb les fonts originals de la història. Duchein, arxiver francès, va dir que el document d’arxiu 

per la seva autenticitat, pel seu aspecte, conté una càrrega emocional que cap llibre, per molt 

excepcional que sigui, té. També afirma que fins i tot el document més senzill i simple esdevé 

un testimoni difícil de substituir, permet escoltar una veu, llunyana i familiar alhora, que no es 

pot trobar enlloc més. I en això estem a l’Arxiu del Port de Tarragona, on cada any intentem 

fer arribar aquesta emoció a la ciutadania amb activitats noves i diferents, però que tenen en 

comú posar en valor el patrimoni documental portuari.

Com diu Lurdes Boix (2001),2 arxivera i directora del Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala, 

l’era de la informació ha donat pas a l’era del coneixement; al nostre voltant hi ha una necessitat 

generalitzada d’experimentar, sentir i conèixer, i els arxius i els museus, principalment, són les 

institucions més preparades per a dur-ho a terme amb bases científiques sòlides. 

Els arxius han passat a ser quelcom més que conservadors del patrimoni documental; la 

seva missió també és la difusió, per la qual cosa és necessari crear i produir activitats que 

satisfacin a tot tipus de públic, fins i tot al que no està suficientment sensibilitzat a tot el que 

representen els arxius i al seu caràcter essencial en matèria de patrimoni col·lectiu. 

No oblidem que els arxius van començar sent institucions al servei dels estats i dels reis, 

tancats, per tant, a la resta de la societat, i que no esdevingueren centres culturals fins després 

de la Revolució Francesa; concretament, va caldre esperar fins a la Primera Guerra Mundial 

perquè la cultura comencés a arribar a la ciutadania, i a la Segona Guerra Mundial, perquè 

hi hagués necessitat de cultura, coincidint amb l’augment del nivell de vida, que les persones 

tinguessin més temps lliure i a la disminució de l’edat de jubilació. 

En l’actualitat, l’accés a la cultura és un dret ciutadà que reconeixen moltes constitucions 

i governs mundials. El foment de la conservació i la difusió del patrimoni històric dels pobles 

forma part del full de ruta de molts estats actuals. I també, el patrimoni documental, per tant, 

els arxius. 

Els arxius han fet els deures, s’han posat a treballar i, especialment, ho han fet els darrers anys 

a partir de la declaració del Dia Internacional dels Arxius l’any 2008 pel Consell Internacional 

d’Arxius (CIA/ICA); des d’aquella data, cada any són més els centres que organitzen jornades de 

Portes Obertes en formats diferents, però amb l’objectiu comú de mostrar els nostres centres 

i la nostra feina a la ciutadania. Han augmentat exponencialment els actes i propostes per 

donar a conèixer els centres d’arxiu; i no només es tracta d’un tema quantitatiu, sinó també de 

les variades i originals activitats que s’ofereixen, així com de les noves fórmules de difusió que 

apareixen. 

Tallers de conservació de documents, de fotografia, visites teatralitzades a través de 

personatges amb “ganxo” que siguin capaços de cridar l’atenció del públic, el qual cada cop 

2. BOIX, L: “Historia, ciudadanía y turismo cultural” a DDAA: Archivos y cultura: manual de dinamización. 
Gijón, 2001
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compta amb més i millor oferta per part dels museus i altres entitats culturals; escape-rooms, 

nits a l’arxiu, maridatges d’arxius, història i vi, o concerts de música clàssica, per exemple, són 

algunes de les darreres que ens han cridat l’atenció per la seva originalitat, especialment dins 

el món dels arxius, perquè en l’àmbit dels museus, moltes d’aquestes propostes, ja s’han dut a 

terme. 

Un denominador comú d’aquestes activitats lúdiques és que ensenyen i aporten 

coneixements, cosa que encaixa perfectament amb el que gran part de la societat desitja. La 

ciutadania, en general, sent curiositat per la feina que fem en els arxius, per la història de les 

nostres institucions i pel nostre passat en general. 

Ramon Alberch (2002) afirmava fa uns anys que la imatge ciutadana del món dels arxius, 

fonamentalment per desconeixement de les seves funcions, fluctua entre l’estereotip i la 

invisibilitat; per evitar-ho, proposava redactar un pla de promoció de la imatge de l’arxiu per 

assolir una identitat institucional plenament consolidada. Prèvia a aquesta tasca calia esbrinar 

al voltant de les accions i a qui van adreçades. També constava que el handicap més gran que 

existia eren les trajectòries desiguals que havien experimentat els arxius, fet que ha projectat 

una imatge del sector poc estructurada i de contorns difusos. 

Cruz Mundet (2009) en la mateixa línia, atribuïa l’evolució de la nostra professió i la 

poca visibilitat dels arxius amb el fet que històricament s’ha treballat de cara endins de les 

organitzacions, sense tenir contacte amb la societat, i per això creu fonamental explicar a la 

ciutadania la naturalesa de la feina arxivística. La confusió amb la professió dels bibliotecaris, 

o amb els que estan a càrrec dels magatzems, o fins i tot amb els mobles arxivadors, és encara 

hores d’ara freqüent, per inversemblant que ens pugui semblar. 

És per això que és molt important que siguem capaços d’ensenyar i transmetre què son 

els arxius i què hi fem, quin és el valor dels documents com a patrimoni social, i fer entendre 

que els arxius són el garant de la memòria en tant que conserven el registre escrit dels drets 

i deures d’una comunitat. També és el nostre deure contribuir a l’educació dels ciutadans del 

futur ensenyant-los a respectar el patrimoni documental, alhora que fer-los-hi més accessible.

A l’Arxiu del Port de Tarragona ja fa uns anys que estem treballant en aquesta línia, i un 

cop més, hem estat pioners en iniciar propostes de cara al públic familiar, un sector al qual 

encara no ens havíem adreçat en els gairebé trenta anys de trajectòria que tenim a l’esquena. 

Històricament, hem organitzat activitats per a altres tipus de públic, especialment adult i 

intel·lectual, però no per a les famílies. Això ja no és així. En l’actualitat oferim dues activitats 

adreçades a aquest tipus de públic: Coneix l’Arxiu amb el capità Apodaca i Els secrets de l’Arxiu; 

ambdues propostes són viatges en el temps a través d’un personatge teatralitzat que explica de 

manera planera les tasques que es fan en un arxiu i els fons que s’hi conserven. 

A Coneix l’Arxiu amb el capità Apodaca aquest personatge portuari, enginyer militar del 

segle XVIII, acosta la història del Port de Tarragona, alhora que ensenya com funciona l’Arxiu, 

els fons que acull, les condicions climàtiques de preservació de la documentació, mostra alguns 
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documents com ara plànols, els dipòsits de documents i la Sala de Consulta, en un recorregut 

amè que comporta també l’exterior de l’edifici i la plaça dels Carros. Amb un fil argumental 

enginyós i divertit, el personatge d’Apodaca aconsegueix captar l’atenció del públic des del 

primer minut en què apareix en escena.

2 - Activitat: Coneix l’Arxiu amb el capità Apodaca. Foto APT, 2019.

Els secrets de l’Arxiu és una altra visita teatralitzada, conduïda a través del personatge de 

Maria Antònia de Castellarnau, vinculada també a la història del Port de Tarragona, ja que fou 

esposa del tresorer de la Junta Protectora de les Obres del Port, Josep Anton de Castellarnau, a 

finals del segle XVIII i començaments del XIX. 

A través d’aquest personatge femení, el públic assistent i, especialment, la canalla es 

desplacen per diferents indrets de l’Arxiu, des del vestíbul a la sala d’actes, passant pels dipòsits i 

la sala de Consulta amb la idea d’anar coneixent els fons que s’hi poden treballar, què s’hi custodia 

i com es custodia, a banda d’algunes notes relatives, tant a la història de la família Castellarnau 

i la seva relació amb el Port de Tarragona, com a la història de l’Arxiu i la seva trajectòria, i la 

importància de dues tasques cabdals en els arxius: la classificació i l’ordenació dels documents 

per a preservar-los, difondre’ls i que puguin ser utilitzats per les persones investigadores i pel 

col·lectiu de la ciutadania. Un recorregut dinàmic, amè i divertit que apassiona a petits i grans. 
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3 - Activitat: Els secrets de l’Arxiu amb Rat Cebrian. Foto APT, 2019. 

L’activitat consta també de dos tallers: La meva família i jo i Un lloc per a cada cosa encarats 

a fer èmfasi i a posar en valor la tasca que es fa en els arxius, tant d’ordenació i classificació dels 

documents, com de preservació i difusió de la memòria de les institucions.

Tant una activitat com l’altra, Coneix l’Arxiu amb el capità Apodaca, i Els secrets de l’Arxiu, 

han suposat la plataforma de llançament de l’Arxiu cap a un sector concret de la ciutadania, el 

públic en general i, sobretot, les famílies, una part de població a la qual, en els anys de trajectòria 

que portem, no ens havíem adreçat encara. 

El grau de satisfacció és elevat i el futur pensem que continuarà anant cap aquí; seguirem 

aquesta línia encetada ja que creiem fermament que avui per avui és el que el públic demana 

i pel que més s’interessa. 

Amb aquesta experiència i aquest bagatge continuarem intentant arribar a tothom de 

maneres diferents, atractives i originals; sortirem al carrer, si cal, i per damunt de tot farem el 

possible perquè els nostres dipòsits de documents no esdevinguin només magatzems de paper 

conservats a temperatura idònia i humitat relativa específica, aïllats del foc i dels furts, dels 

insectes i la llum natural, més aviat intentarem ensenyar-los, obrir-los, gaudir-los i fer-los més 

pròxims i accessibles. 
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El patrimonio portuario de 
la Company Town de Puerto 
de Sagunto
Sonia Garcés Romero 
Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de 
Port de Sagunt

El puerto de Sagunto es uno de los elementos más significativos del patrimonio industrial 

de Sagunto. Un patrimonio generado por la actividad de una industria minero-siderúrgica, 

que desde el año 1900 determinó la red urbana y social de un núcleo de población: Puerto 

de Sagunto. Mineral, hierro, escoria, cargadero, hornos o reconversión fueron palabras que 

se incorporaron a la historia de esta Company Town, una ciudad factoría que marcó la 

idiosincrasia y devenir del municipio, que quedó truncado en octubre de 1984 con el cierre de 

Altos Hornos del Mediterráneo.

El desarrollo histórico del puerto en la Company Town

A principios del siglo XX el grupo vasco Sota y Aznar comenzó una nueva andadura 

empresarial cerca de un puerto histórico en una histórica ciudad: Sagunto. En 1899, Ramón de 

la Sota y Llano y Eduardo Aznar de la Sota negociaron con el grupo Echevarrieta y Larrínaga 

la explotación de los yacimientos de mineral de hierro de la zona de Sierra Menera, en los 

términos de Setiles (Guadalajara) y Ojos Negros (Teruel). El acuerdo por el que Echevarrieta 

y Larrínaga arrendaba a Sota y Aznar 1.569 hectáreas de los yacimientos mineros se plasmó 

con la constitución de la Compañía Minera Sierra Menera (CMSM) el 3 de septiembre de 1900. 

El proyecto comprendía tres objetivos: la extracción de hierro mediante técnicas avanzadas, la 

construcción del ferrocarril Ojos Negros-Sagunto para el transporte del material y la creación 

de un embarcadero para la comercialización del producto. La dirección del proyecto global 

se adjudicó a Eduardo Aburto Uribe, mientras que los estudios preliminares del ferrocarril y 

del embarcadero fueron realizados por Eusebio Jiménez. Los diseños finales fueron firmados y 

presentados en Bilbao por Luís Cendoya en junio de 1901, concediéndose las licencias en 1902. 

Las obras del puerto comenzaron en 1904 bajo la dirección del Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos Luis Cendoya. Las características del mismo se recogían en la 1ª Memoria de 

los ejercicios 1900-1901 de la Junta General de Accionistas de la CMSM.

Un muelle que arranca de dicha playa, al que puedan atracar buques de 10.000 toneladas 

de carga y dotado de la maquinaria eléctrica necesaria para poder efectuar rápida y 

económicamente el embarque y descarga de 5.000 toneladas diarias cuando menos. Dicho 

muelle tendrá una longitud de 800 metros y llevará una dirección adecuada para dar abrigo a 
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los buques de los temporales de Levante, los más frecuentes en aquella costa, y para dar mayor 

eficacia se construirá un dique de escollera normal a él de 255 metros. Para los temporales de 

Poniente, que son allí los menos fuertes, podrán encontrar los buques suficiente abrigo atracando 

al lado de Levante del mismo muelle. Este tendrá tres metros de altura sobre el mar y 12 metros 

de ancho en la coronación (…) A lo largo del muelle correrán cuatro vías de un metro de ancho 

entre carriles, sirviendo las extremas para que puedan circular tres grúas eléctricas destinadas 

a la carga y descarga y todas ellas para las maniobras del material móvil del ferrocarril. (…) El 

presupuesto de las obras es de 3.897.213 pesetas y el tiempo necesario para llevarlas a cabo lo 

estimamos en unos tres años. (...) (Navarro, 2003: 65-66)

El año 1907 supone el despegue comercial de la CMSM, ya que en esta fecha zarpa el 

primer barco cargado de mineral hacia Gran Bretaña (aunque éste había sido trasladado por 

el ferrocarril de la Compañía Central de Aragón); no obstante, en julio del mismo año llega al 

puerto de Sagunto el primer tren minero transportado por el ferrocarril de la CMSM desde Ojos 

Negros, formado por una máquina y 15 vagones de 20 toneladas cada uno. El embarcadero 

se inauguró el 26 de marzo de 1909 con un dique-escollera de 515 metros y un muelle de 130 

metros, junto a otras instalaciones portuarias como el cargadero de mineral con una capacidad 

de trabajo de 800 Tm. /hora, el depósito de minerales, las plantas de nodulización o los hornos 

de briquetas.

La 1ª Guerra Mundial parecía ofrecer un contexto favorable para el grupo Sota y Aznar 

ya que a su término, Europa se enfrentaría al reto de una reconstrucción industrial de los 

países contendientes y necesitaría proveerse de productos siderúrgicos. En 1917 se fundó la 

Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM), con un capital de 100 millones de pesetas y 

con la participación de Sota y Aznar, Euskalduna y Echevarría y Larríñaga. Bajo el objeto 

social de “construir y explotar en Sagunto un establecimiento siderúrgico para la fabricación y 

elaboración de hierros y aceros, y las demás operaciones para dicho objeto”, se encargó el diseño 

de la siderúrgica al ingeniero norteamericano Frank C. Roberts, que comenzó a construirse 

en 1918. El inicio de la actividad siderúrgica como productora de arrabio comenzó en 1923, lo 

que llevó a ampliar el embarcadero con la construcción de un muelle de costa y a solicitar el 

cambio de aprovechamiento para la actividad de carga y descarga de productos siderúrgicos.

La CSM alcanzó los más altos niveles de producción durante los años veinte, pero la 

crisis europea de la siderurgia y la agitada situación política de la II República provocaron 

el cierre total de la fábrica en julio de 1932. El apoyo a las protestas obreras por parte de los 

Ayuntamientos de Valencia y Sagunto, llevó a que la Diputación Permanente de las Cortes 

Españolas aprobara en 1933 un crédito extraordinario de 10 millones de pesetas para la fábrica 

de Sagunto para producir 25.000 toneladas de material ferroviario.

Durante la Guerra Civil Española, la siderurgia se convirtió en uno de los principales 

productores de armas para la II República como “Fábrica número 15 de la Subsecretaría de 

Armamento”, lo que produjo el bombardeo de las instalaciones por la aviación alemana e italiana. 
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Al término de la Guerra Civil, por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, se 

incautaron todos los bienes al ya fallecido Ramón de la Sota, por su afiliación y financiación al 

Partido Nacionalista Vasco (PNV).En 1940 la CSM fue absorbida por Altos Hornos de Vizcaya 

(AHV). Sus primeras acciones se centraron en la ampliación de las obras marítimas y terrestres 

del puerto de Sagunto, entre las que destacaban el tendido de una vía férrea, el terraplenado 

de la superficie terrestre con la escoria producida en la factoría o la prolongación del dique 

escollera. 

A nivel productivo, los años de postguerra se caracterizaron por una fuerte recesión hasta 

que en 1954 se realizaron las primeras inversiones de AHV en la fábrica de Sagunto. La siguiente 

década supuso un giro en la producción siderúrgica española con la intervención estatal a 

través de la creación del Plan Siderúrgico Nacional y del Instituto Nacional de Industria. Ante la 

fuerte demanda siderúrgica mundial, en 1968 se acordó la creación de la IV planta siderúrgica 

integral en el Puerto de Sagunto, con el objeto de obtener 6 millones de toneladas de acero 

anuales. Su construcción y explotación fue adjudicada a la sociedad anónima Altos Hornos del 

Mediterráneo (AHM) en 1971. 

1. Vista de la fábrica. 1966. Archivo gráfico Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i 
Memòria Obrera de Port de Sagunt. 

La última etapa de la minero-siderúrgica comportó nuevas construcciones y modificaciones 

en las instalaciones portuarias. En 1974 se otorgó a la CMSM la construcción de un nuevo 
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cargadero de minerales: el pantalán. Formado por una plataforma sobre pilotes metálicos y de 

hormigón, se ubicaba a 1.500 m de la línea de costa al norte del puerto y permitía operaciones 

de buques de mayor calado y tonelaje. Dos años después se transfirieron a AHM el conjunto de 

concesiones de las instalaciones portuarias y se autorizaron la construcción de un muelle de 

atraque, los canales norte y sur, desembocaduras, caminos y cerramiento, un almacén para 

productos siderúrgicos y una explanada de depósito adosada al exterior del contradique del 

puerto.

La crisis del petróleo de finales de 1973 conllevó una reducción general en la demanda de 

productos siderúrgicos, convirtiéndose en la espita que iba a provocar la reestructuración del 

sector siderúrgico español y el cierre de AHM. La siderurgia saguntina cerró definitivamente en 

octubre de 1984, tras un año de luchas obreras contra el Decreto Ley de Reconversión Industrial 

de la Siderurgia Integral. 

Así, la batalla por la defensa de los puestos de trabajo, y por ende la batalla por la supervivencia 

de un pueblo, terminará el 5 de octubre de 1984 después de catorce meses de conflicto que 

pueden resumirse en cifras:9 huelgas generales en la comarca del Camp de Morvedre (Valencia, 

España), 24 huelgas en la factoría, 11 manifestaciones en Valencia, 7 marchas masivas a Madrid, 

80 días de no acatamiento de las ordenes de cierre de instalaciones dadas por la Dirección, corte 

sistemático de la N-340 a la altura de Sagunt, así como varias agresiones a directivos de la 

empresa y responsables políticos.” (Bodí, 2012: 102)

En 1985, como consecuencia del Real Decreto 2100, el puerto de Sagunto pasó a integrarse 

en el ámbito de gestión del entonces Puerto Autónomo de Valencia, hoy Autoridad Portuaria 

de Valencia. En la actualidad, la infraestructura portuaria de Sagunto cuenta con una dársena 

pesquera y dos dársenas comerciales, en las que se disponen las terminales para productos 

siderúrgicos, gas natural, vehículos, contenedores y granel sólido.

El archivo de empresa 

Tras el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo en 1984 y la disolución en 1986 de la 

Compañía Minera Sierra Menera, el patrimonio industrial de Puerto de Sagunto generado por 

la actividad minerosiderúrgica sufrió el derribo y abandono de la mayoría de las construcciones. 

El patrimonio que logró conservarse de la instalación siderúrgica se redujo al Horno Alto nº2, la 

nave de Talleres Generales, la nave-almacén de Efectos y Repuestos y el puerto.

El caso del archivo de empresa fue completamente diferente. Su conservación como 

testimonio de una actividad industrial ya desaparecida, ha sido decisiva para poder entender 

el origen, desarrollo y cierre de la siderurgia de Sagunto. Tras su cesión por ArcelorMittal, el 

archivo de empresa es hoy custodiado por la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni 

Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt, cuya misión es estudiar, conservar y difundir los 

conocimientos, los recuerdos, los sonidos, los objetos materiales, las imágenes y cualquiera otro 

elemento que configuró las actividades de origen siderúrgico en Sagunto en el siglo XX. 
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2. Ampliación muelle norte. 1950. Archivo gráfico Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni 
Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt. 

En la actualidad, los fondos históricos que componen el archivo se articulan en tres secciones: 

documental, biblioteca y gráfica. La sección documental se conforma por los informes y planos 

de las diferentes áreas producidas por las empresas CMSM, CSM, AHV y AHM. Está depositado 

en más de 2.000 cajas de 20 x 40 centímetros y 1.500 tubos donde se guardan más de 50.000 

planos. La sección de biblioteca se articula aproximadamente por unas 2.000 unidades 

bibliográficas de diferentes temáticas, adquiridas a partir de los años cuarenta. 

El área gráfica se constituye por los fondos fotográfico y fílmico. El fondo fotográfico está 

depositado en la Sección Gráfica de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu de Valencia. Se 

compone por más de 40.000 unidades de diferentes soportes (cristal, celuloide, acetato) de 

imágenes en negativo (B/N y color) y positivo (soporte papel y dispositivas color). La digitalización 

y catalogación del fondo fotográfico se reduce a un 10% del número total de unidades. El fondo 

fílmico, depositado en la Filmoteca Valenciana, cuenta con 77 películas digitalizadas, rodadas 

entre 1958 y 1965, con un paso de 16 mm, emulsión en color y sonido mudo.

La cronología de producción del archivo gráfico de Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos 

del Mediterráneo se sitúa entre 1944 y 1976. Su evolución está ligado al puesto de fotógrafo 

de empresa, que adscrito al Departamento de Ingeniería y Construcción de Altos Hornos de 

Vizcaya, fue ocupado por el trabajador de Servicios Generales de Oficina, Manuel Rodríguez 

Velo. Su misión era fotografiar y filmar tanto el proceso de producción industrial como las 

relaciones laborales y sociales de la empresa siderúrgica. Su registro en libros de inventario por 
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clasificación temática es esencial para comprender la dimensión y actividad productiva de la 

Company Town de Puerto de Sagunto. Un 15% de los registros fotográficos documentados por 

los libros de inventario corresponden a la temática de Puerto y Escolleras. Las ampliaciones 

del puerto y la construcción de escolleras en los años cuarenta conforman la gran mayoría 

de las imágenes, a las que hay sumarle la filmación de actividades festivas o religiosas que se 

desarrollaban en el puerto, como la fiestas patronales de agosto en honor a la Virgen de Begoña 

o la Procesión de la Virgen del Carmen. 

3. Procesión Virgen del Carmen. Años 60. Archivo gráfico Fundació de la Comunitat Valenciana de 
Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt.

Las investigaciones en el archivo gráfico realizadas por la Fundació de la Comunitat 

Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt, así como los estudios 

de Ximo Revert Roldán o Gonzalo Montiel Roig coinciden en afirmar que, tras la representación 

audiovisual de los procesos productivos y sociales de la empresa, hay una clara voluntad de 

presentar a la empresa como un sujeto de poder productivo, social e ideológico. El relato de la 

ciudad y la factoría se entrelaza en este discurso con registros relativos a la construcción de las 

instalaciones industriales, la edificación de viviendas o la educación de los futuros productores, 

junto al repertorio de imágenes de la celebración de eventos religiosos o las visitas de personajes 

ilustres. 

La reproducción fotográfica de las actividades de la empresa cumple, pues, su papel en la 

«reproducción» de los procesos industriales, sociales y culturales necesarios para el mantenimiento 

de las estructuras industriales y empresariales que sustentaban el negocio de la siderometalurgia. 



91XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

No caben, por tanto, en este relato, ni los conflictos ni las tensiones laborales o sociales, mientras 

que se resalta con cíclica reiteración el vínculo de la empresa con una actividad educativa, religiosa 

y cultural que se desarrolla en los centros educativos, instalaciones deportivas, casino e iglesia que 

la empresa ha erigido, controla y dirige en la población. (Montiel, : 77)

A modo de breve conclusión, podríamos afirmar que pese a que la función de este corpus 

gráfico respondía a un uso corporativo de la empresa, bien como documentación gráfica para 

las memorias o como elemento publicitario en catálogos o revistas como Portu, el objetivo 

final era presentar una realidad socio laboral idílica. Una realidad donde el obrero era feliz 

representando la fuerza de trabajo, donde no cabían los anhelos ni los miedos y donde el 

paternalismo de rasgo amable acallaba las disensiones en contra del franquismo.
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El patrimonio documental 
del Port de Barcelona
María González Bonome 
Responsable del Servei de Gestió Documental y Arxiu de la Autoritat Portuària de 
Barcelona

1. Introducción

Durante el año 2019, la Autoridad Portuaria de Barcelona (en adelante APB) celebra el 150 

aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto. Esto supone poner en valor siglo 

y medio de vida de la institución que gestiona y controla el espacio portuario, así como las 

actividades que dentro de él se desarrollan. Hacer este viaje en el tiempo hasta al año 1869 

es posible, en gran medida, gracias al importante fondo documental de archivo que se ha ido 

construyendo desde aquella fecha.

Efectivamente, el fondo documental que constituye el Archivo de la APB abarca más de 4.000 

metros lineales de documentos, de los cuales 41,35 metros pertenecen al siglo XIX. La finalidad 

de esta comunicación es dar a conocer el tipo de información que contiene, presentando la 

diversa variedad de categorías temáticas que recoge y haciendo especial hincapié en aquellas 

que puedan resultar más relevantes como fuentes para la investigación. 

Por otra parte, cabe decir que estas fuentes primarias de información no sólo permiten 

reconstruir la trazabilidad de los cambios, crecimiento y modernización del Port, sino que 

también pueden contribuir a hilar la historia del territorio y la sociedad circundantes, dado el 

importante papel que el puerto de Barcelona ha desempeñado siempre en el desarrollo de su 

entorno.

Para finalizar, la última parte de esta comunicación está dedicada a presentar los criterios 

técnicos que se quieren aplicar en la gestión de futuro del patrimonio documental. 

2. El Port de Barcelona

La historia institucional del Port, que aparece reflejada en los documentos que componen 

su actual patrimonio documental, encuentra su fundamentación en el conjunto normativo 

desarrollado a lo largo de los años, referido a la organización y realización de las obras públicas 

portuarias, a la asignación de competencias a los organismos que gestionan los puertos, y al 

régimen jurídico otorgado a éstos. 

Un recorrido interesante para conocer esta historia es el que se puede hacer a través 

del trabajo de investigación llevado a cabo por Joan Alemany, que aparece recogido en 

publicaciones como el libro que lleva por título El Port de Barcelona (Alemany, 1998) o el que 

conmemora este 150 aniversario del Port, titulado El Port de Barcelona. De la creació de la 
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Junta d’Obres a l’actualitat (1869-2019) (Alemany, 2019).

Las ocho competencias que tiene atribuidas actualmente la APB (como ente público) 

aparecen recogidas en el art. 25 del vigente Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante (RDL 2/2011). Son las siguientes:

a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios 

portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, 

productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.

b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación 

con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios 

del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a lo establecido 

en esta ley.

d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea adscrito.

e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los 

recursos que tengan asignados.

f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico 

marítimo o portuario.

g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio 

portuario.

h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

El desarrollo de estas competencias se materializa en el desempeño de funciones específicas 

orientadas a la gestión de la actividad portuaria. Los procedimientos diseñados para esta 

finalidad constituyen el mayor porcentaje de documentos generados por la APB. Sin embargo, 

esto no es todo.

Una forma de entender lo que representa un puerto como el de Barcelona consiste en 

interpretarlo como un nodo de relaciones. Dentro de su espacio, se comunican personas, 

empresas, instituciones e, incluso, territorios de culturas diferentes. 

Desde esta perspectiva, podemos observar que más allá de las actividades de gestión que 

le son propias, en la documentación que genera aparece reflejado de una forma muy clara el 

resultado de todas esas interacciones. Existe el intercambio de mercancías, las transacciones 

económicas, la competencia mercantil o la gestión de personal; pero, también, queda constancia 

de las alianzas entre puertos, del esfuerzo compartido para resolver problemas comunes, o del 

avance conjunto en la implantación de nuevos medios y técnicas.

Lo cierto es que el puerto de Barcelona tiene, y ha tenido siempre, una gran relevancia como 

objeto de estudio científico. No sólo para comprender mejor la historia y la economía de su 
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entorno más próximo, sino también en un contexto más internacional. Prueba de ello son las 

consultas de información y documentos que se reciben en el Archivo.

3. Las cifras del fondo documental

Si hablamos de cifras, el Fondo documental que gestiona la APB desde el Archivo está 

compuesto por:

a) Más de 4.000 metros lineales de unidades de instalación que contienen documentos 

textuales y planos. En su mayoría se encuentran en soporte papel y el documento más antiguo 

está fechado en 1854.

Dentro de este primer grupo de documentos, hay que resaltar el valor patrimonial de los 

proyectos técnicos para la construcción de infraestructuras, y la adquisición de medios técnicos 

para la ejecución de las obras y para el desarrollo de la actividad portuaria.

En este sentido, uno de los documentos más antiguos y emblemáticos que integran el 

patrimonio documental de la APB es el Proyecto del Puerto de Barcelona, diseñado por José 

Rafo en 1859. Precisamente, Ildefons Cerdà utilizó uno de sus planos (aún sin construir) para 

recrear el puerto en su plan de reforma urbanística de Barcelona (1861).

Desde ese primer proyecto hasta el día de hoy, la APB ha conservado la documentación 

técnica y administrativa generada por más de 2.300 proyectos de esta naturaleza. Además 

de los diseñados y proyectados para realizar obras en el puerto de Barcelona, se encuentra 

también documentación de pequeños proyectos relacionados con puertos de otras localidades 

de la cosa catalana.

Como Anexo se incluye el listado completo de series documentales que clasifican la 

documentación histórica. 

b) Un archivo fotográfico que cuenta con más de 45.000 imágenes, datadas entre los años 

1896 y 2000. En este caso, el material que presta soporte a los documentos y las técnicas 

empleadas son diversos (placas de vidrio, celulosa, papel, diapositivas, albúminas, cianotipias…)

Por lo que respecta a este grupo de documentos, están identificados más de medio centenar 

de autores y estudios de fotografía que, en diferentes momentos, han elaborado reportajes a 

solicitud de la APB, además de los realizados desde dentro de la propia organización.

Aunque el archivo cuenta con una interesante colección de albúminas de Pau Audouard 

(de finales del siglo XIX), se sabe que existen varias copias de sus fotografías en otros archivos. 

Por ello, cabe destacar en este apartado el valor patrimonial que tiene la colección de imágenes 

denominada Fondo Carlos de Angulo, de autor o autores desconocidos, conservadas en placas 

de vidrio y que abarcan un período que va desde el año 1905 hasta 1956.

Además, el archivo fotográfico cuenta con una interesante colección de diapositivas que 

recogen la historia del Port en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX.
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c) Documentos audiovisuales registrados en 377 películas y cintas de video originales. Las 

fechas de los contenidos abarcan desde finales del XIX hasta el año 2000.

Actualmente en fase de estudio, se encuentra una colección de documentos audiovisuales 

que recoge información, entrevistas y acontecimientos relacionados con la actividad del puerto 

de Barcelona.

Por último, cabe mencionar en este apartado que el Archivo cuenta también con una 

pequeña biblioteca en la que se conserva la colección de memorias de Puerto de Barcelona desde 

el año 1871 hasta 2005 (a partir de esa fecha están en soporte digital). Este tipo de publicación 

supone una importante fuente de información para realizar investigaciones, ya que en ella se 

compilan -con periodicidad anual- los datos de actividad del puerto y los cambios que se van 

produciendo en las infraestructuras.

[Fotografía titulada: Trabajos de reconstrucción en la Prolongación del Dique del Este. Año 

1920]

4. Ámbitos temáticos para la investigación

Por lo que se refiere al contenido de los documentos del Archivo, se pueden establecer –de 

forma genérica- distintas categorías temáticas a partir de las cuales promover posibles líneas 

de investigación, con fines académicos o de otro tipo. 

Se proponen aquí cuatro apartados:

a) Construcción de obras de infraestructuras y adquisición de medios técnicos para el 

desarrollo de la actividad portuaria

Dentro de este primer grupo, la documentación contempla contenidos referentes a:

- La construcción de muelles, diques y estructuras análogas (pueden incluir estudios previos 

de obras similares en otros puertos, estudios de impacto ambiental, controles de calidad de las 

obras, asuntos de seguridad y salud, etc.)

- La adquisición de medios de carga y descarga de todo tipo de materiales y mercancías

- El diseño y construcción de edificios para diversas funciones

- Los proyectos de dragado de los fondos del puerto y de rellenos para la ampliación de 

terrenos 
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Embarcadero de viajeros (1913). Colección Fondo Carlos de Angulo

b) Historia empresarial y comercial de Port

Más allá de la interpretación de los datos económicos, que son de obvia importancia y de 

los más demandados, la documentación generada por la APB permitiría también analizar la 

vertiente más empresarial del puerto, con sus estrategias de negocio o la propia gestión interna 

de la organización.

Por otra parte, de los datos contenidos en los documentos se podría extraer información 

complementaria para estudiar temas relacionados con la evolución de las empresas dedicadas 

al comercio y al tráfico marítimo.
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Almacenes Generales de Comercio (1906). Colección Fondo Carlos de Angulo

c) Historia personal, profesional y social de los trabajadores vinculados al sector portuario

Otro de los grandes ejes temáticos, es la historia personal, profesional y social de los 

trabajadores del entorno portuario. Entrarían aquí las normas reguladoras de las relaciones 

laborales entre la empresa y los trabajadores: convenios colectivos, régimen disciplinario, etc. 

En definitiva, conocer cómo han evolucionado los derechos de los trabajadores, los medios de 

los que disponían y, en general, las condiciones laborales. 

Como hecho singular, cabe mencionar la existencia en nuestro fondo de expedientes de 

depuración y responsabilidad política que se abrieron a trabajadores del puerto en el año 1939.
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Balneario-Casino “San Sebastián” y Torre de San Sebastián en construcción (1930). Colección Fondo Carlos 
de Angulo

d) Evolución de la sociedad, en general, y de la sociedad de Barcelona, en particular, a lo 

largo del último siglo y medio

Las modas, la introducción de nuevos productos para el consumo, las costumbres o las 

relaciones sociales, se encuentran también documentadas a través de todo lo vivido en 

territorio del puerto. 

La documentación administrativa, junto con la extensa colección de imágenes, permiten 

recrear escenas de trabajo o la celebración de eventos, mostrando el día a día de lo vivido en el 

puerto desde finales del XIX.



100

Automóviles estacionados en la Plaza de la Puerta de la Paz (1930). Colección Fondo Carlos de Angulo

5. Criterios para la gestión de futuro

Como se menciona al principio de este texto, el interés por el Port de Barcelona ha ido 

creciendo con el paso del tiempo. En los últimos años, se ha incrementado la solicitud 

de información y de documentos al Archivo desde otros lugares del mundo. Aunque esta 

referencia pueda parecer anecdótica, lo cierto es que esta tendencia de internacionalización 

de la información hemos de tenerla en cuenta para integrarla en la perspectiva de futuro de la 

gestión documental.

¿Cuál es, entonces, la visión que queremos tener en el horizonte para gestionar nuestro 

patrimonio documental? La de transmitir con acierto el contenido de nuestro fondo documental, 

que pasa por tener en cuenta y aplicar los siguientes criterios:

a) Introducir parámetros de interoperabilidad. 

Por una parte, es fundamental compartir criterios semánticos dentro del entorno de 

comunicación; por otra, compartir lenguajes de marcado, utilizando una sintaxis compatible 

con los sistemas de otros repositorios de información.
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b) Considerar los cambios que se puedan producir desde una perspectiva historiográfica.

No sabemos cuál será la escala de valores de aquí a unos años, pero hemos aprendido 

que los criterios para la puesta en valor de la información varían con el tiempo. Por ello, es 

importante también tenerlo en cuenta 

c) Ampliar el fondo documental

Este es un objetivo permanente. Por una parte, se considera la necesidad de registrar en 

documentos el conocimiento susceptible de desaparecer y, por otra, sería interesante encontrar 

referencias al Port en documentos singulares elaborados o custodiados por terceros.

d) Explorar nuevos usos de los documentos de archivo.

Puesto que la tecnología lo permite, se pueden desarrollar nuevos usos y aplicaciones de los 

documentos a partir de sus reproducciones digitales.

e) Atender a las nuevas necesidades y formas de consumo de la información

El mundo de la comunicación está cambiando, y con él, aspectos como el tipo de información 

que se consume, la forma en que presenta e, incluso el ritmo de obsolescencia. 

A modo de CONCLUSIÓN, decir que en esta época de exceso de información, en la que la 

tendencia de los usuarios es acceder a datos ya seleccionados e interpretados, supone un reto 

para los Archivos ser capaces de mantener el interés por las fuentes primarias. 

No hay que perder de vista que cualquier dato puede suponer una excusa para contar una 

historia. Simplemente, hay que permitir a quien observa que pueda elegir aquello que le inspire. 
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Anexo. Cuadro de clasificación de la documentación histórica

CÓDIGO NOMBRE SERIE

A0000 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

A0100 Constitución y ordenación jurídica

A0200 Órganos de gobierno, consultivos o de gestión

A0201 Pleno de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona (1868-1978)

A0202 Comisión permanente (1868-1968) - Comité Ejecutivo (1968-1978)

A0203 Consejo de Administración (1978-1992)

A0204 Consejo Asesor (1978-1992)

A0205 Presidencia

A0206 Dirección

A0207 Secretaría

A0208 Comisiones

A0209 Comisión Port Vell (1985-1988)

A0300 Participación en comisiones externas, organismos o entidades

A0301 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

A0302 Comisión encargada de redactar los Reglamentos para la aplicación de la Ley  

  de Comunidades Marítimas

A0303 Comisión Mixta de Enlaces Ferroviarios

A0304 Confederación Sindical Hidrográfica del Pirineo Oriental

A0305 Consorcio de la Zona Franca

A0306 Junta Central de Puertos

A0307 International Cargo Handling Coordination Association

A0308 Junta Mixta de Urbanización y Acuartelamiento de Barcelona

A0400 Organización administrativa

A0401 Análisis y planificación estratégica

A0402 Balances de gestión

A0500 Asuntos jurídicos

A0600 Inspección administrativa

C0000 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN

C0100 Imagen corporativa

C0200 Protocolo y actos oficiales

C0201 Conmemoraciones

C0202 Homenajes, distinciones y premios

C0203 Visitas, recepciones y convites

C0300 Relaciones externas, participación pública y comunicación

C0301 Conferencias, congresos, ferias y exposiciones

C0302 Consulados

C0303 Puertos
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C0304 Instituciones, empresas y entidades

C0305 Administración General del Estado

C0306 Administración Local

C0307 Responsabilidad social corporativa

C0400 Publicidad y relación con los medios de comunicación

C0500 Información y documentación

C0501 Publicaciones

C0502 Estudios e informes

C0503 Registro General

C0504 Instrumentos de descripción

F0000 RECURSOS HUMANOS

F0100 Selección y promoción

F0101 Nombramiento y toma de posesión

F0200 Actos administrativos de la vida laboral

F0300 Movilización, militarización y reemplazo

F0400 Organización del trabajo

F0401 Categorización y relación de lugares de trabajo

F0402 Incompatibilidades

F0403 Identificación del personal

F0404 Comunicación interna

F0405 Jornada laboral y control de asistencia

F0406 Calendario laboral, vacaciones, permisos y licencias

F0500 Nómina

F0501 Retribuciones básicas

F0502 Premios, complementos salariales y horas extraordinarias

F0503 Retenciones sindicales

F0504 Anticipos

F0505 Libro Registro de Anticipos de Vivienda

F0506 Dietas y viáticos

F0507 Resúmenes de nómina o maestros

F0600 Higiene y seguridad en el trabajo

F0601 Prevención y control de la salud

F0602 Prevención y control de accidentes

F0700 Sistemas de previsión social

F0701 Retiro, vejez o invalidez

F0702 Subsidios familiares

F0703 Seguro de enfermedad

F0704 Seguro de desempleo

F0705 Montepío Central de Juntas de Obras del Puerto

F0706 Hermandad de Previsión Social de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona
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F0800 Servicios ofrecidos al personal

F0801 Auxilios extraordinarios

F0802 Ayudas familiares

F0803 Abastecimiento

F0804 Vivienda

F0900 Formación y perfeccionamiento

F1000 Relaciones laborales

F1001 Asociación Nacional de Funcionarios Puertos de España

F1002 Elecciones sindicales

F1003 Convenios colectivos

F1004 Conflictividad

F1100 Régimen disciplinario

F1101 Depuración y responsabilidad política

F1200 Inspecciones

G0000 ECONOMÍA

G0100 Presupuesto

G0101 Modificaciones del presupuesto

G0200 Financiación

G0201 Empréstitos

G0202 Subvenciones y transferencias del Estado

G0300 Gestión de los ingresos

G0301 Mandamientos de ingresos

G0302 Relaciones de cargo

G0303 Resumen de recibos

G0304 Impagos y vías de apremio

G0305 Devolución de ingresos indebidos

G0306 Autorizaciones y concesiones

G0307 Tarifas, arbitrios e impuestos

G0308 Libros de registro de ingresos por servicios

G0309 Movimiento de pasajeros y mercancías

G0310 Servicio de grúas

G0311 Condonaciones, exenciones y rebajas

G0312 Resúmenes y relaciones de ingresos

G0313 Registro diario de ingresos facturados y recaudados

G0314 Libro de Ingresos

G0315 Libro Registro Mayor de Ingresos

G0316 Libro Registro de Recibos

G0317 Libro de Recursos e Ingresos

G0318 Resumen de liquidaciones

G0319 Certificaciones de ingresos



105XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

G0400 Gestión del gasto

G0401 Facturas y albaranes

G0402 Mandamiento de pago

G0403 Recibos y cartas de pago

G0404 Resúmenes y relaciones de gastos

G0405 Balances mensuales

G0406 Balances anuales

G0407 Libro de Obligaciones y Pagos

G0408 Libro Registro Mayor de Pagos

G0409 Libro de Cuentas Mensuales

G0410 Libro de Pagos a Justificar

G0500 Contratación administrativa

G0600 Tesorería

G0601 Caja

G0602 Comprobantes de caja

G0603 Libro de Caja

G0604 Libro Mayor de Caja

G0605 Arqueos

G0606 Libro Oficial de Arqueo

G0607 Operaciones con entidades bancarias

G0608 Resguardos de ingreso en cuenta

G0609 Movimientos de cuentas

G0610 Libro de Relación de Saldos

G0611 Depósitos y fianzas

G0612 Libro Auxiliar de Anticipos de Servicios

G0700 Contabilidad general

G0701 Registros diarios de ingresos y pagos

G0702 Libro Diario

G0703 Libro Mayor

G0704 Libro de Balances

G0705 Cuentas anuales

G0800 Obligaciones tributarias

G0900 Análisis y planificación

G0901 Contabilidad analítica y de costos

G0902 Libro de Sistema de Costos

G0903 Libro de Información Periódica de Costos

G0904 Planes y programas

H0000 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

H0100 Adquisición

H0101 Bienes fungibles
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H0102 Solicitudes internas

H0103 Utillaje y mobiliario

H0104 Infraestructuras y terrenos

H0200 Inventarios

H0300 Protección y mantenimiento

H0301 Siniestros, averías y reparaciones

H0302 Incendios

H0303 Daños de guerra

H0304 Seguros

H0400 Instalaciones y servicios

H0401 Agua

H0402 Electricidad y gas

H0500 Salubridad, gestión de residuos y medio ambiente

H0600 Supervisión e inspección

H0700 Alienación y cesión

H0701 Subasta de material inútil

J0000 URBANISMO Y OBRAS

J0100 Control, análisis y planeamiento urbanístico

J0200 Ordenación

J0300 Dársenas y dragados

J0400 Sistemas de abrigo

J0500 Muelles y estructuras de atraque

J0600 Infraestructuras de carga y descarga

J0700 Estructuras de almacenamiento y talleres

J0800 Instalaciones para el carenado de embarcaciones

J0900 Material flotante

J1000 Edificios para servicios y viviendas

J1001 Estaciones Marítimas

J1100 Vías de comunicación y accesos

J1101 Ferrocarriles y tranvías

J1200 Infraestructuras energéticas, hidráulicas y de comunicaciones

J1201 Infraestructuras para el abastecimiento de agua

J1202 Desagües e infraestructuras para el tratamiento de residuos

J1203 Infraestructuras energéticas

J1204 Infraestructuras de telecomunicaciones

K0000 GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO Y SERVICIOS GENERALES

K0100 Autorizaciones y concesiones para la explotación de infraestructuras y   

  servicios portuarios

K0200 Ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo

K0201 Material flotante
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K0202 Movimiento de buques

K0203 Solicitudes de escala

K0300 Ordenación, coordinación y control del tráfico terrestre

K0301 Parque móvil

K0302 Ferrocarriles

K0400 Vigilancia y seguridad

K0401 Control de accesos

K0402 Novedades del servicio

K0403 Mercancías peligrosas

K0404 Denuncias y sanciones

L0000 SERVICIOS PORTUARIOS Y COMERCIALES

L0100 Servicios técnico-náuticos

L0200 Pasaje y mercancía

L0201 Relaciones de mercancías y pasaje

L0202 Manifiestos de carga

L0203 Manifiestos generales del buque

L0204 Declaraciones sumarias

L0205 Relaciones de pasajeros

L0206 Informes, estudios y estadísticas

L0300 Ocupación de superficies

L0301 Levante

L0302 Admítase

L0303 Mercancías abandonadas

L0304 Control e inspección de la carga

L0400 Grúas y básculas

L0500 Suministros e intercambios con embarcaciones

L0501 Aguada

L0502 Combustible y electricidad

L0600 Recuperación, reparación y desguace de embarcaciones

L0700 Arrendamiento de servicios

L0800 Actividades industriales

M0000 SEÑALES MARÍTIMAS

M0100 Balizamiento

M0200 Faros

M0201 Construcción, adecuación, reforma y mantenimiento

M0202 Servicio

M0203 Libro de Servicio

M0204 Observaciones meteorológicas

M0205 Libro de observaciones ópticas y mecánicas

M0206 Libro de operaciones
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M0207 Inventario

M0208 Consumos

M0209 Libros de consumo

M0210 Cuentas particulares de los efectos de servicio

M0211 Comunicaciones

M0212 Correspondencia

M0213 Libro Registro de Comunicaciones

M0214 Libro de visitas

M0215 Libro de órdenes

M0216 Registro de libros de los torreros
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El patrimoni cultural del 
Port de Barcelona: testimoni 
del seu esdevenir al llarg del 
temps
Mònica Gutiérrez Pérez 
Autoritat Portuària de Barcelona /Port de Barcelona

El Port de Barcelona del segle XXI, potent motor socioeconòmic, és hereu del seu passat. 

Passat que es projecta en el seu present i condiciona el camí del seu futur.

Testimonis privilegiats del seu esdevenir són els documents històrics i el conjunt de béns 

patrimonials. A partir d’aquest patrimoni cultural, curosament preservat pel Port de Barcelona, 

es pot estudiar la seva transformació i ampliació territorial, els treballs portuaris, la seva forma 

d’administrar-se, la indústria de l’àmbit portuari, els edificis, la vida quotidiana... al llarg del 

temps i contextualitzar-ho amb la realitat social, econòmica, política i cultural de cada època.

A l’Arxiu Central es custodien documents de gran interès com són els projectes d’obra i les 

fotografies antigues, que ens endinsen en la història del Port de Barcelona i el seu entorn.

El conjunt dels béns mobles patrimonials està integrat per més de 700 objectes (obres 

pictòriques i gràfiques, maquetes de vaixells, maquetes arquitectòniques, objectes nàutics, 

històrics, fotografies d’autor, escultures...) i els béns immobles, com són l’edifici de Portal de 

la Pau, primera seu de la Junta d’Obres del Port de Barcelona, la Torre del Rellotge, antiga 

llanterna i els fars.

Des de l’any 2008 fins a l’actualitat s’ha treballat per a la identificació i catalogació dels 

objectes i la seva preservació i, si s’escau, conservació i restauració. Les tasques d’identificació i 

catalogació han possibilitat fer una valoració econòmica estimativa de cadascun dels objectes 

per tal d’assegurar-los.

Així mateix, s’han elaborat els instruments de control necessaris per dur a terme una bona 

gestió en el sí de l’organització. Instruments com són el procediment intern per a la gestió 

del patrimoni cultural de l’Autoritat Portuària de Barcelona i els protocols de conservació 

preventiva de les col·leccions del patrimoni cultural.

Les feines corresponents al tractament del objectes s’han realitzat, majoritàriament, amb 

l’assessorament del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i sempre per personal 

especialitzat. 

D’altra banda, s’ha fet un gran esforç encaminat a preservar i donar un valor sociocultural 
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a béns immobles significatius, aquest és el cas de l’edifici de Portal de la Pau que està en fase 

de rehabilitació i on s’albergarà el futur centre d’interpretació del Port de Barcelona o el far del 

Llobregat, que després d’una remodelació s’ha destinat a espai expositiu.

Aquests treballs d’identificació, preservació i conservació restauració són un pilar bàsic 

sense el qual hauria estat impossible posar en valor el conjunt patrimonial del Port de Barcelona 

i la seva essència com a testimonis de la història portuària.

A partir de les obres artístiques podem contemplar:

- Les vistes panoràmiques o parcials (molls, dics, dipòsits, fàbriques) del mateix Port i del seu 

teixit industrial. Representants d’aquest fet són:

Les pintures sobre tela El Port de Barcelona, d’Eliseu Meifrén i Roig de l’any1887; El Dic, de 

Josep Pomés Abella de l’any 1988; El Port, de Josep Serra i Llimona; Portal de la Pau, de 

Manuel Mayoral García i Port de Barcelona, de Joan Roig i Soler de l’últim quart del segle 

XIX.

Les fotografies d’autor com és el cas de Port, de Leopoldo Pomés de l’any 1953; les fotografies 

d’autors de renom de l’any 1989, que es van publicar al llibre Portuarium: Moll del Contradic, 

de Manolo Laguillo; Moll de Sant Bertran, de Ferran Freixa i Pintó; Moll Príncep d’Espanya 

des del Moll de Lepant, de Joan Fontcuberta i Villà; Moll d’Adossat, d’Humberto Rivas i Ribeiro; 

El Dic Flotant, de Martí Llorens i Álvarez; Moll de Barcelona, de Manel Esclusa i Canals, i la 

fotografia Contenedores 4, de José Manuel Ballester de l’any 2004.

El gravat El Vulcano i la Torre de Sant Sebastià, de Miquel Vilà de l’any 1992; l’aquarel·la 

Entrant al Port, de Francesc Vila Rufas (Cesc) de 1992 i la pintura sobre cartró El dic, de 

Miquel Vilà de l’any 1992.

- La maquinària, estris de treball i les embarcacions com són: 

Les pintures sobre tela Port de Barcelona, de l’artista Enrique Galwey García de l’any 1885; 

Vista del Port de Barcelona, d’autor desconegut i datada al segle XIX; Remolcadors i Montjuïc, 

de l’artista Josep Serra i Llimona, i Grues, de Cuyo, datada la segona meitat del segle XX.

La pintura sobre taula Máquina del Puerto IV, de Pedro Moreno Meyerhoff de l’any 1991.

Les aquarel·les Barca, Pescadors, Barcelona, de Ceferino Olivé i Cabré de l’any 1954 i Grues 

de Perico Pastor, de l’any 1992.

Les fotografies d’autor Moll de Contradic, de Joan Fontcuberta i Villà i Moll Sud N.1 i Moll del 

Contradic, de Pere Formiguera i Sala, ambdues de l’any 1989.

- Els òrgans de govern, perfectament representats pels retrats dels presidents del Port de 

Barcelona (des de la Junta d’Obres del Port fins a l’Autoritat Portuària de Barcelona).

Així mateix, són de molt interès les col·leccions de maquetes de vaixells, que reprodueixen 

diferents tipus de models (portacontenidors, petroliers, transport de vehicles, càrrega de fruita, 
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remolcadors, càrrega i passatge, dragues, creuers...) i les maquetes arquitectòniques, que ens 

possibiliten seguir l’evolució territorial del Port de Barcelona.

Menció a part, com a testimonis originals, hi ha la maquinària i els objectes utilitzats en el 

treball portuari com són les grues, les balises i llanternes, les bàscules, els vaixells de treball, els 

cavallets de fusta d’antics tallers i els edificis històrics com ara la seu institucional del Port, la 

torre del Rellotge, la torre de Sant Sebastià i els fars. Aquests objectes i béns immobles estan, 

també, a bastament representats en les obres artístiques

El Port de Barcelona conscient de la seva memòria històrica està vetllant pel seu patrimoni 

cultural amb l’objectiu que sigui un dels eixos per enfortir les relacions port/ciutat dins del marc 

d’un projecte cultural ampli i integrador.

Una mostra del camí emprès pel Port de Barcelona és la rehabilitació i nou ús del far del 

Llobregat.

El far del Llobregat, conegut popularment com la Farola, va néixer de la necessitat d’evitar 

els arenals del delta del Llobregat i es va encendre per primera vegada l’any 1852.

Es va utilitzar com a far de recalada i per advertir del perill de la zona. La seva llum era 

de segon ordre, visible a una distància de 18 milles, augmentada posteriorment a 21 milles. 

A principis del segle XXI s’hi va instal·lar una estació de GPS diferencial amb un abast de 100 

milles.

L’any 1903 amb la construcció del far de Montjuïc es va plantejar la seva destrucció a favor 

del nou, però tenia un avantatge del qual no disposava el far de Montjuïc, en condicions de boira 

espessa el far de la muntanya es tornava inútil i inservible, en canvi el far del Prat conservava 

la seva utilitat i visibilitat. Aquest fet, el va salvar.1

En els seus orígens el far, situat a la desembocadura del Llobregat formava part de la platja 

de L’Hospitalet i era conegut com la Farola. A la base hi havia un petit restaurant molt popular.

L’ampliació del Port de Barcelona i la construcció de la Zona Franca van deixar L’Hospitalet 

sense platja i el far va passar a formar part de la vida quotidiana del Port (rodejat de naus 

industrials, dipòsits i camions).2

En l’actualitat, el Port de Barcelona ha volgut donar-li, a banda de la seva funció de far, 

un ús sociocultural apropant-lo als ciutadans, especialment a aquelles persones amb les que 

havia conviscut abans de quedar-se aïllat.

El far s’ha rehabilitat i en la primera planta alberga una exposició que té la finalitat d’explicar 

1. Informació extreta de l’article “Los Faros de Barcelona”

2. Informació extreta de l’article “El Faro de l’Hospitalet que guiaba a los barcos hoy vive escondido”



112

la història dels senyals marítims i de la feina dels faroners.

En aquesta exposició es troben documentats objectes com ara òptiques; vàlvules solars; 

balises de gas; balises amb llum de reserva; “destelladors”; vaporitzadors i els fotofars, fotografies 

d’autor.

L’exposició es complementa a l’exterior on es troben senyals marítims de gran envergadura 

i l’antiga llanterna del far de cap de Creus.

Es realitzen visites concertades obertes als treballadors del Port i a la ciutadania. En 

aquestes visites es pot veure l’exposició i pujar a dalt de tot on està la llanterna i des d’on es pot 

contemplar una vista panoràmica que et situa el far en el centre de la vida industrial del Port 

de Barcelona. Les persones que atenen els usuaris són els treballadors dels senyals marítims 

del Port i per tant, grans coneixedors del passat i present del Far.

Amb l’objectiu de divulgar i documentar aquesta actuació sociocultural s’estan programant 

més visites i la realització d’una gravació de la història viscuda on els protagonistes seran els 

veïns, veïnes i treballadors del Port de Barcelona.
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Les embarcacions de 
càrrega i descàrrega interior 
al port de Barcelona durant 
el segle XIX.
Jordi Ibarz Gelabert 
Universitat de Barcelona

Introducció

Durant la major part del segle XIX el port de Barcelona va ser tant sols un recer més o menys 

segur pels vaixells que hi atracaven. Per aquest motiu la majoria de les naus eren carregades 

i descarregades amb l’auxili de barques i barcasses de servei interior. Les mercaderies anaven 

del vaixell a la barca i d’aquesta a terra, ja fos a la platja o als molls que s’anaven construint 

(Alemany, 1998).

L’objectiu d’aquest treball es analitzar la tipologia i el nombre de les embarcacions de càrrega 

i descàrrega interior del port fixant-nos en les seves dimensions, capacitat de transport i us.1

En general, la historiografia ha manifestat més interès per la història de la gran indústria 

que la dels petits tallers. D’una manera semblant, en el nostre àmbit d’estudi, pel davant de les 

barques de serveis als ports, han rebut molta més atenció historiogràfica altres embarcacions, 

com ara les grans naus de vela protagonistes del transport marítim durant el segle XIX. Sobre 

aquesta temàtica només disposem d’un treball específic referit a les naus de tràfic interior al 

port de Barcelona (Garcia & Romeu, 1994) i una altre sobre les dels ports de Bilbao i Pasajes 

(Villar, 1998). En el primer d’aquests treballs es distingeixen dos tipus d’embarcacions portuàries: 

les barcasses i els bots, Sobre les barcasses diuen que eren de grans dimensions, que requerien 

d’altres embarcacions per ser operatives ja que no eren autònomes i eren les que es dedicaven 

a carregar les mercaderies. Així doncs, normalment havien de ser remolcades per alguna altra 

embarcació de rem. També indiquen que tingueren pocs canvis en el temps (Garcia, Romeu, 

1994: 158). L’altre tipus de nau eren els bots, també anomenats gussis, que freqüentment tenien 

la popa plana i en general eren embarcacions petites i senzilles (García, Romeu, 1994: 163) i eren 

també les dedicades a remolcar les barcasses.

1. Aquest treball forma part i ha estat elaborat amb el suport financer del projecte de recerca del European 
Research Council “SeaLiT. Seafaring Lives in transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping 
during Globalization, 1850s-1920s” ERC-2016STG 714437, i del projecte del Ministerio de Ciencia e Innovación 
“Mundos del trabajo en transición (1750-1930): cualificación, movilidad y desigualdades”HAR2017-84030-P. 
La tasca principal en el buidat de les fonts utilitzades ha estat realitzada pel becari de recerca Daniel 
Muntané, al qui agraeixo la feina realitzada.
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En termes internacionals, el tema de les barques i els barquers ha rebut una consideració 

més gran, com ara és el cas de Londres i altres llocs d’Anglaterra (Blomfield, 2006) (Trinder, 

2005). No obstant, aquests treballs es refereixen a les barcasses de rius i canals, i per tant el cas 

dels vaixells de navegació interior dels ports tampoc no ha tingut gaire atenció.

No obstant l’escàs interès suscitat, l’estudi de les barques de càrrega i descàrrega del port de 

Barcelona és força interessant. En primer lloc pel seu nombre, ja que eren aproximadament unes 

3000 les embarcacions d’aquests serveis les registrades entre 1800 i 1915. Però molt més encara 

perquè el seu estudi és una de les vies que ens ha de permetre analitzar el desenvolupament 

del sistema capitalista en la càrrega i descàrrega portuàries. Tot i que el seu valor unitari està 

molt lluny del cost que pot tenir, per exemple, un veler transoceànic, en conjunt constituïren 

un capital important. A més, ens serveixen per visualitzar altres protagonistes del capitalisme 

portuari i marítim, diferents dels que ja han estat considerats amb més intensitat (Ibarz, 2020).

A principis del segle XX, es va completar la construcció d’una nova infraestructura 

portuària que donaria pas al port modern, completament tancat i segur, amb extenses línies 

d’atracament. Aleshores, aquestes embarcacions progressivament desapareixerien del port de 

Barcelona per venda o desballestament.

Metodologia i fonts

A partir de fonts diverses, coetànies al segle XIX hem pogut conèixer el nombre de bots i 

barcasses existents al port de Barcelona. En el projecte Rafo de reforma del port de Barcelona, en 

el seu annex número 28, inclou una “Relación 

por clases de las embarcaciones existente en 

el puerto de Barcelona el día 23 de diciembre 

de 1858” (Rafo, 1861). També hem fet servir les 

corresponents revistes generals de marina, 

que eren les inspeccions que periòdicament 

realitzaven les autoritats militars per 

conèixer l’estat del nombre de mariners, 

pescadors, vaixells, i tot allò relacionat amb 

la marina mercant i que ens serveix per 

saber el nombre de les barques realment 

existents en diversos anys. Aquestes dades 

són les mostrades en la Taula 1.

Taula 1

En tot cas, la principal font d’informació utilitzada en la nostra recerca ha estat “Cuarta 

Lista del Registro Oficial de Buques de la Comandancia de Marina de Barcelona”. Aquest era 

un registre obligatori de les naus de tràfic interior de la matrícula del port de Barcelona que 

es va instituir a setembre de 1800. En el registre de cada barca hi ha indicació del seu número 

de matrícula, el nom, el tipus, les seves característiques bàsiques, el propietari o propietaris, el 
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constructor, el seu valor, i també, sovint les vicissituds d’aquest vaixells, bàsicament els diversos 

actes de compra i venda. 

Aquesta documentació es troba al Archivo Naval de Cartagena i està formada per una sèrie 

de 15 volums, que esta aparentment complerta i va de 1800 a 1915. Per fer aquest treball he 

utilitzat concretament els dos primers llibres d’aquesta sèrie.2

En una nota solta que hi ha entre els registres 92 i 93, en el primer llibre, es diu que aquest 

es correspon amb les “Embarcaciones del trafico interior del censo de la matricula de la plaza 

de Barcelona, Capital de esa provincia y la comprehension del Departamento. Año de 1800”, 

i s’explica la causa de la creació d’aquest registre “Vale desde 5 de septiembre de 1800 que 

dispuso el Sor Comandante Militar de Marina el Brigadier de la Rl Armada Dn Felix Meli-Lupi se 

levantase esta lista a fin de que no huviese Embarcacion alguna qe no estubiere matriculada”. 

Felix Meli-Lupi havia estat nomenat Comandant de Marina de Barcelona, uns mesos abans, 

el 18 d’abril de 1800, i l’obertura d’aquest registre d’embarcacions es va produir en un context 

d’intervenció creixent de l’Armada sobre la marina mercant que es va traduir, per exemple, en 

l’intent de controlar l’Escola de Nàutica de Barcelona (Ríos Delgado & Ríos Delgado, 2012).

Periòdicament s’anaren fent revisions de la llista per tal de fer el recompte de les que estaven 

en actiu i per veure quines havien desaparegut del port. Les causes de les baixes d’aquestes 

barques foren els naufragis, el deteriorament o la venda a propietaris que les registraven a 

altres ports de matrícula. De revistes periòdiques se’n feren a 1821, 1824, 1826, 1827, 1842, i 1861, 

a part d’altres de posteriors. 

El recompte fet a juny de 1861 ens serveix per fer una valoració de la font. Hi ha una 

nota en el registre que diu que en la quarta llista hi ha registrades fins aquell moment 1267 

embarcacions de tràfic interior. D’aquestes, en actiu eren 502 (sense diferenciar entre barquilles 

i barcasses) i baixes 659. Això suma 1161, però, òbviament, ha de ser una errata. A la dada de 

baixes li falten un centenar, i per tant eren unes 759 barques desaparegudes. De la major part de 

les desaparegudes, 422, no se’n coneixia el seu destí. Tot plegat ens indica un cert descontrol en 

la gestió de la llista, ja que pràcticament d’una tercera part del total no es coneixien els motius 

de la seva desaparició.

El més sorprenent d’aquesta informació és quan ens diu que “he examinado esta cuarta lista 

y las que les anteceden compuestas ambas de ochocientos cincuenta y dos folios conteniendo 

empero 1267 gusis o sean barquillas del tráfico interior del puerto, cuyo aumento dimana 

de que en varias hojas constan hasta seis asientos”. Efectivament coincideix en el registre el 

número de folis esmentats per l’inspector, però en canvi no hi ha rastre de fulles en les que hi 

constin fins a 6 “asientos”, tal i com aquest afirmava. A efectes pràctics veiem com la font està 

incomplerta, ja que han desaparegut de la font entre 400 i 500 registres. 

2. Archivo Naval de Cartagena, Z-12 Caja 287, i Z-12 Caja 293. “Inscripción de Embarcaciones. Barcelona 
Capital”.
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Les deficiències esmentades comporten 

que els llibres de la “cuarta lista” no ens 

serveixen per calcular amb exactitud quin 

era el nombre de vaixells, especialment en 

la primera meitat de segle XIX. Malgrat això, 

si que ens serveix per conèixer quina era la 

tipologia dels vaixells emprats en el tràfic 

interior del port de Barcelona i quines eren 

les seves característiques principals.

Tipologia dels vaixells segons el seu nom 

En total hi ha constància de 1157 barques 

registrades en els dos registres que hem 

treballat. En els registres estan numerades 

correlativament aquestes barques des del 

número 1 fins el 1153, ja que hi ha uns pocs 

números bis, que són els que fan arribar 

fins aquests 1157. També hi ha alguns 

“asientos” que estan buits o senzillament 

que no hi consta el número correlatiu que li 

correspondria.

Taula 2

En la Taula 2 hem situat el nombre de cadascuna de les barques registrades tal com 

apareixen als registres, i hem agrupat aquestes en funció de les diverses tipologies. Hi ha algunes 

barques registrades que són molt especialitzades, com els algibes dedicats a proveir d’aigua 

als vaixells ancorats al port que la necessitaven, o el petit vapor per transport de passatgers 

existent des de 1863. Hi ha un altre petit grup que comprèn el 3,20% de les barques amb les que 

s’indica explícitament que eren barques de pesca. El seu registre en aquesta quarta llista pot 

ser un error, ja que legalment devien ser registrades en la tercera llista. També pot ser el cas de 

que fossin barques originàriament dedicades a la pesca que, de forma ocasional o definitiva, es 

dedicaven a la càrrega i descàrrega portuàries.

La resta d’agrupacions són les que han centrat l’interès d’aquest treball. Per una banda 

tenim les barquilles que es corresponen amb els inicialment esmentats com a bots Per altra 

banda, hi ha les barcasses, llanxes i llanxons, que són les específicament destinades a la càrrega 

i descàrrega.

Hem situat en la Gràfica 1 la informació referida al nombre dels diferents tipus de barques 

registrades cada any. Això ens permet observar com hi ha diferents tipus que aparegueren a 

mitat del segle XIX i alhora també ens evidència, de nou, alguna de les deficiències del registre 

emprat. 
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Gràfica 1.

La columna més destacada en valor es refereix a les prop de 200 barques que es corresponen 

al primer període, registrades abans de 1817, de les que no tenim la data exacte del registre, però 

que en la seva major part foren baixa abans de 1821 com consta en la revista d’aquell any. 

En el període que va de 1817 a 1840, el nombre de vaixells registrats és molt escàs. Sembla 

com si es produís una regularització a 1841. Per altra banda hi ha alguns anys amb molt poques 

o cap incorporació. La irregularitat en el registre que mostra la gràfica ens pot indicar o bé que 

no s’incorporaven noves barques en alguns anys, la qual cosa és altrament improbable, o bé 

que en molts casos no es registraven aquestes. La absència de registre en alguns anys podria 

coincidir amb algun dels períodes més conflictius de la història de la ciutat.

Segons el Estado General de Marina a Barcelona realitzat el 1854, hi havia en total 350 

barques de la quarta llista. Si donem aquesta dada com a bona, i li sumen les noves inscripcions 

des d’aquest moment fins el recompte de 1858 (132 registres que ens donen un total de 482 

barques, lluny de les 550 del còmput de 1858), veiem que ens falten unes 70 barques. Això vol dir 

que encara segueix existint un subregistre a mitjans de segle.

Una altre pista per determinar les limitacions de la font es refereix a allò esdevingut amb les 

barques dels Gremis de Mar. Aquestes van ser cremades en les bullangues de 1835, i ràpidament 

se’n construïren de noves (Ibarz, 2020). En cap cas hi ha rastre d’aquestes barques en el registre. 

En tenim de posteriors que foren comprades i venudes pel gremi, però no aquestes.

L’altre element important que evidencia la gràfica és que el nom de barcassa, així com 

el de llanxa, no es començà a emprar fins 1851, i el de llanxó fins uns pocs anys després. Això 

suggereix que aquest tipus de barques no aparegueren en el port fins a mitjans del segle XIX. 

Aquesta aparició fou coincident en el temps amb la pèrdua de l’exclusiva dels Gremis de Mar de 
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les tasques de càrrega i descàrrega i la corresponent aparició de les primeres quadrilles o colles 

d’estibadors, les proto-empreses de càrrega i descàrrega portuària.

La nomenclatura del les barques de tràfic i una anàlisi en funció del les dimensions i el 

tonatge

Com hem vist, els noms més emprats per anomenar les barques de tràfic interior del port 

foren: barquilla, gusi o busi; barcaza, lancha i lanchon. Per discernir les diferencies existents 

entre uns i altres hem emprat les definicions enciclopèdiques, en especial, de diccionaris 

marítims de l’època. 

Barquilla és la “Denominación general de todo bote, lancha o barco chico que se emplea en 

el tráfico de gentes y efectos en los puertos” (O’Scanlan, 1831: 85). Aquest nom és el més habitual, 

i com diu la pròpia definició es feia servir tant per moure gent com mercaderies. No podem 

saber si, abans de l’aparició de llanxes i barcasses, aquestes barquilles estaven especialitzades 

en un o altre tràfic o es dedicaven alternativament a tots dos. Gusi o Busi, només ens ha 

aparegut en l’Enciclopedia Espasa, en l’edició de 1930, on està com a busi. Allí el defineix com 

“Botecillo de dos proas empleado principalmente como embarcación menor de los buques, en 

las operaciones y faenas que se realizan en puerto, cuando es poco numeroso el personal que 

embarca, y de reducido volumen y peso los objetos que han de transportarse” (Enciclopedia 

Universal Ilustrada, 1908, Vol 9: 1533). En principi tal i com ens apareix a la font, resulta clar que 

es fa servir com a sinònim de barquilla.

Els altres tipus de barques dedicades inequívocament a la càrrega i descàrrega portuàries 

són les barcasses, llanxes i llanxons. Barcaza és un “Lanchón muy grande, por lo regular sin 

vela, que sirve para hacer la carga y descarga de las embarcaciones mayores en los puertos” 

(O’Scanlan, 1831: 82). Si anem a Lanchón tenim un “Lancha muy grande, que por lo general 

se maneja al remo, y se emplea en cargar y descargar las embarcaciones y en otras faenas 

de puertos, arsenales y ríos” (O’Scanlan, 1831: 330). Per la seva banda la Lancha te diverses 

accepcions. La més general es refereix a “la más grande y fuerte de las embarcaciones del 

servicio del buque”, que es fa servir, entre altres tasques, en feines que requereixen algun esforç 

com ara “cargar cosas de peso, transportar gente, etc”. Hi ha una accepció més específica pel 

nostre cas que és “Denominación que se da igualmente al bote de trafico de los puertos, tenga o 

no la figura de la lancha aunque más comúnmente se le llame lanchilla o lanchita” (O’Scanlan, 

1831: 329). Segons aquestes definicions el nom d’aquestes barques estaria relacionada amb les 

seves dimensions, així tindríem lancha, lanchon i barcaza, anant de les més petites a les més 

grans. No obstant, aquestes consideracions no resisteixen el contrast amb allò que indiquen les 

nostres fonts.
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Gràfica 2

La Gràfica 2, inclou quatre diagrames de dispersió, un per cadascun dels quatre tipus de 

barques que estem analitzant en aquest apartat. En aquests es mostra la relació existent entre 

les dimensions en metres i el volum en tonatge quan aquesta informació ens apareix en la font. 

Amb aquestes dades podem veure les similituds i diferències entre unes i altres.

La immensa majoria de les dades que hem fet servir es corresponen al període que va de 

1856 a 1871, ja que anteriorment molt poques vegades consta alhora la informació de l’eslora 

i el tonatge. Per aquest motiu, les conclusions que en puguem extreure seran especialment 

vàlides per aquest període. Les barquilles tenen unes dimensions clarament més petites que la 

resta. Així mateix, pel que fa a barcasses, llanxes i llanxons, veiem que hi ha força coincidències. 

Els marges dels valors de unes i altres són parcialment coincidents. Les llanxes són naus que 

sota aquest mateix epígraf tenen una diversitat força gran, les més petites coincideixen amb 

les barcasses. Si comparem aquestes barques de servei amb les barquilles es pot veure que hi 

ha una zona de contacte en la gràfica que ens indica que sota el nom de barquilla ens podem 

trobar algunes barques molt similars a llanxes i barcasses.

Queda pendent de valorar que esdevingué abans de 1851, quan encara no hi havia ni llanxes 

o barcasses i quan, previsiblement i com mostres les evidències icòniques disponibles, les naus 

per fer la descàrrega haurien de ser molt més petites.

Sobre la idea expressada en la bibliografia disponible de l’existència de pocs canvis en la 

tipologia de les barques amb el transcurs del temps, veiem que és quelcom qüestionable. Queda 

clar que la tipologia de les barques anà variant amb el temps, apareixent nous models i essent 

la principal de les transformacions el creixement de les seves dimensions de les barques. Això 

ho veiem molt clar en el cas de les barquilles o gusis, que són les úniques existents fins a mitjans 

del segle XIX. Aquestes eren de de dimensions diverses, però a partir de 1851 foren substituïdes 

o més aviat complementades per les llanxes o barcasses, que tenien unes dimensions 
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significativament més grans.

Així doncs, en el cas de les barquilles tenim informació de moments diferents que permet 

la comparació. Hi ha dades de la dècada de 1820 i també de la de 1860 que mostren com sota 

el mateix nom tenim embarcacions que, en conjunt, han crescut pel que fa a la seva dimensió 

mitjana. Molt rarament les barquilles de 1820’s superen els 1000Tn de capacitat de càrrega, i 

en canvi, les de 1860’s, amb molt poques excepcions, tenen sempre més de 1000Tn. En general, 

podem veure que les barquilles es feren més amples i doblaren en aquest període la seva 

capacitat de càrrega.

Conclusions

Fins a mitjans del segle XIX totes les barques de càrrega i descàrrega portuària rebien el 

mateix nom de barquillas o gusis. Segons la informació disponible, no es pot distingir si aquestes 

es dedicaven de forma específica al transport de persones, de mercaderies, o d’ambdues.

A partir de 1851 apareixerien altres models de barques: les barcasses, llanxes o llanxons. 

Malgrat els seus noms diferents, les evidències indiquen que estem parlant del mateix tipus de 

barca i que, en contra de les definicions enciclopèdiques, no es poden establir una diferenciació 

significativa entre unes i altes. 

A partir de 1850’s i fins 1860’s existiren al port entre 450 i 550 barques de servei. Es per 

aquest període quan la font del registre utilitzada esdevé especialment útil. D’aquestes barques 

de tràfic interior al port hi havia unes 300 barquilles o gusis i unes 250 barcasses a 1858.

Entre els principals canvis pel que fa aquestes embarcacions allò que es produí fou el 

creixement mitjà de les barques emprades en la càrrega i descàrrega, la qual cosa tingué una 

relació directa amb el creixement del tràfic marítim i amb l’augment de la mida mitjana de la 

flota mercant.
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Històries de vida vora la 
mar: patrimoni immaterial 
des d’un punt de vista 
feminista
Gerard Martí Estrada 
Aïda Sánchez Martínez

Museu d’Història de Cambrils i Universitat Rovira i Virgili

Queden lluny aquells anys 60 del segle XX quan el turisme, a Cambrils, encara es trobava 

en una fase molt prematura i la vida marinera era la protagonista del que es considerava un 

dels principals ports pesquers del país. El dia a dia es marcava per un sentit molt familiar i 

acollidor. En la seva rutina de l’anar i venir nit i dia de les barques de pesca, també es podien 

observar les remendadores a prop de la mar reunides xerrant mentre arreglaven les xarxes 

que s’havien esguerrat per una roca durant les llargues jornades de pesca. Sense cap dubte, 

en l’actualitat, aquesta visió idíl·lica del moll ja ha canviat, arribant a trobar-se en perill de 

desaparèixer definitivament. Els canvis urbanístics de la població i del port de Cambrils, com per 

exemple la urbanització del passeig marítim, fent desaparèixer els seus arbres; la construcció 

del club nàutic, la desaparició del lloc històric assignat a les remendadores o la substitució dels 

establiments freqüentats pels pescadors per bars i restaurants enfocats cap al turisme, han 

provocat un canvi paisatgístic passant de la tradició a la modernitat, i d’un model econòmic 

basat en el sector primari al terciari.

Centrant-nos en l’activitat marítima i pesquera, hem de ser conscients dels factors i la 

complexitat del col·lectiu. Una data important per a Cambrils va ser el 1933, data de l’inici de la 

construcció del port tal com es coneix en l’actualitat, pensat inicialment només per donar refugi 

a les embarcacions de pesca. Aquest espai renovat representa l’aparició de llocs que no serien 

nous, però si ordenats, vitals per a un col·lectiu que basaria la construcció de la seva identitat 

en els seus vincles i vivències amb la mar (ARCA: 2011). Però la seva història no remunta a 1933, 

sinó a molt més enrere ja que Cambrils és un dels pocs ports històrics documentats al sud de 

Catalunya des de l’Edat Mitja. Una comunitat més que centenària que necessita una recerca 

que tracti la seva part antropològica per a poder arribar a entendre i a estudiar amb precisió 

una comunitat necessitada del coneixement de la seva història abans no desaparegui: poc més 

d’una vintena d’embarcacions es dediquen avui professionalment a la pesca a Cambrils.
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Ha estat un col·lectiu molt poc estudiat. Petites monografies i estudis locals han estat els 

tímids registres que, per ara, es disposa. Cal aprofundir amb les informacions primàries que 

provinguin dels estudis de camp i les entrevistes orals, com les que s’han anat realitzat en els 

últims anys i que formen part d’un treball científic que s’està elaborant sota el títol “Històries de 

vida vora la mar”. Tot i això ja es realitzen activitats de difusió i conscienciació amb els resultats 

que es van obtenint com és el cas d’aquesta comunicació. 

Per tant, ens trobem parlant d’un treball difícil de realitzar mitjançant comparacions o 

anàlisis d’altres estudis per la seva escassetat. En el món pesquer, existeixen escassos articles, 

treballs, monogràfics i publicacions genèriques d’ampli àmbit territorial. Hem de tenir en 

compte que cada comunitat és única, singular i particular fins i tot en localitats veïnes.

En el nostre cas d’estudi, volem focalitzar l’objectiu en les dones com a protagonistes d’un 

paper destacat i vital dins de la comunitat. Han estat elles durant molt de temps el motor i 

l’ànima que ha fet tirar endavant una comunitat sencera. Una tasca de la que no se’n pren 

consciència, tan dins com a fora de la comunitat, i tampoc a nivell individual ni col·lectiu. 

És necessari comprendre que la seva participació en l’economia, tant a nivell familiar com 

col·lectiu, es percep com un “treballar per ajudar a casa”, tal i com s’ha pogut anar comprovant 

en les entrevistes realitzades i registrades a diferents dones del col·lectiu. Aquestes referències 

evidencien la falta de reconeixement tant de la vessant social com la individual, per tant 

s’entenia com una ajuda. 

Les necessitats i la supervivència han provocat en molts moments que el paper d’aquestes 

dones es vegi alterat o modificat obligant-les a adaptar-se a les eventualitats o necessitats que 

podien sorgir. No parlem d’un canvi de model, sinó simplement ens trobem parlant d’estratègies 

econòmiques, moltes vegades basades en la picardia per a la supervivència del nucli familiar, 

sempre present en la llarga història de la comunitat pescadora. En algunes tasques les dones 

tenen l’exclusivitat d’elaboració pel fet de quedar-se en terra i, per tant, s’esdevé per efectes 

pràctics. La responsabilitat de la família cau sobre elles però també, d’una manera molt 

difuminada, per la pròpia comunitat: ells a la mar, elles en terra. Es detalla més endavant amb 

exemples, però les dones acaben sent el centre del nucli social i familiar de la comunitat a la 

qual pertanyen sense cap mena de reconeixement (CABRERA, 1999 : 91-105). 

Realitzant un anàlisi general dels perfils de les dones actuals que han dedicat o encara 

dediquen la seva vida a la mar, la mitjana d’edat es troba en els 70 anys aproximadament. 

El seu grau de formació educativa es basa en un nivell primari sense estudis superiors. La 

necessitat d’incorporar la seva força de treball per a sustentar a la família (fills o marit), ajudant 

a cosir, a vendre o a fer diverses tasques relacionades amb l’economia familiar, provocava la 

seva ràpida incorporació al món laboral no reconegut. Aquest fet, en les noves generacions ha 

anat canviant. Les descendents, i els descendents, d’aquestes famílies han tingut accés a una 

educació superior per dos motius principals: el desig dels pares d’un futur millor per als seus 

fills i filles; i la facilitat i accessibilitat que existeix actualment per a poder continuar formant-se 
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i estudiant una vegada superats els estudis primaris obligatoris. Aquest fet es fa evident amb 

la disminució de descendents, tant dones com homes, que es dediquen a una activitat laboral 

dictaminada per tradició o l’herència familiar com fins aleshores era la pesca. 

Les relacions entre la comunitat són molt fluides i no sols les trobem per una necessitat 

comercial sinó que van molt més allà. Hi ha un sentiment dins del col·lectiu de familiaritat 

molt important que agafa el protagonisme i centra les relacions entre individus, en l’actualitat 

existent. Ha estat i és un col·lectiu molt solidari amb els seus membres i alhora protector. 

Treballar en un mitjà tan hostil i perillós com pot ser la mar ha provocat que, entre ells, existeixi 

una solidaritat gairebé única molt difícil de trobar en altres col·lectius. L’ajuda entre les famílies 

que formen part del món mariner és incondicional. La dificultat del mitjà i la possibilitat de no 

tenir ingressos, de naufragar i fins i tot de poder morir provoca una consciència social de suport 

i ajuda amb uns lligams molt forts.

Aquests relacions es poden estendre a les comunitats pescadores veïnes o també amb 

algunes més allunyades, poblacions que es troben a més de 100 o 200 quilòmetres per terra. La 

mar, per les seves característiques, ajuda a unir-les. S’uneixen tant que poden arribar a tenir 

contactes amb altres col·lectius també dedicats a la pesca, i per tant molt pròxims en interessos, 

amb els quals a més d’establir relacions comercials, laborals, amistoses, també arriben a ser 

familiars a través dels enllaços matrimonials. L’autora Amorim parla d’aquestes relacions 

socials entre grups costaners com “litoralitació” (AMORIM: 2008) amb variables d’intensitat i 

ritme a tot el món. La presència d’un port lligat a la comunitat, evidentment ho facilita.

Els espais portuaris doncs són vitals per aquest col·lectiu. Actualment la Confraria de 

Pescadors de Cambrils ha adoptat l’activitat del Pòsit de Pescadors (NAVARRO: 2012), edifici 

inaugurat el 1925 que funcionava com a punt neuràlgic de tota la comunitat, en l’aspecte laboral 

i social, ubicat al nucli del barri de la Platja. No sols es donava suport laboral als mariners, sinó 

també era un punt de trobada i reunió, on se celebraven festes, cinema, revetlles i balls. També 

s’hi havia donat escolarització als infants de les famílies pescadores. Actualment aquest edifici 

ja no existeix fruit del seu enderroc a l’any 2005, fet que va suposar un dur i dolorós cop a la 

identitat i els sentiments de la comunitat pescadora. En l’actualitat, la Confraria de Pescadors 

té la seva seu des del 1982, en un edifici del moll de Ponent del port on s’hi subhasta el peix.

El desplaçament del lloc on es cosien les xarxes també ha estat un punt d’inflexió. La 

riera d’Alforja, era aquell ampli lloc imprescindible on poder estendre les xarxes perquè 

s’assequessin i poder-les treballar en condicions òptimes. Un punt de trobada, no sols de 

dones, sinó també de famílies on es treballava de sol a sol i a preu fet amb l’objectiu de no 

perdre el dia de pesca, perquè aquell mateix dia o l’endemà, les barques poguessin sortir a 

pescar ja que d’això depenia l’economia de moltes famílies. Amb la urbanització del Parc del 

Pescador va ser substituït pel que es coneix actualment com les Moreres al moll de Ponent. 

Reducció i localització dels espais a uns altres molt concrets perdent visibilitat, capacitat de 

treball i tradició, creant nous espais de memòria.
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El canvi econòmic i urbanístic del port també ha significat que, la façana marítima del barri 

i carrers adjacents, allí on vivien els pescadors, cada planta baixa corresponia a magatzem pels 

ormeigs de pesca o bé a un garatge o a un auster petit negoci dedicat a la venda de productes 

bàsics d’alimentació, o de productes varis, actualment ha sofert una enorme transformació. 

La majoria són ocupats per restaurants i bars pertanyents a habitants locals, però també, , a 

cadenes i franquícies. Els habitatges familiars, lògicament a primera línia de mar, han donat 

pas a dos nous models: els habitatges per a ús turístic o bé els apartaments. En l’actualitat 

només es conserven algunes d’aquelles cases prèvies a la construcció del port que, en cas de 

temporal, veien inundar les seves plantes baixes per la pujada del nivell de l’aigua.

Entrant en profunditat al tema, en primer lloc, cal destacar la diferència de tasques segons 

el gènere en aquest àmbit. Generalment al llarg de la història ha existit una desvaloració de les 

tasques femenines, i no és una excepció en el col·lectiu marítim-pesquer: sempre se li ha atribuït 

un paper passiu i contemplatiu (CARBONELL: 2018). Abans de continuar incidint i detallant en 

l’estudi, per a la seva major comprensió és necessari incidir d’una manera important en la 

nomenclatura de “dones” i no “dona”. Florida del Corral ja parla d’això en el seu article justificant-

lo com a “diferentes situaciones dentro del colectivo: mujeres pertenecientes a familias que 

guardan una relación más o menos directa con la economía pesquera” (PASCUAL&GARCIA: 

1999). Tot i que cadascuna al final vagi a desenvolupar una activitat concreta, la classe social i 

el seu origen resulten ser la clau no sols de la seva comunitat sinó del sector laboral.

És una realitat que el paper que tradicionalment juga la dona en el món pesquer és 

completament diferent al de l’home. El rol de la dona es limitava de manera exclusiva a un 

parell tasques: remendar les xarxes i ajudar a seleccionar o estibar el peix per a vendre’l a la 

subhasta. Uns rols molt marcats i limitats, però alhora imprescindibles que han passat per 

tradició familiar de mares a filles. Gairebé mai embarcades. Generalment les dones que es 

dediquen a remendar formen part del nucli familiar, tan sols quan la reparació és més costosa 

del que sol ser habitual o bé no es disposa de temps suficient per a acabar la tasca, la dona cap 

de la família s’encarrega de buscar a altres dones que puguin ajudar. Aquestes col·laboracions 

podien ser solidàries o remunerades, segons l’època històrica i les necessitats del moment de 

cada família. 

El lloc d’aquestes dones encara avui és el moll, molt pròximes a les zones d’amarrament de 

les barques, i la seva tasca principal és cosir les xarxes amb instruments propis, exclusius i únics, 

amb unes tècniques tradicionals plenes de dificultats ja que cada xarxa de pesca (tresmall, 

arrossegament o encerclament), té el seu estil propi d’elaboració i reparació. Principalment 

s’utilitzen agulles de fusta, una eina que actualment es troba sent substituïda per les de plàstic, 

ja que en ser agulles artesanals, ja no queden fabricants que les elaborin.

Una altra funció assignada és ajudar a triar el peix per a vendre’l. Cal tenir en compte 

que no tot el peix té les mateixes característiques ni el mateix valor en el mercat. És curiosa 

l’organització de la pesca ja que no tot es destina per a la venda. Del peix que s’ha capturat en 
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un dia, sempre ha d’haver-hi una part per a cada component de la barca. Aquesta part n’està 

totalment prohibida la seva venda i és per a ús familiar exclusivament. També el paper de la 

dona en terra té molta importància per al col·lectiu mariner ja que sense elles hi ha tasques 

administratives que gairebé seria impossible arribar-les a realitzar, sobretot per les famílies 

propietàries de barca (armadores). L’home és tot el dia a la mar i la dona és la que es queda en 

terra per a fer les seves tasques, són doncs elles les que s’encarreguen dels assumptes econòmics 

de la família, però també les de la barca. Les històries de les dones del col·lectiu ahir i avui són 

històries quotidianes i basades en el pas del temps, en una lluita constant, dia a dia per a tirar 

endavant les seves vides i les de les seves famílies. 

Els homes tradicionalment no es limitaven només a aprendre a pescar dels seus progenitors. 

També havien de rebre la transmissió dels sabers propis de les zones geogràfiques on pescaven. 

Havien de conèixer les muntanyes, per a saber orientar-se per la mar, i altres senyes per a saber 

on es trobaven les roques que podien produir molt de mal a la xarxa o bé danys a la barca. 

Aquests senyes que utilitzaven els mariners amb més experiència, es transmetien a través de 

la tradició familiar, igual que les tasques femenines, i de manera oral que implicaven un gran 

esforç i una gran experiència per a localitzar-les i distingir-les. Algunes d’aquests senyes en 

l’actualitat han quedat sovint sense poder-se usar a causa de la urbanització de la costa i la 

contaminació. La substitució dels tradicionals mètodes com a l’escandall per radars moderns, 

ha provocat que els antics coneixements dels pescadors, quedin en anècdotes. Les senyes feien 

néixer thalassònims que provenen d’una nomenclatura pròpia per a cada muntanya o vall de 

les serralades a la vista, que enfilades amb alguna icona terrestre, com un campanar o una 

torre, permetien saber gràcies a la triangulació, on es podien calar les xarxes al mar. 

Tots aquests sabers i oficis lligats a la pesca, avui es troben a les portes de desaparèixer. A 

més, el sector terciari s’ha anat apropiant dels espais dels nostres ports abans ocupats només 

per pescadors, fet que ha provocat remodelacions urbanístiques, canvis de models econòmics 

i ha acabat creant noves necessitats a la població totalment allunyades de les tradicionals 

del sector primari. Els últims 60 anys poden ser suficients per a encaminar el futur d’unes 

tradicions ancestrals a desaparèixer sinó s’actua amb rapidesa i coordinadament. El turisme ha 

estat el desencadenant i accelerador, però no l’element principal, ja que el número descendent 

de barques, la falta de relleu generacional, la sobrepesca i la reducció de la mà d’obra per la 

mecanització del treball, han provocat que en l’actualitat hi hagi una reducció constant i 

dràstica, de la flota pesquera. 

Els indicadors que s’han anat presentant al llarg de l’article ens porten a la conclusió 

que estem davant d’un patrimoni cultural material i immaterial desprotegit i fràgil, en perill 

d’extinció. Han format part d’una comunitat concreta, amb els seus propis costums, el seu 

parlar, la seva manera de fer les coses i fins i tot d’entendre un territori. En què no conceben el 

seu dia a dia sense el seu col·lectiu, però tampoc sense la seva activitat marinera en un espai 

concret. 
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Es troba a la deriva una identitat i unes maneres de fer particulars que icònicament 

simbolitzen al port de Cambrils i a tot el municipi. Perdre els elements que hem anat 

especificant durant la lectura, comporta danys irreparables per la cultura d’un espai en procés 

de gentrificació. Cal l’antropologia per estudiar aquestes últimes mostres de la seva identitat 

marítima i pesquera. 

Conèixer el paper de la dona en la comunitat pescadora de Cambrils i la capacitat d’adaptació 

als canvis sense la necessitat d’haver de perdre la feminitat, es també afavorir el coneixement 

i la valorització del col·lectiu que en fa part intrínseca. Tradicionalment s’ha menyspreat el seu 

paper, etiquetant-la com a cuidadora dels més febles i fent les tasques de la llar, però realment 

no ha estat així. El treball femení en aquest col·lectiu era igual o fins i tot més important que el 

masculí, malgrat que la consciència del col·lectiu no dóna el valor que li correspon al seu paper. 

Per exemple elles tenien la responsabilitat laboral, i fins i tot moral, d’acabar de remendar les 

xarxes abans que la barca sortís. Si el treball no es trobava acabat, aquest dia no se sortia 

a pescar i per tant no hi havia ingressos. Cal comprendre i sorgeix la necessitat de mostrar 

que el que es presenta o s’organitza com un simple grup domèstic de treball, acaba sent qui 

sosté l’economia i la comunitat en tots els seus sentits. Actualment el treball d’aquestes dones 

continua sent invisible. 

Com a aspecte general, les institucions vetllen normativament, a través de decrets i de 

lleis en un marc jurídic-legal, per aquest patrimoni intangible, però com s’ha de preservar i 

gestionar? Actualment a Cambrils la suma d’esforços entre la societat civil (Arjau Vela Llatina 

de Cambrils i Confraria de Pescadors de Cambrils), el món acadèmic a través de la Universitat 

Rovira i Virgili i les institucions patrimonials públiques del municipi (Arxiu Municipal de 

Cambrils i Museu d’Història de Cambrils), intenta almenys aixecar acta i salvaguardar amb 

pocs recursos, part d’aquesta identitat que es dilueix. 

En definitiva, ens trobem parlant d’un patrimoni cultural material i immaterial fins ara 

molt poc valorat i que ja hauria d’haver estat protegit, catalogat, inventariat i registrat d’una 

manera científica amb anterioritat, però que encara és sobreviu al segle XXI en l’espai físic del 

Port de Cambrils.
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Traces i estralls. 
L’ús de la Refotografia per 
posar en valor el Patrimoni 
Gràfic i Memorialístic del 
Port de Tarragona.
Ricard Martínez Teruel 

Arqueologia del Punt de Vista.

Resum

Traces i Estralls és una experiència docent, basada en la percepció del registre gràfic de 

les conseqüències de la Guerra Civil espanyola al Port de Tarragona. La proposta ha estat 

organitzada en dues ocasions per l’Arxiu del Port de Tarragona, i impartida per l’autor de la 

present comunicació.

El taller es basa en la Refotografia, una activitat meticulosa, que consisteix a tornar a mirar 

i fotografiar, des del mateix lloc, una escena prèviament registrada. És una metodologia a mig 

camí entre la creació fotogràfica i el registre científic, que permet representar el pas del temps 

al paisatge, a partir del registre gràfic del patrimoni històric.

La present proposta ha portat a (re)visitar els escenaris del Port de Tarragona representats 

a les fotografies que testimonien els bombardeigs i els seus efectes, durant Guerra Civil 

espanyola. El resultat és un itinerari guiat per les pròpies imatges, en una íntima interacció 

entre elles i cadascun dels participants a l’experiència Traces i Estralls. Han tingut l’oportunitat 

de descobrir -per ells mateixos- com les fotografies esdevenen extraordinàriament eloqüents 

quan són observades al lloc on van ser realitzades. Tanmateix han pogut percebre la poderosa 

sensació corporal que es desferma als ulls i a la pell, quan les imatges són contemplades als 

mateixos espais on van succeir.

També han realitzat noves refotografies que representen la densitat de la memòria històrica 

que conviu als llocs quotidians on transcorre el dia a dia d’una ciutat com Tarragona. En la 

darrera edició de Traces i Estralls, la proposta ha conviscut amb la instal·lació fotogràfica 13 

Banderes Fosques, organitzada per l’Arxiu del Port de Tarragona i concebuda pel docent, per tal 

de commemorar el 80è aniversari del final de la Guerra Civil espanyola al Port de Tarragona. 

Per tant, l’experiència contribueix a posar en valor el Patrimoni Portuari i, a l’hora generar-ne 

de nou.
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Paraules clau

Refotografia, Guerra Civil espanyola, Bombardeigs, Arxiu, Història, Memòria.

Introducció

Traces i Estralls és una experiència docent organitzada en dues ocasions per l’Arxiu del 

Port de Tarragona, dins les activitats programades per commemorar el final de la Guerra Civil 

espanyola a la ciutat de Tarragona. En ambdues ocasions, el taller ha estat creat i impartit per 

l’autor de la present comunicació. L’activitat es basa en la percepció del registre gràfic dels atacs 

aeris de que fou objecte la ciutat de Tarragona durant la conflagració i, en particular, el seu 

Port. Com explicarem, el taller ha permès posar en valor el patrimoni arquitectònic del Port de 

Tarragona i, al mateix temps el fons gràfic que documenta les conseqüències de les agressions 

sobre les històriques infraestructures portuàries. Per metonímia, les imatges testimonien els 

atacs sobre les persones, que compartiren les agressions metàl·liques dirigides tant a la carn 

com a la pedra, totes encara ferides.

Una mirada rigorosa

L’experiència docent es fonamenta en la Refotografia, una activitat meticulosa que 

consisteix a tornar a fotografiar, des del mateix lloc, una escena prèviament registrada. A 

primera vista, refotografiar tracta d’evidenciar el pas del temps a través de la confrontació de 

diverses imatges obtingudes en un mateix lloc, en moments diferents. Tanmateix, és més que 

tornar a fer una fotografia, ja que requereix partir d’una selecció de material històric i realitzar 

una investigació, per tal d’aconseguir tornar a emplaçar una càmera fotogràfica allà on algú 

ho va fer anteriorment. En aquest sentit, la nova refotografia és el producte subsidiari d’una 

meditació sobre tres subjectes: qui ha fet la primera fotografia, qui ha realitzat la segona, i 

qui observa ambdues. Cal destacar que refotografiar, tanmateix suposa reactivar les imatges 

i posar-les en circulació entre l’Arxiu, on aquestes es custodien, i l’espai on transcorren els fets 

que representen.

Del registre científic a l’eina de creació

Aquest gènere fotogràfic es basa en una tècnica científica de recopilació de dades visuals 

coneguda en anglès com a Repeat Photography i que nosaltres traduïm com a fotografia 

seqüencial. Aquesta metodologia és utilitzada des del darrer terç del s. XIX per documentar 

canvis geològics i ecològics a llarg termini. Fou el matemàtic alemany Sebastian Finsterwalder 

qui establí els primers paràmetres de la fotografia seqüencial, quan l’any 1888 inicià l’estudi sobre 

les glaceres als Alps Bavaresos. A tal efecte, utilitzà un procediment basat en la fotogrametria, 

la tècnica per mesurar les dimensions i l’emplaçament dels objectes amb l’ajut de la fotografia. 

La recerca implicava, per tant, l’establiment d’una sèrie d’estacions fotogràfiques des de les que, 

periòdicament, registrar les glaceres, per tal de facilitar la percepció del moviment i, d’aquesta 

forma, estudiar-ne la fluïdesa i fluctuació.

Gairebé cent anys més tard, la fotografia seqüencial és mobilitzada amb finalitats sòcio-
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polítiques i de creació. Totes elles vinculades a la percepció del territori. Mark Klett -fotògraf 

i geòleg de formació- fou qui encunyà el terme Refotografia quan, l’any 1984 publicà el llibre 

Second View. Era el fruit d’un vast projecte iniciat l’any 1977, The Rephotographic Survey 

Project, que consistia a tornar a fotografiar els escenaris de l’Oest Nord-americà, que ja havien 

registrat, al segle XIX, les expedicions polític-científiques comissionades pel Govern Federal 

dels Estats Units. Des d’aquell moment, tot el seu treball es compon d’imatges combinades 

entre generacions, en un teixit visual inspirat pel moviment New Topographics, preocupat 

per representar l’impacte humà sobre el territori. Les seves complexes fotografies tracen 

-efectivament- una nova topografia, on s’hi combina la percepció política del paisatge, des 

d’una perspectiva profundament íntima i geològica.

Mentre Klett iniciava la seva prospecció refotogràfica, el sociòleg Camilo José Vergara 

adaptava les metodologies sociològiques a un treball sistemàtic propi. Des de llavors, ha 

registrat fotogràficament els barris més degradats de les grans ciutats dels Estats Units. Les 

seves imatges es relacionen entre elles i amb el territori, en una complexa estructura narrativa i 

deixen veure cóm aquests barris són erosionats pel temps i els factors socioeconòmics. Vergara 

es considera ell mateix un constructor de ciutats virtuals, fetes d’imatges que revelen la forma 

i els significats de les comunitats urbanes desateses.

A partir d’aquests treballs seminals, la Refotografia escenifica el flux de les imatges entre 

l’Arxiu i el Paisatge. Per aquest motiu, ens va semblar l’activitat més adient per (re)visitar uns 

fets històrics transcendentals, tot accedint-hi des de la pròpia mirada dels participants.

La mirada segura

El taller Traces i Estralls aprofita aquesta poderosa energia gravitacional que posa 

en moviment les fotografies i les persones. S’ha concebut com una eina per percebre els 

esdeveniments històrics que traspuen de les imatges i les pedres. Com s’ha dit, ha estat organitzat 

en dues ocasions, els anys 2017 i 2019, dins dels actes de commemoració de la fi de la Guerra 

Civil espanyola a Tarragona. Cadascuna de les edicions ha tingut matisos diferents, que ens 

ha permès individualitzar les experiències. En totes elles es va utilitzar principalment els fons 

gràfic de l’Arxiu del Port de Tarragona. Bàsicament es tracta d’instantànies que documenten 

els efectes dels bombardejos sobre les instal·lacions portuàries. Aquest fons documental s’ha 

complementat amb imatges procedents de l’Arxiu Municipal de Tarragona, que registren els 

efectes a les zones properes, com ara la plaça dels Carros. Com a novetat, en la darrera edició 

s’hi van poder incorporar imatges del fons ANC1-1250/AVIAZIONE LEGIONARIA ITALIANA, 

dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, poc després de la seva recent adquisició.

A la primera edició, al gener de 2017, vam voler emfasitzar l’instant revelador de la percepció. 

D’aquesta forma vam crear un segon moment decisiu, quan les imatges i els participants 

es retroben allà on les primeres van tenir lloc. El taller s’estructurava en dues sessions: una 

primera d’introducció, on s’impartien continguts teòrics de Refotografia, així com tècniques 

que, posteriorment, durant la sessió pràctica, permetrien els participants trobar els punts de 
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vista de les fotografies.

En una sessió pràctica, els participants, dividits per equips, eren convidats a localitzar els 

espais descrits a les imatges i a realitzar-hi noves refotografies. El taller, en aquesta configuració, 

es constituïa en un itinerari pel Port de Tarragona, guiats per les imatges que documenten els 

efectes causats pels bombardejos patits durant la Guerra Civil. Les imatges realitzades pels 

participants testifiquen la interacció entre ells, el paisatge i el temps, tot utilitzant les imatges 

històriques com a mapa d’aquells fets.

No obstant, aquesta sessió pràctica era concebuda com a quelcom més que una visita 

guiada, sinó que, també és una reflexió sobre l’actitud dels propis participants respecte les 

imatges que veuen i el paisatge por on transiten. Lluny de l’aparent seguretat que proporcionen 

les parets d’una sala d’exposicions, o els fulls d’un llibre, observar una fotografia des del seu 

propi punt de vista és una activitat reveladora. Des de les seves coordenades les fotografies 

adquireixen una força extraordinària, però també experimenten una inusitada loquacitat. 

Proporcionen una informació precisa de l’escenari que representen. Gràcies a això, l’observador 

pot reconstruir amb precisió l’emplaçament de totes les persones i els elements que apareixen 

a la imatge. En aquesta ubicació tan poderosa, la mirada pot combinar dos temps: el passat, 

representat en la fotografia i el futur, on l’observador s’hi troba. L’experiència proporciona la 

sensació fugaç d’accedir als fets representats a la imatge, en un enganyatall evident, però 

versemblant. Aquesta il·lusió, no obstant és desemmascarada pel moviment de l’observador, 

qui, amb la fotografia a la mà, busca el lloc exacte on algú va activar l’obturador d’una càmera 

fotogràfica. Les seves passes revelen com els ulls no són suficients i necessiten la col·laboració 

de tota l’anatomia per tal d’observar una imatge -les fotografies s’han de mirar amb els peus-. 

Mentre l’observador deambula al voltant del lloc de la imatge, els ulls van i vénen entre l’espai 

real i la representació. El conjunt de la imatge històrica i el seu entorn topogràfic es converteix 

en un mapa temporal que exigeix que l’observador prengui una posició respecte el que està 

veient. Aquest desplaçament l’allunya del seu propi centre del temps i pot així percebre més 

enllà de l’instant que li ha tocat viure. La corporalitat de la mirada desvela, per tant, la necessitat 

d’exercir una actitud crítica vers l’entorn. Precisament, el fet de circular per l’escenari de les 

imatges, subverteix la mirada plana, sotmesa per l’artifici i permet l’observador reflexionar 

sobre les seves passes, l’erràtic trajecte que l’ha portat a ocupar i a sortir d’aquell punt de vista.

Patrimoni que genera patrimoni

En la darrera edició, al gener de 2019, vam aprofundir encara més en els fets històrics, però 

també vam voler posar l’accent als resultats gràfics. Cal no oblidar que el taller sempre es basa 

en fotografies. Per aquest motiu vam voler incorporar una nova sessió pràctica, centrada en 

l’edició digital de les imatges. Amb aquesta configuració, els participants a l’experiència podien 

experimentar la percepció de la imatge a l’espai que representa, però també tenien l’oportunitat 

d’incorporar la tècnica de la Refotografia sobre el terreny, així com les estratègies d’edició 

fotogràfica, per tal d’obtenir una complexa imatge final. D’aquesta forma, son conscients tot el 
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procés que requereix la Refotografia i que involucra recerca documental a l’Arxiu, experiència a 

l’espai de les imatges i, finalment un teixit visual on s’enllacen imatges antigues i modernes, per 

transmetre una mirada propera i crítica envers les imatges que documenten la història recent.

Tanmateix, el taller escenifica com el patrimoni -immoble i documental- s’entrellacen per 

generar-ne nou patrimoni documental, de la ma (i els ulls) dels usuaris de l’Arxiu del Port de 

Tarragona. La proposta Traces i Estralls, per tant, és un bon exemple de com s’activa la riquesa 

documental i patrimonial, en una cooperació necessària entre institucions i usuaris.
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Efecte de la probable bomba de 100T sobre el Tinglado núm. 3 del Moll de Costa. (autor desconegut, 1939. 
ANC). Pere Villalta, Jordi Vizcarro, Esteban Urbano, 2019.

Participants al taller Traces i Estralls, amb una fotografia del Refugi núm. 2 y el Tinglado 4 del Moll de Costa 
afectats pels bombardejos de la Guerra Civil. (autor desconegut, 19/2/1939/APT). Ricard Martínez, 2019.
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Capitania marítima i arxius 
portuaris
Noemí Navarro Espada - Historiadora i arxivera

El propi recorregut acadèmic em va donar a conèixer l’Arxivística mentre estudiava el 

Grau d’Història a la Universitat Rovira i Virgili, i a aprendre-la durant més de tres anys, junt 

amb les altres disciplines l’acompanyen, a l’Arxiu del Port de Tarragona i durant el Màster a la 

Universitat Carlos III de Madrid.

El projecte final, doncs, tractà sobre ports, mar i patrimoni, però d’una forma més específica, 

centrat en els arxius i en un fons concret, el Fons de Capitania Marítima, concretament en 

els Llibres d’Anotació de les Llibretes d’Inscripció Marítima que, juntament amb els Rols de 

Despatx, formen part de la documentació històrica de la Capitania Marítima de Tarragona 

conservada a l’Arxiu del Port de Tarragona des de fa una dècada. 

Durant la meva estada a l’Arxiu vaig treballar aquests llibres, i mentre ho feia m’anava 

plantejant moltes preguntes: Què és i qui forma part de la Capitania Marítima? Per què aquesta 

documentació la conserva l’Arxiu del Port? Per a què servien aquests llibres o registres? Per 

què s’han de tractar i gestionar les seves metadades? Quins criteris es segueixen? Per què hi ha 

veïns del meu poble registrats entre altres persones d’arreu del món? 

Tota una sèrie d’incògnites que van fer que acabés indagant i fent un petit treball de recerca, 

que a través d’aquestes línies intentaré plasmar de forma molt resumida i lo més entenedora 

possible. 

En primer lloc caldria explicar la cessió documental d’un organisme a un altre, duta a terme 

quan per temes de conservació es va veure la necessitat d’iniciar els tràmits necessaris per 

a transferir els documents a l’Arxiu del Port, coordinat i dirigit per Coia Escoda, i aplicar un 

tractament arxivístic adequat per a que passessin a disposició pública d’investigadores i a la 

ciutadania en general. 

D’aquesta manera, el 18 de novembre de 2008, el senyor Fernando Collado Simón, en qualitat 

de Capità Marítim de la Capitania Marítima de Tarragona, va fer entrega a l’Autoritat Portuària 

de Tarragona, amb Josep Anton Burgasé Rabinad com a president, de la documentació de la 

Capitania, concretament dels rols de despatx de 822 embarcacions, llicències de pesca i fulls 

d’assentament de vaixells dels anys 1859 al 1998.

Tres anys més tard, el 4 d’octubre de 2011, es signà una altra acta de recepció de 

documentació entre el mateix Fernando Collado, en qualitat de capità marítim, i Coia Escoda 

com a coordinadora de l’Arxiu del Port de Tarragona. Conveni del qual es signà 11 d’octubre 

amb Josep Andreu Figueras com a president de l’Autoritat Portuària.
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Aquesta vegada, la documentació cedida a l’Arxiu del Port constava de 29 llibres d’anotació 

de les llibretes d’inscripció marítima de 1925 a 1992, un registre en el qual s’inscrivien les dades 

necessàries, basant-se en una llei de 1873, per a obtenir la llibreta d’inscripció marítima, un 

document oficial d’identitat, acceptat internacionalment, en el que consten (o constaven) les 

embarcacions i desembarcaments del seu titular.

Fotografies d’inscrits i d’inscrites als Llibres d’Anotació de les Llibretes d’Inscripció Marítima. Fons Capitania 
Marítima de l’Arxiu del Port de Tarragona.

Amb aquestes cessions l’Arxiu del Port es comprometia a mantenir la seguretat i la 

conservació que garanteixi la seva preservació, així com el compromís d’organització i 

elaboració dels instruments de descripció per tal de facilitar la consulta i difusió del fons.

A partir d’aquí, mentre treballava aquesta documentació a l’Arxiu, va ser quan se’m va 

encomanar la tasca descriptiva de les metadades d’aquests llibres per tal de facilitar-se-les 

als usuaris i al propi organisme, després de justificades i continues consultes del fons per part 

d’investigadors, de familiars o dels propis inscrits, per interès històric, personal o laboral.

En acabar, 9663 registres després, vaig obtenir diverses dades estadístiques que em donaren 

informació i diverses hipòtesis per a seguir investigant, però per a fer-ho necessitava obtenir 

una altra informació rellevant: Quina era aquesta llei vuitcentista que basava i justificava 

aquests registres? Què era això de la inscripció marítima? I quin era l’origen de la Capitania 

Marítima?

Tot plegat, després de diverses entrevistes i consultes a investigadors, professores i 

bibliografia diversa, entre la que he de destacar El mundo del trabajo en la marina mercante 

española (1834-1914) d’Enric Garcia Domingo (2017), em va portar, i ens porta ara, uns quants 

segles més enrere, ja que per entendre aquests llibres i aquesta llei de 1873 hem de saber les 

raons històriques que van fer que es dugués a terme.

D’aquesta manera ens trobem que en Època Medieval, en les primeres regulacions de la 

Matrícula, hi havia llibertat absoluta per a dedicar-se als oficis marítims. 

A les Ordenances d’Època Moderna, en canvi, l’Estat es va arrogar a la potestat de permetre 

el treball al sector marítim només als qui es comprometien amb el servei de la Marina de 

guerra i s’establien restriccions per a l’exercici dels oficis marítims als no matriculats a la 

Matrícula de Mar. 
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Si la reserva del treball era el privilegi, la matriculació era el preu. I així s’expressava també 

a les Ordenances de 1802.

Els inscrits entre 20 i 50 anys d’edat, per exemple, estaven obligats a servir a la marina de 

guerra durant vuit anys en dues tandes de quatre anys. I, tot i la voluntarietat de la inscripció, 

entre tants d’altres sorgia un problema: molts pares, necessitant l’ajuda dels seus fills menors 

a les embarcacions, eren registrats contra la seva voluntat. En aquesta etapa entre infantesa 

i joventut, el noi aprenia l’ofici, però quan es feia gran havia de matricular-se obligatòriament 

o pel contrari se li prohibia continuar exercint les indústries de mar, l’únic ofici que coneixia i 

sabia fer. Per la qual cosa, sigui com sigui, si no et deslligaves d’elles d’es d’un bon inici només 

podien transmetre pobresa generació rere generació. Un contracte que alguns arribaren a 

equiparar amb el d’esclavatge. 

Les dones, per altra banda, estaven totalment excloses dels treballs de mar, excepte el 

treball de càrrega i descàrrega portuària. A més, quan els marins (marits, fills, germans...) 

eren embarcats amb bucs de l’Armada, abandonaven per complet a la família, encara que 

les ordenances, teòricament, els permetien destinar una part del seu sou. Aquest pagament, 

però, no arribava sempre, i aquestes famílies lligades a la mar estaven exposades a la pobresa 

absoluta, havent d’arribar a prostituir-se per a sobreviure, per culpa d’una administració 

corrupta i d’una monarquia que conduïa el país cap a guerres que, de forma general, acabaren 

en derrotes, frustració i ruïna. 

Davant de tot això, i de les crítiques i queixes que despertava, es va iniciar un procés llarg i 

accidentat d’abolició de la Matrícula de Mar que durà gran part del segle XIX, el qual anà paral·lel 

a la convulsa situació política que s’estava vivint. Des de 1812, i durant tots els governs liberals 

i progressistes, s’apostà per l’abolició, mentre que cada vegada que es restaurava l’absolutisme 

es tornava a aprovar la Matrícula.

S’hauria d’arribar a la Primera República (1873-1874), concretament amb l’esmentada Llei 

d’Inscripció Marítima de 22 de març de 1873, per a que s’abolís definitivament, tot i que no 

deixava de ser una versió suavitzada d’aquesta. Amb el canvi, però, es constituïa una prova 

irrefutable de la duresa del treball del mar, del seu rebuig generalitzat i de la necessitat de 

modernitzar el sector i de plantejar-se la separació entre Marina mercant i Marina de guerra. 

Un altre tema interessant per si mateix que donaria per a un treball o una obra a banda.

Tornant a la Llei que estàvem tractant, i com hem vist, va anar subsistint fins als anys 

noranta del segle XX. Sobre el període de la II República (1931-1939) i la Guerra Civil (1936-

1939) vàrem trobar obres interessants que versaven sobre el tema però, com bé indicava García 

Domingo, ambdós períodes mereixen estudis exhaustius i projectes a banda.

Així, als anys setanta, i segons l’article 1r, es parla del requisit indispensable de pertànyer a 

la inscripció de la que podien gaudir persones dels dos sexes que hagin complit més de 15 anys 

(tot i que als llibres vam trobar nens més petits) baix el permís patern. 
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La dona en aquest moment podia exercir al que li autoritzava la legislació vigent, però, 

segons les postures franquistes, masclistes i patriarcals, ho havia de fer sota el consentiment 

marital les que estaven casades. 

I a partir del segon article, sobretot a partir del tercer, descriu on s’havien de fer aquests 

registres (a les Comandàncies, Ajudanties de Marina i Subsecretaria de la Marina Mercant), 

i com s’havien de fer, la qual cosa mos dona una explicació detallada i raonada de totes les 

metadades que vam haver d’anar treballant durant el buidat dels 9663 registres de 1925 fins al 

1992.

Data en què, amb la Llei de Ports i de la Marina Mercant de 24 de novembre de 1992, es 

crearen les Capitanies Marítimes, amb els nous òrgans perifèrics de l’Administració Marítima, 

dependents de l’actual Ministeri de Foment. La qual cosa suposava la desvinculació definitiva de 

l’Administració Marítima respecte de l’Administració Militar, atribuint al Ministeri de Foment, 

l’exercici de les competències en matèria d’ordenació general de la navegació marítima i de la 

flota civil.

I així és com d’alguna manera els llibres vigents durant 119 van passar a ser documentació 

històrica, plenes de pols per a algunes administracions i d’un valor incalculable per a altres, 

i que ara per sort està disponible i a l’accés de tothom gràcies a aquest procés de valoració, 

conservació i difusió, fent que jo mateixa, com tants d’altres, puguem analitzar per seguir 

investigant i treballant en els mils projectes que d’ell en surten. 

Una tasca que s’està convertint en necessària i vital quan fa referència a aquest tema 

marítim, per la pèrdua de documentació, per les boques recerques i obres sobre el tema en 

comparació amb altres i per l’oblit que ha generat i genera no crear un registre dels testimonis, 

de la memòria oral, de la gent de mar. Testimonis que poden expressar i explicar realitats, que 

les lleis o decrets no poden. Ara, però, ja no som a temps d’entrevistar als testimonis de segles 

passats, però sí per als que queden del segle XX. 

Així que des d’aquí voldria fer una crida, una vegada més, per a la valorització i difusió del 

patrimoni immaterial, de la memòria oral i local de la gent de mar, que és la que dona el valor 

i el sentit a les infraestructures marítimes. Perquè una cosa hem de tenir clara, no hi ha ports 

sense persones, i aquestes són les que realment importen. 

Però per a tot això, com sempre, fa falta la implicació del govern i de l’administració per a 

donar el suport i per a crear les oportunitats per a dur a terme tot el treball previ que a vegades 

queda silenciat però que dona veu i sentit al coneixement col·lectiu.

A les nostres mans queda que el puguem garantir a les generacions futures.
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El Delta de l’Ebre, una ruta 
pels seus fars
Noemí Navarro Espada - Historiadora i arxivera.

El Delta de l’Ebre, una ruta pels seus fars és fruit de la recerca realitzada fa uns anys per al 

projecte de final de Grau d’Història amb l’objectiu de conèixer i protegir el patrimoni material i 

immaterial d’aquest territori d’on soc i visc, al mateix temps d’intentar conscienciar no només 

sobre la necessitat de difondre’l sinó també sobre la forma de fer-ho. Per la qual cosa la raó 

d’aquestes XI Jornades d’Arqueologia Industrial es presentà com una oportunitat fantàstica 

per a transmetre i contribuir en aquesta tasca. 

Per fer-ho, però, s’havia d’anar al passat per saber quina funció o rellevància havien tingut 

els ports al llarg de la història. Podem dir que el seu paper va ser cabdal, com a infraestructura 

en si mateixa i com a via de comunicació per al transvasament de mercaderies i de persones. 

En aquest sentit, el port de la desembocadura de l’Ebre, oberta a la Mediterrània, ha tingut 

al llarg del segles un lloc estratègic i privilegiat, a la vegada que perillós, per la seva situació 

geoestratègica i per les pròpies característiques del terreny, els vents i la mar de l’Ebre. 

Atrets per tots aquests elements i per les possibilitats vitals i econòmiques que donaven les 

terres fèrtils, les muntanyes boscoses de gran diversitat faunística i la mescla d’aigües dolces i 

salades excel·lents per a la pesca, societats i pobles de totes les èpoques, des de l’ilercavó i romà a 

l’antiguitat, passant pel cristià, musulmà i jueu en l’època medieval, fins als pobles renaixentistes 

i contemporanis, no van dubtar en arrelar-se en aquest indret entre mar i muntanya i en 

gestionar el seu paper geopolític, entre nucli i frontera, en funció dels esdeveniments i dels 

dictàmens de la naturalesa.

Aquests últims van fer que el Delta de l’Ebre anés creixent cada cop més gràcies al transport 

de sediments, la qual cosa va fer que el port s’anés movent i evolucionant en funció del fang 

acumulat i de la viabilitat de la navegabilitat del riu.

Aquesta inestabilitat del terreny i la dificultat d’accés als ports de les boques de l’Ebre 

comportà la necessitat de crear uns fars fets especialment per a ell, i així va ser com al segle 

XIX es decidí incloure’l en el Primer Pla d’Enllumenament construint tres fars de diferent ordre 

i dissenyats per l’enginyer Lucio del Valle Arana (1815-1874), situant-los a la Punta del Fangar, la 

Punta de la Banya i l’Illa de Buda.

En aquest espai farem un petit repàs a aquestes grans obres de l’enginyeria, però per a 

endinsar-nos en elles o conèixer-les millor cal recórrer als especialistes en la matèria, com 

Joan Alemany, qui ha estudiat amb profunditat els fars de Catalunya i, al igual que els ports, 

el paper cabdal al servei de la navegació que han tingut al llarg de la història i que continuen 

tenint actualment.
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Podríem, també, consultar als aficionats que encuriosits per la història han fet les seves 

investigacions i creat els seus projectes tot aconseguint custodiar un recull considerable de 

material documental que moltes vegades no volen, o no poden, traspassar o transmetre. Sigui 

per voler, sigui per poder, la qüestió és que és una realitat, una actitud i una situació estesa entre 

la societat que s’hauria de posar sobre la taula per debatre-la i per la necessitat de canviar-la 

de direcció, per la necessitat de conscienciar no només sobre la importància de custodiar el 

patrimoni sinó també de compartir-lo. 

Fet aquest parèntesis, cal tornar als fars del Delta per rememorar-los com a patrimoni 

material tot transmetent les vivències i memòries de la gent que els va viure, és a dir, coneixent 

i donant veu al patrimoni immaterial que d’ells se’n desprèn. I és que, parafrasejant Walter 

Benjamin, és a partir de la memòria de les persones 

anònimes, de qui no té nom o no és o no ha estat 

considerada cèlebre, i a través d’una àrdua, 

necessària i honrosa tasca, la única manera de 

construir la veritable història. 

Així doncs, començant per l’últim i més modest 

dels tres, el Far del Fangar, descriptiu nom que dona 

idea del terreny del Delta, s’il·luminà per primera 

vegada l’1 de novembre de 1864 servit per dos 

torrers. Unes dècades més tard, però, el 15 d’abril 

de 1929, es suprimí el personal, sent annexat amb 

servei agregat al far de Buda, la qual cosa comportà 

un deteriorament més ràpid de l’edifici, havent-lo de 

substituir entre 1972 i 1986 per una torreta metàl·lica 

que és la que encara està en peu avui en dia.

A aquest far la gent del territori li diem La 

Faroleta i fins al moment, al menys personalment, 

mai m’havia parat a pensar en aquesta costum 

transmesa oralment de la manera en què m’ho han fet 

plantejar aquestes Jornades i, concretament, la comunicació, saber i amabilitat de Francisco 

José Rodríguez Marín. El doctor en Història presentà La Farola de Màlaga com a icona urbana 

i element paisatgístic, i com un dels únics o dels pocs fars del país amb nom femení. Em va 

semblar curiós, inspirador i a la vegada important, per la qual cosa crec que seria necessari 

oficialitzar el nom que tothom coneix i utilitza per referir-se a aquest far, i més tenint en compte 

que és, o ho ha estat fins ara, una de les principals atraccions turístiques del Delta i de les Terres 

de l’Ebre en general. Malauradament, tant La Faroleta com la Punta del Fangar acabaran 

desapareixent del tot si no es posa remei a la situació catastròfica que s’està vivint al Delta per 

culpa de l’acció humana.

IMATGE Far de Buda, abril de 1935. Fons 
família Cabezas Azuara.
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El segon dels fars que estem tractant, el de la Banya, també s’encengué el primer de novembre 

de 1864 i és l’únic que s’ha conservat, però no a casa seva, al Delta de l’Ebre, sinó aquí, al Port de 

Tarragona. Gràcies a l’autoritat portuària tarragonina, i a la valorització del patrimoni que es 

va fer en aquell moment, el 1984 el van traslladar i restaurar, evitant la seva pèrdua definitiva o 

que se l’emportessin a Madrid, per al 2003 transformar-lo en Museu de Fars com a extensió del 

Museu del Port de Tarragona, el qual es pot visitar de forma concertada. Qualsevol que passegi 

pel Dic de Llevant del mateix port pot meravellar-se davant la seua magnificència i el visitant, 

a més, conèixer i aprendre sobre la història i altres elements tècnics dels fars d’arreu del món i, 

en especial, del propi Far de la Banya. 

Com sabem, però, el més important i famós dels fars de Lucio del Valle va ser el de Buda. 

Era una torre de ferro de 50 metres d’altura i de 187 tones, que s’encenia per primera vegada 

el mateix dia que els fars germans, convertint-se en aquell moment en el far metàl·lic més alt 

del món. Estava dotat de tres faroners i un auxiliar que vivien amb les respectives famílies als 

quatre habitatges que hi havia. La permanència en el far en un lloc tan apartat de les poblacions 

transcorria en un aïllament absolut i d’avituallament.

Antonio Cabezas Azuara (1923-2019), fill d’Alfredo Cabezas Martos (1887-1945), últim faroner 

d’aquest emblemàtic far, en les entrevistes o, millor dit, en les inoblidables converses que vam 

tenir, ens relatà aquests aspectes amb alegria i emoció, amb la il·lusió del xiquet menut que era. 

Com no tenia edat per a anar a estudiar a Tortosa, ja que s’havia de quedar internat, el 

seu pare cada dia li ensenyava a llegir i a escriure, i totes les matèries que estaven incloses en 

un llibre. Entre tots i totes també s’havien de repartir les tasques del far, saber d’horticultura, 

criar animals, caçar i pescar, fins i tot fer de fuster i aprendre primers auxilis. Era dur, però li 

encantava la seua vida a Buda, ja que també tenien temps per a jugar, llegir, banyar-se al mar 

o assecar les pells de les granotes que després col·leccionava.

Declarada la Guerra, però, s’ordenà la interrupció de l’enllumenat. Tot i això, s’encenia 

ocasionalment per a orientar el pas de combois nacionals. Descobert pels republicans l’agafaren 

com a blanc, metrallant i intentant la seva voladura. Amb tres suports menys però encara de 

peu el van incendiar amb el petroli del magatzem, fets que van viure de primera mà la família 

Cabezas Azuara. 

L’any 1938, mentre es temien o esperaven l’imminent atac Nacional, acudí una Brigada 

d’Enrique Líster qui els feu sortir del llit bruscament i els feu abandonar la casa. En pujar en 

barca pel riu, tot intentant esquivar les ràfegues de tirs que es creuaven simultàniament des 

d’ambdues ribes de l’Ebre, Antonio recordava que sobre aquest, entre els seus marges i joncs, 

hi havia infinitat de cadàvers en estat de descomposició, desmembrats, i que en l’aire hi havia 

una profunda olor a mort. Tampoc no oblidava les paraules de la seva mare “¡Dios mío! Son 

padres, hermanos, hijos, nietos, amigos, compañeros, y nadie nunca más sabrá de ellos.” 

Un relat esfereïdor que vam poder conèixer i explicar en detall al nostre treball gràcies al seu 

testimoni i a la documentació aportada per Alfred Vallès Cabezas i Helena Garrigós Cabezas. 
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Una vida plena d’emocions, coratge i valentia expressada i transmesa d’una forma màgica i 

commovedora a La Filla del Farer, un documental de Sègula Films.

Entremig de tots aquests esdeveniments va tenir lloc la colonització de de Buda, i sent 

l’objectiu del treball posar èmfasi en la memòria i la història oral vaig entrevistar a diverses 

persones que van viure i treballar a l’illa durant molts anys. El seu testimoni em va permetre 

reconstruir la història del territori i introduir-nos, o al menys fer-nos-en una idea, de com 

vivien, que va ser l’Illa per a elles i què continua significant. 

Són, també, unes històries extraordinàries però que anaven a remolc del far vuitcentista, el 

qual, després de guerres i altres temporals, d’embassaments retenint els sediments i de la força 

de les aigües, s’ensorrà la nit de Nadal de 1961. De seguida van intentar substituir-lo per un de 

nou, però no van tenir èxit, i finalment als anys 80 es realitzà una plataforma marina vigent 

avui en dia.

Quan estava en peu es va convertir en el far més famós i extraordinari, quan quedà sota 

el mar, a uns cinc quilòmetres del límit deltaic actual a conseqüència dels embassaments que 

retenien i continuen retenint els sediments, es convertí en el símbol de lluita i resistència del 

Delta de l’Ebre, per tot el que significa i perquè la seva memòria segueix latent entre la gent.

La nostra tasca vital, per tant, ha de ser donar veu a totes aquests testimonis de la 

història. Per això em van dur a crear dues hipotètiques Rutes o Camins de Memòria, seguint 

els chemins de mémoire francesos, integrats dins dels Espais de Memòria, tot creant visites 

guiades i tallers, les rutes pròpiament dites, recuperant patrimoni in situ, creant plafons 

informatius, monuments memorials, centres d’interpretació, de documentació i arxius, entre 

altres activitats que comporta tot plegat. Una de les rutes pretén centrar-se al Delta de l’Ebre, 

lloc on es succeeixen totes aquestes històries i perquè fins a la data no n’hi ha cap d’aquestes 

característiques, i l’altra arribar fins al Port de Tarragona, perquè els fets, el patrimoni material 

i la lògica així ho requereixen. 

Evidentment, la idea era, i ho és sobretot ara, situar-les dins la Xarxa d’Espais de Memòria del 

Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, perquè només a través de la democràcia i 

rememorant les víctimes i els relats de tots els bàndols de la història podrem forjar una societat 

lliure de manipulacions i de totalitarismes. 

Per això la pràctica turística que hem de defensar i construir ha de ser capaç de transmetre 

valors, de recuperar, de commemorar i de fomentar aquesta memòria democràtica. Per tant, 

el nostre ha de ser un Turisme de Memòria, que Cavaignac i Deperne el 2003 el definien com 

“La pràctica turística que incita al públic a explorar els elements patrimonials posats en valor, 

per així, extraure tot l’enriquiment cívic i cultural que ens proporciona la referència del passat.”

Turisme i memòria han d’anar unides treballant per l’educació cívica i el desenvolupament 

territorial, i les xifres demostren que és una activitat o forma de viatjar o gaudir de la cultura 

que cada vegada creix més, per l’emotivitat i l’empatia que desperta i perquè, d’alguna manera, 
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la gent vol ser coneixedora de la seva història. Té una preguntes i necessita unes respostes que 

hem de ser capaces de donar. Per la qual cosa hem de pensar en totes aquestes necessitats de la 

societat i en la forma en què la ciutadania del segle XXI vol viure i aprendre, oferint i adaptant 

aquesta pràctica turística a tots els públics: local, nacional i internacional; des dels més erudits 

fins al públic en general, sense oblidar-nos d’un del més important: l’escolar.

Aquest, a través de grups i dels centres educatius, és el perfil que més visita aquests Espais 

o Camins de Memòria. Per tant, és un públic que no hem de menystenir ni deixar de banda tot 

i la seriositat dels temes, sinó ans el contrari. Els hi hem de posar la llavor, les ganes i l’hàbit 

d’aprendre de i a partir del seu entorn, d’observar el món en sentit crític; d’ensenyar-los i explicar-

los la seva història i els seus drets (entre ells el d’accés i l’ús de la informació). De que aprenguin 

a valorar el patrimoni material i immaterial per saber qui som, d’on venim i on anem.

Per tant, la tasca pedagògica que transmeti valors ètics i democràtics i en defensa dels Drets 

Humans esdevé vital, i ha d’anar més enllà del color o de la situació política en què s’estigui vivint. 

A més, en estar parlant d’una ruta pels Fars del Delta de l’Ebre, també hem d’educar i de 

treballar conjuntament des de i per l’ecologisme i la sostenibilitat territorial, per a que les noves 

generacions no hagin de tindre motius per sortir al carrer vestits de blau i amb el puny alçat, ja 

que no oblidem que estem dins d’un Parc Natural d’una Reserva de la Biosfera en una situació 

delicada i catastròfica, com ja he dit anteriorment, per culpa de la mala gestió i la corrupció de 

polítics i administracions i la seva fòbia o mania de no escoltar al sector científic i a la seva gent.

És un tema tan transcendental i d’urgència que ha d’estar a l’agenda de tots els sectors de 

la societat. L’educativa ho ha de transmetre d’una forma didàctica, dinàmica i participativa, 

que puguin arribar a palpar l’immaterialitat patrimonial, aprendre i escoltar les històries de 

les seves famílies i avantpassats, i l’essència i la riquesa natural que ens envolta al Delta, tot 

aprenent a sortir al carrer com ho vam fer la Generació #LoRiuÉsVida mentre forjàvem el 

nostre tarannà i el nostre sentit de la justícia, i que tan bé s’explica a l’obra d’Àlex de la Guia i 

Núria Caro, la qual hauria de ser lectura referent a tots els centres educatius.

Per a que tot això sigui possible, però, cal que el govern, l’administració i les institucions 

públiques i privades apostin i endeguin projectes de forma clara i resolutiva per a fer-los 

realitat, per a que tot el món pugui gaudir d’aquests treballs personals, molts d’ells guardats 

als calaixos però amb moltes ganes de sortir, i convertir-los en el que són, obres d’història i de 

memòria col·lectiva. Però si no posem tots els esforços en apostar per la vida, en renaturalitzar 

els nostres ecosistemes i en lluitar contra el canvi climàtic res d’això tindrà sentit perquè no hi 

haurà futur, i convertirem la bellesa de la memòria del que va ser amb la ruïna de l’ànima de la 

humanitat pel penediment d’haver destruït el planeta i no haver fet res per a impedir-ho.
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Vapor Mont-Sant, un model 
a escala, un sistema de 
propulsió i una historia
Mercè Toldrà Dalmau – Responsable del Museu del Port de Tarragona.

Quan l’any 2000 el Museu del Port de Tarragona va obrir les seves portes havia plantejat 

un discurs museístic on la història del port tarragoní era l’eix del recorregut. D’aquesta manera 

les èpoques històriques, des del món romà fins a l’actualitat mostraven dos mil anys d’història 

d’un port que ha anat incorporant, en els darrers segles, a la vessant comercial, les tipologies 

de port pesquer i esportiu que, actualment, conformen la realitat de l’espai portuari tarragoní. 

Aquest discurs de caràcter cronològic ens va permetre, a la vegada, donar a conèixer 

l’evolució dels sistemes de propulsió al llarg dels temps essent representats des dels rems fins 

al motor dièsel de mitjan segle XX. 

Per tal de mostrar-ho d’una manera entenedora i didàctica, els objectes que formen part 

del Fons patrimonial museístic van ser complementats, segons el sistema de propulsió a 

explicar, per reproduccions a escala provinents -majoritàriament- del mòdul de Modelisme de 

l’antiga Escola Taller del Port de Tarragona en funcionament els anys 1992-1995. També però, 

amb models creats al taller de modelisme del Museu com és el cas que presentem en aquesta 

comunicació. Així, hem posat a l’abast del públic visitant els diversos sistemes de propulsió de 

manera didàctica. 

Però teníem una mancança i aquesta era presentar la màquina de vapor com a sistema de 

propulsió dels vaixells de final segle XIX i primeres dècades del segle XX. Al Fons patrimonial no 

hi havia registrat cap objecte que permetés presentar el vapor com a font d’energia propulsiva. 

Tampoc comptàvem amb models a escala creats a l’Escola Taller, al mateix Museu o cedits 

per particulars. La solució implicava desenvolupar un projecte de recerca conjuntament amb 

la modelista del Museu, Encarna Porcel amb la finalitat de reproduir a escala el sistema de 

propulsió basat en l’energia generada pel vapor. Les primeres recerques anaven dirigides a 

investigar dos punts prioritaris per a nosaltres: 

1. Representar la màquina de vapor de manera didàctica i entenedora per als visitants del 

Museu;

2. Posar en relleu les embarcacions protagonistes del moviment comercial del port tarragoní. 

Aquests dos punts bàsics coincidiren en el fet que el protagonista del nostre projecte de 

reproducció a escala seria el primer vapor mercant construït a les drassanes tarragonines, 

Astilleros de Tarragona i propulsat a vapor, és a dir, encaixaven els dos elements de la recerca.
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Detall màquina de vapor i caldera instal·lades a l’interior del model del vaixell. Modelista Encarna Porcel. 
Foto Mercè Toldrà (AIMPT) 

Aquesta elecció ens va portar a fer un plantejament; ja no n’hi havia suficient en reproduir 

el model a escala, calia incorporar la màquina de vapor i també les mercaderies que l’esmentat 

vaixell va transportar al llarg de la seva història comercial perquè, en definitiva, la recerca ens 

permetia representar en un mateix model tres conceptes: una tipologia de vaixell, un sistema 

de propulsió i una història protagonitzada pel primer vapor mercant construït a les drassanes 

navals, Astilleros Tarragona.

Aquest projecte suposava un gran repte tant per la dificultat constructiva, tècnicament del 

model a drassana de dos metres d’eslora com per les obertures a practicar a babord i a estribord 

per permetre l’objectiu didàctic programat des d’un inici amb el departament de Modelisme del 

Museu. 

Per tal de realitzar la reproducció a escala, primer havíem de conèixer la història del vaixell. 

El 19 d’octubre de l’any 19181 s’acordà crear una factoria de construcció, reparació i manteniment 

de vaixells de tonatge superior, bàsicament dedicats al comerç a la zona nord-est del Port de 

Tarragona, entre el barri del Serrallo i el dic Transversal (actual moll de Reus). Era una zona 

idònia per estar apartada i permetre urbanitzar un barri nou, com era el Serrallo, que encara 

tenia moltes mancances, a la vegada que la creació de la factoria suposava una font important 

de treball i riquesa a la zona marítima i, també, a la ciutat en general. Aquesta factoria naval 

es va anomenar Astilleros Tarragona tenint la primera seu a Barcelona i no essent fins a l’any 

1922 que traslladarà la seu social a la factoria de Tarragona.

1. GARCIA DOMINGO, E. (2007). 80 anys de construcció naval a Tarragona, 1918-1998 Astilleros de Tarragona, 
SA. Tarragona: CEMAPT-Cossetània Edicions. pàg. 30 i s.
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Els primers vaixells construïts van ser un remolcador anomenat Tarraco i dos vapors que 

de ser nominats com a vapor 1 i vapor 2 passaren a Mont-Sant i Mont-Seny, com els noms 

de dues de les principals muntanyes catalanes, la primera a tocar del Camp de Tarragona, 

espai geogràfic d’influència del nostre Port i, la segona, propera al lloc de naixement d’un dels 

principals accionistes de la drassana industrial tarragonina, Guillem de Pallejà i Ferrer-Vidal, 

marquès de Monsolís.

Dels dos vapors a construir, el primer va ser el Mont-Sant, a partir de l’any 1919, avarant-

se2 el 29 de juny de 1920, coincidint amb la festivitat de Sant Pere, patró dels pescadors. Es va 

portar a terme al Serrallo, el barri marítim de Tarragona. Era un vapor mercant construït amb 

tècnica mixta -de fusta i de ferro- malgrat que des de final del segle XIX els bucs dels vaixells 

mercants ja eren – majoritàriament- de ferro, el moment de crisi econòmica i manca d’aquest 

material metàl·lic que es vivia durant la seva construcció, va ser decisiu en la utilització de les 

dues tipologies de material emprades.

Segons relaten les cròniques escrites, fou un gran esdeveniment social. A l’esplanada de les 

drassanes Astilleros Tarragona s’avarava per primera vegada un vapor mercant: el Mont-Sant 

amb una eslora de 62 metres, mànega de 9,10 metres i un puntal de 5 metres.

Model vapor Mont-Sant i interactiu a l’exposició permanent del Museu. Foto Mercè Toldrà ( AIMPT ) 

Noranta quadernes formaven l’esquelet d’aquesta embarcació que empraria com a sistema 

de propulsió una màquina de triple expansió de vapor generat per la combustió del carbó i que 

arribava a 500 HP de potència. La velocitat de desplaçament seria de 9 milles. Dues bodegues, 

2. Primer contacte amb l’aigua d’un vaixell que ja té acabada la construcció de tot el buc però que cal 
incorporar-li tot l’interior i els elements de coberta així com pals, si s’escau
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una a proa i l’altra a popa emmagatzemarien i transportarien mercaderies amb un volum 

total de més de 1.200 m3.

Foren testimonis de l’acte entre altres autoritats, el capità general de Catalunya, Valerià 

Weyler, acompanyat per l’alcalde de la ciutat, el president de la Junta d’Obres del Port, el 

director de les drassanes i enginyer de l’Armada, Mateu Abelló, així com dels propietaris i socis 

d’Astilleros de Tarragona, els Bonets i els Mallol, juntament, amb els marquesos de Monsolís, 

actuant la marquesa com a padrina de l’avarament que fou beneït per l’arquebisbe Vidal i 

Barraquer. Una multitud els acompanyà observant el moment en què el vaixell lliscava per 

les traques de fusta inclinades i encerades per tal de permetre al Mont-Sant entrar a l’aigua 

sense problemes d’estabilitat i satisfacció dels responsables de la seva construcció, entre els que 

també hi havia l’encarregat dels mestres d’aixa de la factoria, el serrallenc, Vicenç Ortiz el qual 

va anotar en una petita llibreta els amidaments precisos de les fustes i les quantitats a utilitzar 

als vaixells a construir. 3

El viatge inaugural va ser el 4 d’abril l’any 19214 i el punt de destinació el cap de Salou, 

despertant l’admiració entre els mitjans especialitzats. Fou capitanejat per Agustín Soler que 

ja treballava des de feia temps pel consignatari Tomàs Mallol i Bosch, que a la vegada, era 

accionista fundador d’Astilleros, i també armador del vaixell als primers anys. Si la construcció, 

l’avarament i els primers viatges comercials per la Mediterrània – des de Marsella a Sousse- on 

transportava vi, fusta, sal, adobs i mercaderia en general, va ser destacada en els mitjans de 

l’època, la vida mercantil del vapor no fou massa fructífera, atès que només va ser hàbil durant 

una vintena d’anys.

La crisi naval general va comportar un excedent de mercants en disminuir la demanda de 

mercaderies a transportar i sumat a l’elevat cost de la seva construcció, a la dècada dels anys 

trenta va passar a ser propietat del navilier asturià Federico Fierro que li va canviar el nom de 

Mont-Sant pel de Bodón. Això suposà que la matrícula va deixar de ser de la Capitania Marítima 

de Tarragona per passar a la de San Estebán de Pravia i es dedicà, bàsicament, a transportar 

carbó per a la indústria basca des dels carregadors dels ports asturians, especialment, del de 

Gijón-Musel.5

Durant la Guerra Civil va ser decomissat i acabà la seva vida comercial als anys 1940 

com la del seu vapor bessó Mont-Seny, vaixell que va ser embarrancat a la ria de Bilbao pel 

remolcador Francolí. Passats els anys de la guerra va continuar operatiu fins que l’any 1948 

apareix a les memòries com a desballestat.

Històricament, és important dins del desenvolupament constructiu i mercantil de Tarragona 

3. La única imatge del vaixell quasi acabat ens la va proporcionar, el seu fill, Manuel Ortiz, antic propietari 
d’Efectos Navales Ortiz, ara ENOSA. Malauradament, ens va deixar als 96 anys, pocs dies abans d’incorporar 
el model al discurs del Museu.

4. Diari Tarragona, dimarts 5 d’abril de 1921, pàg. 1.

5. Quan era de la matrícula de Tarragona es dedicà al cabotatge pel llevant Mediterrani, des de Marsella al 
nord d’Àfrica transportant, principalment, vi i sal, a més de mercaderia en general.
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i el seu port. Pel que fa al projecte de recerca i reproducció va comportar força dificultat atès que 

la informació malgrat ser un vaixell del segle XX escassejava. Els plànols aconseguits a l’Arxiu 

del Museu Marítim de Barcelona, Fons de la Nova Vulcano no permetien conèixer acuradament 

l’interior tal com es necessitava per poder practicar les obertures que mostrarien amb detall 

l’interior així com la zona de coberta, totalment visible. Respecte a la documentació gràfica 

que podia complementar la informació del vaixell acabat, encara fou més escassa perquè les 

imatges, bàsicament, eren del moment de l’avarada. La consulta dels viatges realitzats ens ha 

permès explicar les rutes comercials i posar més èmfasi en l’apartat didàctic atès que a més 

de mostrar dins el model del vaixell, la màquina de vapor, practicant una obertura a la part 

central d’estribord del model, també es van practicar dues obertures laterals a la part de babord 

per mostrar la mercaderia amb la qual va comerciar el vapor Mont-Sant quan navegava per 

la Mediterrània essent matrícula de Tarragona i quan va passar a tenir matrícula de San 

Estebán de Pravia. Aquestes obertures addicionals van fer que el projecte fos de llarga durada 

perquè s’havia de construir el model i la màquina de vapor a la mateixa escala, augmentant 

la dificultat del segon element a reproduir ateses les petites dimensions a mostrar d’algunes 

peces que formaven part dels mecanismes de la màquina de vapor o la caldera. La modelista, 

a més de treballar en l’elaboració dels plànols de formes per iniciar la reproducció, va portar a 

terme també els plànols de la màquina de vapor. Pel que fa al model, construït artesanalment, 

va requerir la realització dels elements amb materials de fusta, metalls, i derivats del plàstic, 

així com de la creació de motlles per a les peces de molt petit format que s’havien de reproduir, 

numèricament, com va ser les màquines de càrrega de coberta, entre d’altres. 

Una vegada construït el model, calia practicar les obertures esmentades amb la dificultat 

inclosa d’haver de treballar l’interior del model amb cura i evitar un trencament a conseqüència 

dels espais oberts que facilitessin la visibilitat dels elements didàctics com la màquina de vapor, 

carboneres i bodegues amb mercaderies a l’interior. La tasca de reproducció a càrrec de la 

nostra modelista, l’Encarna Porcel, va suposar gran dedicació, esforç i treball portant a terme 

una excel·lent reproducció a escala 1:30 d’un model de 2 m d’eslora total.

Per les imatges que s’han pogut recopilar en la consulta de diferents arxius, biblioteques, 

hemeroteques, el dia de l’avarada va ser un acte multitudinari, com es pot apreciar a 

l’interactiu produït per Ekisolid i que es mostra, conjuntament, amb el model. Això ens permet 

complementar el model amb el coneixement de la seva història, la seva construcció a més de 

les rutes comercials d’un vaixell que va néixer a tocar del riu Francolí i que va ser desguassat a 

finals dels anys 1940; el seu bessó, el vapor Mont-Seny (avarat el 30 de gener de l’any 1921) va 

ser enfonsat l’any 1944 a l’entrada de la ria de Bilbao, pel remolcador Francolí, coincidències 

que el naixement i el final d’un vapor compartissin la referència de la paraula Francolí com a 

protagonista.

Hem volgut incorporar aquest model al discurs del Museu del Port de Tarragona aprofitant la 

coincidència quan vam ser amfitrions de les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, 

de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya 
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que es van celebrar del 21 a 23 del mes de novembre de 2019, en aquest mateix Museu, sota el 

lema de Patrimoni portuari i les indústries vinculades als ports. Ha estat la primera vegada 

que es dediquen a la temàtica de ports i, també, la primera vegada que s’han portat a terme a 

la ciutat de Tarragona. 

La modelista Encarna Porcel treballant en la 
construcció de la màquina de vapor a escala. Al fons, 
el model del vapor Mont-Sant. Foto Mercè Toldrà 
(AIMPT)
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El Dique de Gijón: un lugar de 
memoria*
Rubén Vega García - Universidad de Oviedo

En 1888, el empresario Anselmo Cifuentes lograba culminar su empeño de crear un 

astillero moderno que contara, a su vez, con un dique seco, el primero de la bahía de Gijón 

y uno de los primeros de España. Este hecho determinará que, a través de los múltiples 

cambios de titularidad y de nombre hasta el cierre definitivo en 2009, las instalaciones hayan 

sido siempre conocidas popularmente como “El Dique”. En todo ese tiempo actuará como 

referencia de una industria basada en el trabajo cualificado. A su vez, la intensa conflictividad 

desplegada durante la dictadura franquista, en la transición y en el largo y tortuoso proceso de 

reconversión y ajustes que condujo al cierre final, convirtió al Dique en un referente inexcusable 

de las luchas obreras. Ambas vertientes –la del trabajo y la del conflicto- han dado pie a una 

intensa presencia en la memoria colectiva de la ciudad y también en la creación cultural y 

artística. Hasta el día de hoy, el Dique sigue actuando como un lugar de memoria en el que 

se focalizan representaciones culturales del trabajo de muy diversa índole. En tanto que los 

barrios circundantes experimentaban un proceso de gentrificación que desnaturalizaba su 

identidad tradicional, una parte de las reacciones han estado presididas por el trauma de 

la desindustrialización que queda reflejado tanto en los testimonios orales como en el arte 

callejero, presididos ambos por sentimientos de nostalgia e incertidumbre. A su vez, escritores, 

fotógrafos, cineastas, músicos, artistas visuales… han prestado atención al astillero en una 

medida que se explica primordialmente por su papel como emblema de orgullo profesional, 

identidad de clase y bastión de lucha. 

La imagen del astillero se ha proyectado tanto en su entorno inmediato, asociada al trabajo 

y a su importancia en la vida de los barrios circundantes, como en un plano mucho más 

extenso que se liga a la resonancia de las luchas obreras sostenidas a lo largo del tiempo. Por un 

lado, trabajar en el astillero representaba una fuente de reconocimiento en tanto que requería 

saberes profesionales que proporcionaban cierto orgullo de oficio y de sector.1 La construcción 

naval concentra a este respecto exigencias de cualificación elevadas y da como resultado un 

producto singular que es en sí mismo un elemento de prestigio. La labor de construir barcos 

preserva, pese a tratarse de una actividad industrial avanzada y compleja, un componente de 

vinculación subjetiva con el fruto del esfuerzo que se relaciona con el carácter incompleto de 

la estandarización y la automatización del trabajo y con el hecho de que se trata de un proceso 

productivo dilatado en el tiempo que da como resultado una pieza perfectamente identificable 

y única a la que incluso de bautiza con un nombre y a menudo también acompañado de una 

1. Rubén Vega, “Trabajar en la construcción naval”, en María CÁTEDRA y Marie Jose DEVILLARD (Eds.), 
Saberes culturales. Homenaje a José Luis García, Bellaterra, 2014, pp. 621-638.
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ceremonia. El momento de la botadura condensa en gran medida todos los significados que los 

barcos adquieren para quienes participan en su elaboración, para quienes se benefician de ella 

y para el ámbito social en que se insertan. De ahí que las botaduras se conviertan hasta cierto 

punto en espectáculos y también en acontecimientos sociales y en días de fiesta.2 A su vez, la 

inserción del astillero en la trama urbana y en la vida comunitaria le otorga una presencia 

notoria ya sea en el paisaje (la silueta de las grúas define un horizonte cerrado en el acceso al 

mar por sus muros exteriores), la cotidianeidad (el ritmo marcado por la sirena y los turnos 

de trabajo), la sociabilidad (eminentemente masculina en los bares y femenina en tiendas 

y plazas), los itinerarios educativos (centros de formación profesional donde estudiaban los 

aprendices y futuros empleados) o la vida asociativa (organizaciones sindicales, vecinales, 

culturales, recreativas...)

Por otro lado, la intensa trayectoria reivindicativa y el copioso bagaje de luchas acumulado 

desde los tiempos de la dictadura franquista hasta el cierre definitivo acaecido en 2009 

convierte a los trabajadores navales en referentes inexcusables del movimiento obrero y en 

objeto de simpatías de un amplio espectro de sensibilidades. La radicalidad y la tenacidad 

con la que han defendido sus reivindicaciones y se han solidarizado con otras en apariencia 

ajenas han concitado miradas y apoyos muy diversos. Las relaciones con movimientos como 

el de la insumisión o el antifascismo provienen primordialmente de afinidades ideológicas, 

pero las establecidas con parroquias o con instituciones de caridad tienen a buen seguro 

otras claves. Del mismo modo, las muestras de apoyo en momentos críticos han alcanzado 

en ocasiones a figuras de la derecha local y regional a priori situadas en las antípodas pero 

circunstancialmente alineadas con la supervivencia del astillero o la solidaridad con los líderes 

sindicales represaliados.

La recapitulación de la conflictividad laboral protagonizada por estos trabajadores 

resultaría demasiado prolija para los propósitos y las dimensiones de este texto. Baste señalar 

que sostuvieron huelgas contra la dictadura, por los derechos laborales, en defensa del empleo, 

contra la reconversión industrial, contra el cierre del astillero y también en solidaridad con 

otros trabajadores. En una apretada cronología, en 1975 sostuvieron una huelga contra el 

«prestamismo laboral» (logrando acabar con el trabajo temporal al convertir en fijos de plantilla 

a los eventuales de las subcontratas) y otra en protesta por las últimas condenas a muerte de la 

dictadura; al año siguiente permanecieron tres meses de huelga por la readmisión de todos los 

despedidos por motivos sindicales o políticos; en 1980 mantuvieron dos meses una huelga en 

solidaridad con trabajadores de una filial de su grupo empresarial (Duro Felguera); en el período 

más caliente de la reconversión naval sostuvieron barricadas y enfrentamientos con la policía 

cada martes y jueves a lo largo de 1983, 1984 y 1985. Nuevamente en 2000 protagonizaron 

una huelga en solidaridad con trabajadores eventuales despedidos que se alargó por más de 

2. Rubén Vega, “Boats have soul. Work and pride in the shipyards”, ponencia presentada en la Conferencia 
(Post) Industrial Narratives: Remembering Labour and Structural Change in Oral History, Deutsches 
Bergabu Museum, Bochum, 5/7 de diciembre de 2016.
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un mes y en 2007, la condena de dos de sus líderes sindicales a causa de las movilizaciones 

callejeras dio lugar a protestas ciudadanas que consiguieron su inmediata puesta en libertad.3

Las incontables incomodidades creadas al vecindario por barricadas, cortes de tráfico, 

algaradas callejeras y otras formas de protesta fueron salvadas con notable éxito sobre la base 

de un discurso que vinculaba permanentemente la continuidad del astillero con el empleo y el 

bienestar de la comunidad en su conjunto, así como por unas cuidadas relaciones que incluían 

desde intensas campañas de explicación hasta reparar cualquier desperfecto causado en las 

protestas. La simbiosis entre el astillero y el barrio en que se enclavaba resultó completa, al 

menos hasta que el cierre de otras instalaciones industriales y la gentrificación del entorno con 

nuevos edificios ocupados por vecinos de extracción no obrera y sin raíces en la zona comenzó 

a aislar al Dique del medio social que lo había arropado. Los testimonios orales dan cuenta 

de esa estrecha relación y explican en buena medida el apoyo mutuo. Valgan como ejemplo 

dos de los trabajadores que permanecieron, a través de las sucesivas reducciones de plantilla, 

hasta el cierre final. El primero, sucesivamente soldador y gruista en su vida laboral, se muestra 

dispuesto a haber renunciado a su pre-jubilación con tal de haber logrado la supervivencia del 

astillero y expresa la frustración por no haberlo conseguido:

“Lo mejor de trabajar en el astillero, yo creo que el compañerismo. Yo, la verdá, estuve a 

gusto. Hombre, a lo último no. El últimu añu pues no, evidentemente, porque víase… pa que 

yo me pudiera jubilar otros lucharon y marcharon, pero dejáronlo abierto. Yo marché de los 

últimos y marchar nosotros cerrándolo todo pa haber otros que no puedan seguir… pues eso ye 

triste”.4 

Otros relatos inciden en la nostalgia de los tiempos en que los astilleros marcaban el ritmo 

vital del barrio:

“De la que yo empecé a trabajar, el bajar de La Calzada al Natahoyo era una romería de 

gente. Todos a la misma hora, bajando a Marítima del Musel, Cantábrico, Constructora, Duro 

Felguera… Y después, todos los astilleros fueron cerrando. Ya había menos gente. Yo llegué a 

bajar solu al astillero. Cómo cambiaron los tiempos. En el astillero antes, los jueves era el día 

de la marmota que llamaban. Todos los chavales salíamos y estaba la gente, las mozas y todos 

fuera. Y ahora qué. Ya no hay nada. Ya no existe. Lo que se perdió alrededor de los astilleros... los 

bares, les tiendes. ¡De pena!”.5

Por su parte, uno de los cofundadores del Albergue Covadonga para transeúntes, da 

testimonio de la reciprocidad reinante en los apoyos y recuerda, en los momentos de la apertura 

del Albergue, tanto la decisiva ayuda prestada por los obreros del naval como la que recibieron 

3. Un repaso más detallado de la conflictividad protagonizada por los trabajadores del Dique puede ser 
encontrado en Rubén Vega, La Corriente Sindical de Izquierda. Un sindicalismo de movilización, De la Torre, 
Gijón, 1991, pp. 99-116 y “Arden las calles. Movilización radical y lucha por el empleo en Naval Gijón”, en 
Sociología del Trabajo, nº 90, 2017, pp. 62-75.

4. Testimonio de José Ramón Lobo “Nembra”, AFOHSA, Serie Culturas del Trabajo.

5. Testimonio de Antonio Jiménez, AFOHSA, Serie Culturas del Trabajo.
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durante alguna de sus acciones: 

“Pusimos el letreru, les monjes se incorporaron, empezamos les obres y aquí ye donde entra 

la parte social de El Natahoyo, la parte trabajadora, donde indicamos a (dos sindicalistas): “¿No 

nos podéis echar una manina?” (…) “No os preocupar”. Trajeron unes bombones de cortar y nos 

quitaron tres o cuatro camiones de hierro que se vendió y que nos vino bien. Y luego vamos a 

inaugurar y no tenemos ni platos ni vasos y no sé por qué me dice a mí Morala: “Oye Tomasín, 

tenéis ahí la Marítima del Musel que tá cerrao y lo que haya dentro, si os vale, tú arrampla con 

ello”. Cogí, pedí un camión a un amigu míu y p´allá. Meses, bancos, silles, platos de Duralex, una 

cocina también…, y entonces arrancamos con esi tema. Luego ya pedimos en la prensa algún 

colchón y sábanes y fue como empezó el Albergue (…).

La misma caja de resistencia que tenía el Dique, al ser colindantes, también nos daba 

alimentos y luego aportaría ¡qué sé yo la gente!… El hecho que más me agradó a mí fue que el día 

antes de inaugurar, no teniendo cocina o nos faltaba el gas o alguna cosa de esas, yo encargué 

unes tortilles al del bar (Casa Arsenio) y les pasamos por el muro (al Dique) con escalera porque 

estábamos cercaos (por la policía). Y fue lo que comieron, o alguna cosa más, los de la grúa, que 

habría cinco o seis encerraos. Ahora, la lucha que llevaron esta gente: (fue) la hostia”.6

La memoria de los astilleros (que incluye obviamente otras factorías navales en la ciudad 

pero tiene en el Dique su principal referente) sigue presente en el paisaje urbano más inmediato 

en diversas formas. Desde la nomenclatura de los bares (café el Astillero, sidrería El Astilleru) o 

su decoración interior (pinturas y fotografías alusivas a las luchas del naval) hasta los grafitis, 

entre los cuales destacan dos extensos murales que se han sucedido sobre el muro exterior 

del colegio Santa Olaya. En su primera expresión, jalonado por las leyendas “Memoria Social” 

y “Resistencia”, el mural reproducía en detalle escenas de la lucha: obreros confrontando con 

policías antidisturbios, barricadas y proyectiles. Ante el deterioro causado por el paso de los 

años, una nueva versión ha modificado sustancialmente el lenguaje estético y la iconografía. 

Aunque la leyenda sigue apelando a la memoria (“Nunca olvides tus raíces”), las escenas 

representan un naufragio. De algún modo, la representación del legado de los astilleros se ha 

deslizado desde la épica de la resistencia hacia el regusto amargo de la derrota.

Los astilleros están presentes también como referencia comunitaria en espacios en a priori 

improbables como el instituto de enseñanza secundaria y la iglesia parroquial más próximos. 

El salón de actos del IES Emilio Alarcos está presidido por un gran mural representando la 

silueta de las grúas –la imagen más visible e identificable desde el exterior hasta que, de forma 

inmediata al cierre, fueron abatidas y achatarradas- y el mismo motivo temático ocupa los 

brazos del crucero de la iglesia de San Esteban del Mar, donde las grúas están flanqueadas por 

imágenes de santos y símbolos religiosos.

Al mismo tiempo, los trabajadores de los astilleros han sido fuente de inspiración de 

6. Testimonio de Tomás Marcos, reproducido en Cristina Cipitria, “Los astilleros de la bahía de Gijón”, en 
Rubén Vega (Ed.), Lugares de memoria del movimiento obrero en Gijón, AMOS/AFOHSA, Gijón, 2018, p. 67.
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múltiples expresiones de creación artística bajo diversas formas: cine, literatura, pintura, 

fotografía, música, teatro… además de los ya mencionados grafitis. El período de la reconversión 

naval inspiró la temprana obra teatral Famélica Legión, de Eladio de Pablo (1993) y pinturas 

que devinieron icónicas como un cuadro de Pablo Basterrechea representando la quema de 

un autobús, multitud de veces reproducida como ilustración o cartel. La Asociación Profesional 

de Fotoperiodistas de Asturias realizó su puesta de largo editando un libro titulado Naval. 

Gijón 1984-2009 en el cual el protagonismo absoluto, por encima de los paisajes industriales, 

corresponde a las estampas de movilización. Se trata del mismo escenario en el que veló sus 

primeras armas, en el ecuador de los años 80, el fotoperiodista Javier Bauluz, posteriormente 

premio Pulitzer. Algunas imágenes de barricadas y de trabajadores lanzando proyectiles con 

rudimentarias armas de su propia fabricación han sido posteriormente reproducidas bajo 

formatos de pintura, grafiti o cartel. Por su parte, el artista visual Avelino Sala, ha creado 

toda una serie de acuarelas inspiradas en las luchas de Naval Gijón que han sido parte de 

dos propuestas expositivas: Concedo Nulli y Simbologías del Ocaso. En sus propias palabras, 

se trata de una apelación a “la resistencia obrera como límite de cambio de tiempo, de cambio 

de paradigma” y también de un esfuerzo por “usar todos los medios posibles de conexión entre 

la microhistoria, la historia personal y la historia sin más, tanto en el campo emocional como 

político”.7

En comparación con otras disciplinas artísticas, la literatura ha sido relativamente parca 

en su reflejo del trabajo y las luchas del naval. Cabe mencionar la novela Bajo el viaducto 

(2015),de Xuan Xosé Sánchez Vicente, los relatos en parte autobiográficos de Ramón Lluis 

Bande recopilados en Les habitaciones vacíes (2009) y algunos poemas de Iván Cuevas en 

Cácabos d’adoquín (2010). En cuanto al cine y la música, el fragor de las batallas campales y la 

épica de la resistencia obrera han ejercido no poca fascinación. Las asambleas, las barricadas, 

las manifestaciones y las muestras de solidaridad han servido de base para dos documentales 

estrenados en el Festival Internacional de Cine de Gijón de 2007: El astillero. Disculpen las 

molestias, de Alejandro Zapico, y Cándido y Morala, ni un paso atrás, de Ruth Arias. Previamente, 

un extenso reportaje para la televisión acerca de la crisis asturiana había dado reflejo a estos 

mismos aspectos: El polvorín asturiano (Canal +, 1997) y con posterioridad los trabajadores de 

Naval Gijón volvieron a captar la atención del documental Prejubilandia, dirigido por Jaime 

Santos y Vanessa Castaño (2009). Pero el principal eco cinematográfico ha venido dado por 

una obra de ficción cuya trama paradójicamente no se desarrolla en Gijón sino en Vigo. Pese a 

ello, el guión de Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa (2002) es directamente tributario 

de la huelga de 2000 contra la rescisión de contratos a los compañeros eventuales y se inspira 

de forma explícita en las barricadas, las asambleas y el contacto con los trabajadores del Dique.8

7. Testimonio de Avelino Sala, AFOHSA, Serie Creadores Culturales y El Cuaderno, nº 9, 11 diciembre 2011.

8. Alba GARCÍA TORRES, “Los lunes al sol y el caso de Cándido y Morala”, en Carlos BESTEIRO y Benjamín 
RIVAYA (Eds.), Trabajo y cine. Una introducción al mundo del trabajo a través del cine, Oviedo, 2008, pp. 
329-342.



162

El astillero cuenta, a su vez, con una banda sonora directamente asociada a su condición 

de foco de conflictos radicalizados. Entre 2000 y 2007, varias canciones glosaron las luchas 

de sus trabajadores, ya sea en tono de humor (“Dime cómo ye”, de Dixebra, banda decana del 

rock en asturiano), reivindicativo (“Cándido y Morala”, también de Dixebra, protesta contra el 

procesamiento y condena de dos sindicalistas) o épico (“Naval Xixón”, del grupo madrileño Ska-p, 

rinde tributo a la resistencia obrera). Al menos otros dos grupos de folk metal y punk dedicaron 

también canciones al mismo asunto: “Naval Xixón”, de Güerku, clamando por una solución 

para el astillero, y “Tuerques y torniellos”, de Gomeru (en este segundo caso, tanto el título de la 

canción como el propio nombre del grupo hacen referencia al arsenal habitualmente usado en 

las movilizaciones). Un breve repaso por las letras puede dar idea de la diversidad de tonos que, 

sin embargo, convergen en torno a la fascinación causada por la tenacidad y determinación de 

las luchas. “Dime cómo ye” se centra en un incidente menor que deja en evidencia a un policía 

antidisturbios que pierde en la refriega su tolete:

Con andar pistoleru, baxasti del furgón

y camín del astilleru ¡mierda un tropezón!

Una mano enemiga rampuñome del to llau

y a coru y musiquina ¡zoquete desarmau!9

Por su parte, los vallecanos Ska-P, atraídos al igual de León de Aranoa por la huelga de 

solidaridad con los eventuales sostenida en 200, entran de modo directo en la denuncia política:

Humo, fuego en Naval Xixón,

astilleros pasan a la acción

Compañeros, solidaridad,

son ejemplo de la lucha obrera

ya nadie les va a parar

¡Combatividad!

En la calle una cortina policial, ya no les queda nada

Su mirada una amenaza criminal, ya no les queda nada

un pañuelo cubrirá su identidad, ya no les queda nada

astilleros en lucha por su dignidad, ya no les queda nada

¡Dignidad!

ooh! obreros astilleros en acción

ni un paso atrás, no, no10

Esta misma connotación política subyace en otras representaciones que encuentran 

inspiración en los obreros del naval. La Plataforma contra la Represión y por las Libertades, 

que mantuvo su actividad a lo largo de varios años, tuvo como principal catalizador la 

solidaridad con los sindicalistas procesados en 2007 que también habían sido protagonistas 

9. Canción: Dime cómo ye; disco: Dixebra, Sube la marea (2002)

10. Canción: Naval Xixón; disco: Ska-P, Planeta Eskoria (200)
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del documental de Ruth Arias y de la canción de Dixebra ya mencionada. Similar asociación 

de ideas, alimentada con el apoyo prestado por los trabajadores a movimientos como el de 

la insumisión, que al cabo del tiempo revertiría en la participación activa de varios jóvenes 

insumisos en las movilizaciones del astillero, explicaría el hecho de que la silueta de las grúas 

del naval llegara a servir como símbolo identificativo del colectivo autodenominado Xixón 

Antifascista.

* Este texto forma parte de los resultados de una investigación enmarcada en el proyecto “Cambio 
sociocultural, memoria, patrimonio e identidades en contextos de desindustrialización” (HAR2017-82591-R)

Documental El Astillero Disculpen las molestias (Alex Zapico, 2007),  con una  foto 
emblemática de Juan Carlos Tuero tomada durante la reconversión naval
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Mural Memoria Social (detalle), pintado en el muro exterior del colegio Santa Olaya poco después del cierre 
de Naval Gijón

Mural Nunca olvides tus raíces (detalle), que reemplazó en 2018 al anterior sobre los muros del Colegio 
Santa Olaya
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Interior de la iglesia de San Esteban del Mar, contigua al Dique

Acuarela perteneciente a la serie Concedo Nulli, realizada por Avelino Sala sobre Naval Gijón
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Patrimonio inmaterial y 
construcción naval en el 
conjunto portuario de Ferrol, 
Galicia (1726-1941)1

Sofía Vivero López 
Universidade da Coruña

Introducción

En la Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

(1972), la Unesco constata que el patrimonio cultural y natural están cada vez más 

amenazados de desaparecer. Los factores son varios, como las causas naturales de deterioro 

y las consecuencias de la actividad humana, que repercuten en la pérdida de los valores 

patrimoniales. Como construcción social, el patrimonio cultural se comprende en el paisaje 

humanizado, y la naturaleza de los bienes proporciona razones sobre los valores identitarios, 

económicos, artísticos o demográficos de cada comunidad. El patrimonio cultural portuario, 

como patrimonio industrial, vehicula estas cualidades a través de sus elementos materiales 

e inmateriales. En el arco atlántico de la Península Ibérica, la ciudad de Ferrol, en Galicia, 

presenta una realidad portuaria singular. El Arsenal de Ferrol modulará el desarrollo del tejido 

económico, social y cultural de la villa ferrolana y su hinterland, en el período comprendido 

entre 1726 y 1941.

Revolución industrial y patrimonio

La Revolución Industrial constituye uno de los fenómenos más significativos en la 

caracterización de los caminos de la ciencia y sus aplicaciones, asociadas a la idea de un cambio 

económico, político, social e ideológico. En la conceptualización del fenómeno, se anuncian 

distintos momentos, en función de los avances técnicos y la energía motriz utilizada. Asimismo, 

este movimiento no es universal y, en donde se origina, su temporalidad no se delimita a priori.

El ideal racionalista potencia la industrialización del territorio en función de criterios 

prácticos y utilitarios, como la división del trabajo y la mecanización de los procesos 

productivos, en el icónico espacio de la fábrica. Como señalan Carmona y Nadal, “La fábrica y 

la Revolución Industrial representaron un cambio sustancial en la forma de elaborar artículos 

manufacturados, pero la mayor parte de los que vinieron a producir eran ya conocidos. La 

industria existía antes de la fábrica, antes de la industrialización” (2005: 3). Los vestigios de 

1. Esta investigación está financiada y se realiza en el marco de una beca para la Formación de Profesorado 
Universitario FPU 2017, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.
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la industrialización son símbolos del cambio cualitativo que impuso la nueva industria en la 

caracterización del entorno laboral.

Sin embargo, pese a distintas iniciativas de protección por parte de asociaciones como 

Buxa Asociación Galega do Patrimonio Industrial, Associació del Museu de la Ciència i de la 

Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, Incuna. Industria, Cultura, Naturaleza o The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) todavía existe 

un gran desconocimiento sobre el legado industrial. Esta invisibilidad se ejemplifica en el caso 

de Hispania Fábrica de Lápices Sociedad Limitada (1934-1986). Cuando cesa la actividad, las 

instalaciones, sitas en la zona alta del puerto de Ferrol Vello, derivan en un estado ruinoso 

y son destruidas en el año 2012, pese a la oposición de asociaciones vecinales, académicas, 

profesionales e institucionales. La emblemática Fábrica de Lápices fortalecía el paisaje 

portuario de la ciudad, junto con las portentosas instalaciones del Arsenal de Ferrol.

Patrimonio material e inmaterial en el paisaje portuario

Los bienes industriales son consecuencia de las actividades productivas, la regulación 

laboral y el medio cultural y natural que los acoge. Por tanto, el patrimonio industrial es 

“el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que proceden de la época de la 

explotación industrial” (Querol, 2010: 265). Las activaciones del legado patrimonial simbolizan 

las versiones de identidad, conforme a las ideologías que habitan las comunidades (Prats, 

1998: 121).

El puerto, como eslabón estratégico de los universos marítimos, se extiende fuera de los 

límites de sus contornos e infraestructuras. Y como las identidades locales se modifican, la 

autenticidad portuaria está vertebrada por la singularidad y el intercambio. Arizpe propone 

“that authenticity always be examined in the framework of the strategies of singularity and 

plurality of a cultural heritage practice” (2013: 20). Las dinámicas incardinadas en el puerto 

reestructuran el espacio terrestre y marítimo, sosteniendo y transformando el imaginario 

colectivo de los universos locales. La autenticidad del acervo industrial se remodela en 

atención a la dialéctica entre lo material e inmaterial del patrimonio (Bouchenaki, 2003: 

1-5). Su identificación, documentación y conservación es posible en la singularidad y la 

pluralidad de los bienes vehiculados a la industria, que permiten reinterpretar los elementos 

fundacionales del patrimonio en el entorno cultural que los significa.

Pero la ontología patrimonial es metamórfica y de difícil identificación (Lisón, 2016: 6). Entre 

los vestigios materiales del legado portuario están las factorías, maquinaria, tinglados, dársenas 

y diques. Las huellas inmateriales de este patrimonio comprenden los avances científicos, la 

memoria del trabajo, los asentamientos de población y la ordenación urbanística, así como 

los usos sociales y las festividades. En el conjunto portuario, la industria naval constituye uno 

de los paradigmas más representativos del patrimonio en algunas comunidades marítimas, 

como la ciudad de Ferrol y su comarca.
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Valores inmateriales del patrimonio industrial naval de ferrol

La constitución de la Intendencia General de la Marina, en 1726, promueve la división del 

litoral peninsular en tres Departamentos Marítimos (Rodríguez-Villasante, 2011: 18-20). En el 

Departamento Marítimo del Norte, el principal argumento para la elección de la ría de Ferrol 

(Figura 1)2 se basa en las soberbias condiciones defensivas y de protección de la ría atlántica. 

En 1726, Felipe V aprueba la creación de un arsenal en la ensenada de A Graña, aunque bajo 

el reinado de Fernando VI las obras se trasladarán a Ferrol (Vigo & Mera, 2008: 60-70), lo cual 

tendrá un gran efecto en crecimiento de la sencilla villa marinera. En la actualidad, Arsenal 

de Ferrol está catalogado como Bien de Interés Cultural (1994) y el lugar posee la condición de 

zona de interés para la defensa nacional.

De pequeña villa a centro urbano

El centro urbano de Ferrol se diseña como anexo al arsenal real. Con intencionalidad 

turística, en la actualidad, el conjunto es distinguido como ciudad o puerto de la Ilustración. 

Pero sería riguroso matizar que “the phrases, in a roundabout way, simply sustain the basic 

tenets of the authorized heritage discourse” (Smith & Campbell, 2017: 27). Al profundizar en 

los fundamentos de la nueva urbe se revela la imposición del reformismo militar, cimentado 

sobre principios racionalistas y funcionales. El Nuevo Ferrol proyecta los ideales absolutistas 

del poder borbónico. “Junto a la tipología de las edificaciones erigidas en la nueva capital de 

Departamento otro elemento externo que nos remite directamente al absolutismo ilustrado es 

el culto a la imagen de la monarquía” (Martín, 2008: 157). Las edificaciones, tanto las militares 

como los monumentos conmemorativos, encarnan la grandiosidad de la Corona.

El Arsenal como gran industria concentrada

Las épocas de progreso y profunda crisis caracterizarán la industria naval militar y 

el nacimiento y retroceso de otras industrias. En sus inicios, el Arsenal funciona como una 

gran industria concentrada, que localiza en el interior de sus instalaciones, por motivos de 

seguridad, actividades para la provisión de lonas y jarcia, planchas de cobre o fusiles. Asimismo, 

su creación impulsa el desarrollo de otros establecimientos, como las industrias de harina, de 

curtidos, ferrerías, tejerías o aserraderos (Carmona & Nadal, 2005). Hasta principios del siglo 

XX, el astillero militar constituye el referente de la construcción naval en la ría, con excepción de 

algunas iniciativas privadas en los lugares de A Graña y A Cabana. En la ribera de A Cabana se 

localiza el denominado Dique de Ciarán, un antiguo dique de mareas, símbolo del patrimonio 

industrial civil de la ciudad.

La segregación espacial

Las instalaciones navales están rodeadas de una gran muralla, finalizada en 1774, como 

2. Se cuenta con la autorización de las instituciones, en las que se localizan la mayoría de las imágenes que 
aparecen en esta comunicación, para su difusión en el ámbito de la investigación. Mis agradecimientos a 
los responsables de Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia, Biblioteca de Galicia, Arquivo do Reino de Galicia 
y Arquivo Municipal de Ferrol.
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estrategia defensiva en relación a los núcleos de población (Figura 2). La imponente Puerta del 

Dique es la entrada monumental al Arsenal, orientada al barrio de La Magdalena. La puerta de 

entrada astillero se sitúa contigua al barrio de Esteiro. La Magdalena acoge a los altos mandos 

y la oficialidad de la Armada, además de otros profesionales de talante cultivado. Esteiro está 

destinado a la maestranza y trabajadores sin especialización. “La Magdalena, con un diseño 

urbanístico que facilitaba el control militar y el ritual ceremonial del Estado y las élites, 

concentraba también las mejoras urbanísticas y los edificios que eran emblema del poder 

de la Armada. La segregación espacial reforzaba los efectos de la distancia social” (Cardesín, 

2004: 9). Las dinámicas entre la ciudad y el gran puerto militar determinarán cierto grado de 

disociación entre ambos sectores.

El capital humano

La construcción del Arsenal precisa mano de obra de manera inquisitiva. Los trabajadores 

más modestos proceden del ámbito rural gallego y de otras regiones de la Península, algunos 

de manera voluntaria, otros por obligación al estar catalogados como vagos o maleantes. 

En la inmigración femenina, muchas mujeres pertenecen al ámbito gallego y se desplazan 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida, formando parte del mercado matrimonial o de 

trabajo. En el movimiento migratorio, una gran parte de la nueva población está vinculada a la 

Armada Real. En cuanto a la dirección de la mayoría procesos productivos, estos recaen en la 

colectividad extranjera, sobre todo la francesa y la británica (Martín, 2008: 40-43).

Conocimientos científicos y técnicos

Entre los ilustrados más sobresalientes del Arsenal, destacan nombres como el marino 

Jorge Juan (1713-1773) o el ingeniero Comerma (1842-1900). Andrés Comerma, en su visión 

de la cultura del trabajo “mostró una gran sensibilidad al proclamar la importancia de las 

aportaciones al desarrollo tecnológico industrial realizadas por numerosos artesanos y 

operarios, para quienes reclamó mejores condiciones de vida y de trabajo” (Moreno, 2005: 79). 

Su obra más representativa, el dique de San Julián, conocido como el dique de la Campana, 

está considerada una de las mayores obras hidráulicas en la Europa del siglo XIX. En su 

construcción, se retiraron 174.000 toneladas de tierra, que doscientas mujeres portearon en 

cestos (Moreno, 2005: 83).

En 1749, Jorge Juan viaja a Inglaterra, con el objetivo de captar capital humano e información 

de la escuela naval inglesa. En consecuencia, se diseña un sistema de construcción de navíos 

que supone una revolución tecnológica para la tradición hispana. Pero a finales de siglo, se 

optará por el sistema de construcción francés (Martín, 2008: 103-113). La tecnología del vapor se 

introduce en los diques de carenar, en la denominada como casa de bombas, en 1796 (Carmona 

& Nadal, 2005: 55; Rodríguez-Villasante, 2011: 104).

Para la adquisición de nuevo conocimiento y destreza en las artes, se crea la Escuela de 

Maquinistas de la Armada, en 1850. En esta época, de manera tardía, se comienza la construcción 

de barcos de vapor, aunque el progreso en máquinas será puntero en Europa, con la fundación 
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de la Factoría de Máquinas, en 1858 (Figura 3). Sin embargo, la utilización del hierro en los 

cascos no se materializará hasta 1880 (Carmona & Nadal, 2005: 108-109). En 1911, se monta 

una grúa con capacidad de izada de más de cien toneladas, conocida como la machina (Juan-

García, 2015: 55-56). Con esta denominación también se identifica la anterior maquinaria para 

enarbolar los navíos.

La diversificación de la construcción naval

El paradigma naval ferrolano, orientado a la construcción de buques de guerra, comienza 

una nueva etapa industrial gracias al Programa Naval de 1908. En este momento, se centraliza 

toda la jurisdicción del litoral en Madrid. Al siguiente año, se arriendan las instalaciones militares 

a la Sociedad Española de Construcción Naval. Con la dictadura franquista, se crea el Consejo 

Ordenador de Construcciones Navales y, posteriormente, se traspasan las competencias a la 

Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales, en 1946 (Juan-García, 2015: 10-16). Este 

periodo es convulso y la Constructora y la Bazán, como se conocen en el ideario ferrolano, 

localizarán la competencia de manera directa, con la formación de Astano, Astilleros y Talleres 

de Noroeste, constituida en 1941 (Carmona & Nadal, 2005: 285-289). Esta fecha marca un hito en 

la construcción naval ferrolana. A partir de esta década, la actividad naval en las instalaciones 

militares se diversifica y comienza la construcción de navíos civiles.

Sobre celebraciones y festividades

Los rituales participativos, relacionados con la industria, son trascendentales por “su 

complejidad y capacidad aglutinadora de elementos culturales (…), tanto los relacionados 

con el trabajo y sus actividades, como los específicamente festivos, sean de carácter profano, 

religioso o híbrido” (Timón, 2012: 24). En el calendario festivo de la ciudad portuaria, los éxitos 

de la Armada Real se celebran de manera sistemática, ensalzando los valores monárquicos 

en la acústica de cañonazos y fusilería, el engalanamiento de construcciones militares y las 

exultantes ceremonias religiosas, como el solemne funeral por el fallecimiento de Carlos III, 

celebrado en la iglesia de San Francisco (Martín, 2008: 158-161).

Esta táctica social de propaganda contrasta con la institución de las Fiestas en honor del 

Marqués de Amboage, Ramón Plá y Monge (1823-1892), impulsadas por algunos vecinos, en 

reconocimiento del talante humanista del marqués (Figura 4). Su persona es censurada “por 

cierta clase dirigente que no veía con buenos ojos la creación por parte del noble ferrolano de 

una Fundación benéfica que permitía eludir el servicio militar a los hijos de familias modestas” 

(Burgoa, 2006: 14). La Fundación Benéfica de Ramón Plá se constituye formalmente en 1894 y 

su naturaleza se orienta a paliar la pobreza de los más necesitados en la ciudad de Ferrol y sus 

zonas de influencia.

Consideraciones finales

Esta investigación pretende contribuir a la puesta en valor de lo material e inmaterial del 

patrimonio industrial, como soporte del ideario colectivo y la identidad local. En este contexto, 
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la identificación, documentación y difusión de los bienes de la industria naval son actividades 

sustanciales para la comprensión de transformaciones tecnológicas, laborales, económicas 

y sociales que provocan las industrias portuarias en la morfología y funcionalidad de los 

microcosmos locales. Por tanto, la figura del portador de cultura es esencial para vehicular 

el discurso patrimonial con autenticidad. La comprensión del patrimonio cultural portuario 

permite profundizar en su valor simbólico, como fuente de conocimiento para las generaciones 

presentes y futuras.

En la pequeña villa de Ferrol, la construcción del puerto del rey determinará la compleja 

dialéctica entre los valores materiales e inmateriales, incardinados en el conjunto portuario y 

las formas de vida de los habitantes de la ciudad y su hinterland. La belleza e imponente figura 

del Arsenal no se agota en los ideales ilustrados, matizados de absolutismo por el impetuoso 

culto a la monarquía, sino que revive en la memoria del trabajo, representa el avance científico 

y la innovación, y eleva el goce estético del espacio portuario, compartiendo el imaginario 

local con otros elementos constitutivos de la memoria colectiva, como el Dique de Ciarán 

o la desaparecida Fábrica de Lápices Hispania. Lo verdadero de la realidad portuaria es la 

narración completa, intencional y trascendente, el conjunto de valores materiales e inmateriales 

rescatados de los vestigios de la industrialización, la historia oral de las comunidades y el 

patrimonio documental.
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Figura 3. Fabricación de maquinaria en el Arsenal de Ferrol, ca. 1912. Arquivo do Reino de Galicia. 
ES.GA.15030.ARG/3.1.2.//Fotografía 5448. Arquivo Dixital de Galicia [http://arquivo.galiciana.gal].

Figura 2. Parte de la muralla y la gran dársena del Arsenal de Ferrol, con varias unidades navales atracadas. 
Fotografía de la autora, 2019.
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Figura 4. Impreso de los Festejos en honor del Marqués de Amboage en Ferrol, 1896. Arquivo 
Municipal de Ferrol. 2.8.7. Festejos públicos. 1836-1906. Caja 422. Fotografía de la autora, 2019.
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El enfoque de las 
interfaces de las ciudades 
portuarias regionales en 
el estudio y preservación 
del Patrimonio Cultural 
Portuario. La experiencia 
interdisciplinaria y 
transdisciplinar de un 
núcleo de investigación de la 
República Argentina.
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Miguel A. De Marco (h) – Director del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales 
(NCPR) – IDEHESI-CONICET Nodo IH 
Alicia C. Martin – Integrante del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales (NCPR) – 
Museo Benito Quinquela Martín (MBQM) – Universidad del Salvador (USAL). 

El Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales (NCPR) funciona en el marco del Nodo 

Instituto de Historia del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales 

(IDEHESI), Unidad Ejecutora en Red del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas de la República Argentina (CONICET). Está formado por un grupo de investigadores 

que trabajan sobre el estudio de distintos puertos del país con el objetivo de analizar el desarrollo 

histórico del litoral fluvial argentino y del frente marítimo, como así también la integración 

regional e internacional de sus ciudades portuarias, promoviendo el estudio comparado y la 

vinculación con otros puertos. 

El Núcleo busca abordar las posibilidades ofrecidas por el análisis de las ciudades portuarias 

para la renovación de perspectivas de una historia regional interdisciplinaria, la comprensión 

del presente y la planificación de políticas públicas. En este sentido, las líneas de investigación 

que persigue pretenden entender la función de las ciudades portuarias regionales como: 
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actores de relaciones internacionales; promotoras de la integración y el desarrollo; lugar de 

transferencia del conocimiento tecnológico y científico; y acervo de la preservación, producción 

de formas de intervención y difusión del patrimonio portuario histórico cultural, tendientes a la 

formación y capacitación de recursos humanos y materiales. 

Sus primeros antecedentes, se remiten a la publicación del libro La batalla por el puerto de 

Rosario (Miguel Á. De Marco (h.), 1999) donde se describe el proceso por el cual se desarrolla la 

modernización del puerto de dicha ciudad, que actúa actualmente, como sede del Núcleo de 

Ciudades Portuarias Regionales. Al año siguiente, la publicación Historias en Ciudades Puertos. 

Escenarios, actores, políticas públicas y empresas culturales (Agnese et al., 2000) recopilaba los 

resultados de un proyecto de investigación sobre las ciudades puertos de Rosario, Corrientes, 

Ituzaingó, Asunción y Santa Fe, compilados por la Dra. Liliana Brezzo y el Dr. Miguel A. De 

Marco (h). Posteriormente, se publica el libro Ciudad Puerto. Universidad y desarrollo regional. 

Rosario, 1919-1968 (Miguel A. De Marco (h.), 2013), donde además de percibir el desarrollo de las 

dinámicas portuarias de Rosario, destaca el papel de las facultades rosarinas y sus injerencias 

en la construcción identitaria. 

Desde 2014, comenzó a implementarse el proyecto denominado “Historia de los Puertos 

de Santa Fe”, con la coordinación del entonces Director de Entes Portuarios de la Provincia de 

Santa Fe y el Dr. Miguel A. De Marco (h). A los encuentros de trabajo celebrados en las ciudades 

de Rosario, Santa Fe, Reconquista y Villa Constitución, le siguió en el 2015, la realización en 

Rosario de las VI Jornadas Internacionales e interdisciplinarios de Estudios Portuarios, 

tituladas “La Historia de los puertos, las ciudades y las regiones: Espacio y Territorio, Política, 

Economía, Sociedad, Cultura y Relaciones Internacionales” propiciada por la Red de Estudios 

Portuarios (REDEP). 

Estas acciones, sumadas a la necesidad de preservar los archivos de los puertos de la 

provincia de Santa Fe, dieron origen al inicio de la cooperación académica y la realización del I 

Coloquio de Patrimonio Histórico Portuario, celebrado en el 2016 en el seno de las VI Jornadas de 

discusión de avances de investigación en Historia Argentina: fuentes, problemas y métodos, con 

la mesa: “Puertos, federalismo y desarrollo en los 200 años de Independencia Argentina”. En el 

2017, se llevó a cabo el II Coloquio Internacional sobre Patrimonio Portuario Santafesino. Hacia 

un programa de puesta en valor, preservación y difusión que se realizó nuevamente en Rosario. 

El III Coloquio Internacional sobre Patrimonio Portuario sirvió para estrechar aún más el 

intercambio de experiencias entre los distintos investigadores que participaron, pertenecientes 

a universidades públicas y privadas, residentes en distintas ciudades de la Argentina y los 

investigadores del Centro François Viète de la Universidad de Bretaña Occidental de Brest, 

Francia. 

En el 2019, el IV Coloquio sobre Patrimonio Cultural Portuario se desarrolló en la Ciudad de 

Buenos Aires, específicamente, en el barrio de La Boca. Se llevó a cabo en el Museo de Bellas 

Artes de La Boca de Artistas Argentinos “Benito Quinquela Martín”, durante el año dedicado al 
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60° aniversario de la inauguración de “Caminito” el pasaje cultural creado por el artista Benito 

Quinquela Martín como un Museo al Aire Libre. La elección del Museo Benito Quinquela Martín 

(MBQM) como sede del encuentro, cobró especial significación, ya que allí se conserva, estudia 

y expone un patrimonio tangible e intangible estrechamente ligado al devenir sociocultural 

del barrio y a procesos de construcción identitaria que, excediendo el ámbito de “La Boca del 

Riachuelo”, definen una parte importante de la historia cultural argentina.

La organización de los coloquios se vio acompañada por la presencia del Núcleo en distintos 

congresos y encuentros, como las diferentes mesas coordinadas en las Jornadas Interescuelas 

- Departamentos de Historia que organizan cada dos años las Universidades Nacionales o la 

participación en conferencias y seminarios dictados en Universidades Privadas de la Argentina 

y/o de países limítrofes. 

A la par de la presencia institucional del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales en 

ámbitos académicos y el desarrollo de los aportes independientes de sus integrantes, el Núcleo 

se preocupa también por el perfeccionamiento de nuevas instancias de formación grupal de 

sus miembros. Tales como, el Seminario de Actualización sobre la dinámica de las ciudades 

portuarias regionales. Posibilidades metodológicas y aportes interdisciplinarios desarrollado en 

la Universidad FASTA de Mar del Plata en 2018 o el Taller “Herramientas digitales en la Escuela: 

reconstrucción del Patrimonio Histórico Portuario” en la Universidad Católica Argentina, sede 

Rosario, durante el mismo año.

Siguiendo el desarrollo de esta última temática, se emprendió el proyecto bilateral “Las 

humanidades digitales aplicadas al estudio comparado del impacto urbano y regional de 

la modernización tecnológica de los puertos de ultramar de Francia y Argentina” aprobado 

por la Embajada de Francia en la Argentina. Esto se lleva a cabo, con el acompañamiento de 

investigadores del Centro François Viète de la Universidad de Bretaña Occidental de Brest 

(Francia), quienes se encuentran abocados a la problemática de la preservación del patrimonio 

material e inmaterial de los puertos, implementando nuevos métodos basados en un modelo 

de evolución de éstos.

El objetivo del mismo es posibilitar la colaboración entre ambos grupos de investigación 

con la finalidad de elaborar metodologías innovadoras y entornos informáticos basados en 

la inteligencia artificial tanto para desarrollar estudios históricos comparativos destinados a 

impulsar la conservación y valorización de los paisajes culturales portuarios en el marco de 

la ciencia participativa, como para facilitar el apoyo a la toma de decisiones de los agentes de 

las zonas portuarias para la gestión de su patrimonio y su valoración desde un punto de vista 

socioeconómico. 

De esta forma, a partir de la historia de la ciencia e historia de la técnica, se busca periodizar 

y comparar la evolución de los puertos dentro del campo de las humanidades digitales, 

explorando la pertinencia de métodos ontológicos como el método ANY-ARTEFACT (Laubé, 

2016), y construyendo uno en función de los objetivos del Núcleo: CIDOC CPR (Rohou-De Marco 
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2019), que se encuentra en una etapa experimental. Posibilitando así, el desarrollo de un marco 

temporal para los diferentes paisajes culturales portuarios, partiendo de la consideración de 

que toda actividad humana implica uno o más actores, un artefacto o sistema de artefactos y 

los conocimientos específicos para dicha actividad (Ruhou et al., 2018). 

De acuerdo con el estudio de los franceses Bruno Ruhou, Serge Garlatti y Sylvain Laube, a 

partir de la vinculación del modelo ANY-PORT de Bird y el modelo ANY-ARTEFACT, son cinco 

las fases que describen el ciclo de vida de un artefacto según el modelo HST-PORT. La primera 

etapa es la aparición de una necesidad, la segunda, el estudio del proyecto y análisis de posibles 

soluciones al problema planteado, la tercera fase, la realización del artefacto que resuelve el 

tema en cuestión; la cuarta, la utilización del artefacto, su mantenimiento y reparación y la 

última, la de la obsolescencia y/o desaparición del artefacto. 

Haciendo una primera aproximación a dicho modelo, siguiendo el mismo esquema aplicado 

al Puerto Seco de la Ciudad de Palmira, Mendoza, elaborado por el José Luis Jofré donde se 

propone “bosquejar la dinámica histórica de las ciudades portuarias en su dimensión regional, 

destacando la relación ciudad, puerto, hinterland y foreland como el resultado de los agentes 

sociales, políticos y económicos que intervienen en el proceso” (Jofré, 2019), tomamos el caso de 

Quinquela Martín como actor clave en la reconstrucción de un patrimonio cultural portuario.

A lo largo del siglo XIX, en la Boca del Riachuelo se incrementará paulatinamente el 

desarrollo de actividades de maestranza, asentamiento de gente de mar, pasando a ser 

fondeadero de las escuadras patriotas hasta llegar a convertirse la zona, en el centro naviero 

de Buenos Aires con la instalación entre otras actividades, de los astilleros “de Tomás Amigo, 

en 1841 se le agrega el de los hermanos Juan Bautista, José y Lázaro Craviotto y en 1848 hace 

lo propio la firma Badaracco e hijos, en un paisaje que completaban varaderos como los de 

Eduardo Magne y Pedro Mans” (Ruiz, 2012:26). Este incremento que, si bien se verá beneficiado 

por la canalización iniciada en 1876 por el Ing. Luis Huergo, no logrará evitar su destino, siendo 

el puerto rápidamente trasladado primero a Puerto Madero y luego, a Puerto Nuevo.

Y si bien, Vuelta de Rocha, se mantiene con una constante afluencia de embarcaciones 

propias de la navegación de cabotaje, fluvial y marítima, el puerto que realmente nos interesa 

para este estudio de contraste, es aquel puerto creado por el artista boquense ya mencionado.

 En 1978, Julia Prilutzky Farny publicaba una biografía de este personaje con el título “El 

hombre que inventó un puerto”. Allí, la autora aseguraba:

 El antiguo Riachuelo de los Navíos fue gris y sucio y melancólico, y las humildes 

casillas de cinc y de madera que dieron a La Boca esa fisonomía tan singular en 

nuestras latitudes, se levantaron al lado de varaderos y depósitos, barracas y astilleros. 

No, no tenía color aquel malecón cubierto de hollín, ni el oleaje turbio, cenagoso. Los 

cuadros de Quinquela no se parecían a la realidad de La Boca. Estaban más allá del 

tiempo, presentidos, imaginados y, a pesar de todo, extrañamente ciertos” (Prilutzky 

Farny, 1978: 27).
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 Este puerto imaginado estará compuesto por edificios, esculturas, imágenes pictóricas 

e intervenciones en el espacio. La pregunta que nos hacemos entonces es qué posibilidades 

tenemos de utilizar una periodización similar a la de HST-PORT basándonos en dichos bienes 

y acciones culturales. 

 En El color del río, de alguna manera se planteaba la atemporalidad de la obra de 

Quinquela: “El río es la base de lo siempre igual necesaria para mostrar la febril actividad 

moderna. Una repetición cíclica que nada tiene que ver con la artificialidad de la cadena de 

montaje, y que introduce en el paisaje de la ciudad aquello que está ausente en el centro, todo 

piedra y artificialidad. Introduce otra duración en la temporalidad urbana: la duración de lo 

natural, aquello de lo que la ciudad proviene y hacia lo que va” (Silvestri, 2004: 318). 

Benito Quinquela Martín se consagró como artista en las primeras décadas del siglo 

XX. Posteriormente, a partir de 1933, decide empezar a hacer una serie de donaciones en 

agradecimiento al barrio que lo había visto crecer e inspirado para la realización de sus obras 

pictóricas. De esta forma, creaba un polo cultural, educativo y sanitario sobre Vuelta de Rocha. 

Desde la construcción edilicia en algunos casos, como la ornamentación decorativa en 

otros, la Escuela Pedro de Mendoza (1936), el Museo de Bellas Artes de La Boca (1938), el Jardín 

de Infantes (1944), el Lactario Municipal (1947), la Escuela de Artes Gráficas (1950), el Instituto 

Odontológico Infantil (1957) y el Teatro de la Ribera (1971) son testimonio activo del patrimonio 

tangible e intangible de la realidad portuaria de la zona. 

En las distintas intervenciones, el pintor boquense, se preocupó por llevar a cabo la 

reconstrucción del espacio a través de su identidad portuaria. Es el caso de las características 

arquitectónicas de la construcción que alberga la Escuela y el Museo de Bellas Artes que fue, 

desde sus inicios pensada como una embarcación de acuerdo con los planos del arquitecto A. 

Gelly Cantilo.

Lo mismo ocurre con las obras emplazadas en el pasaje al aire libre Caminito inaugurado 

en 1959, en el que también se puede observar la misma reminiscencia de la cuestión portuaria. 

Ejemplos son: “La sirga” y “Hombre levantando ancla” de Julio Cesar Vergottini, “Esperando la 

barca” de Roberto Capurro, “Día de Trabajo” y “Regreso de la pesca” (con las técnicas reproducidas 

por Ricardo Sánchez) del mismo Quinquela. Incluso algunas de las obras que ya no se 

encuentran, como “Estibador” de Pascual Guisasola Contell o “Levantando la red” de Roberto 

Capurro (Fernández, 2019). Todas ellas, conforman una colección que vuelve a remitirnos al 

trabajo portuario y a los elementos propios de dichas tareas. 

También esta realidad estará documentada en los murales por él realizados y emplazados 

en cada una de las instituciones donadas y fundadas por Quinquela. Es el caso de las imágenes 

colocadas en la Escuela Museo, denominada “La Escuela del Puerto” por Marcelo Olivari. 

Algunos de los títulos que allí se pueden encontrar, son: “Cargadores de carbón”, “Bendición de 

las barcas”, “Regreso de la pesca”, “Embarque de cereales”. 
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Quinquela también propició el registro de fiestas, celebraciones y conmemoraciones que 

se llevaban a cabo en estos lugares. Algunas de referencias patrióticas, como puede ser el 

emplazamiento de la escultura del Almirante Brown, elaborada por Julio C. Vergottini en la 

Plazoleta de los Suspiros, héroe naval de la Independencia. También la representación de la 

“Fragata Sarmiento” de Ángel Ibarra García en Caminito o el “Saludo a la bandera”, otro de los 

murales de la Escuela Museo. Otras ceremonias representadas que pueden mencionarse son 

los casos de “Carnaval” y “Fogata de San Juan”, u otras festividades religiosas, como “Procesión 

náutica” exhibida en el Teatro de la Ribera. 

Hasta aquí, se describieron varias de las intervenciones realizadas por el artista de La Boca. 

En cada caso, es evidente la vinculación directa con una construcción que identifica la zona con 

la cuestión portuaria. La pregunta que todavía queda pendiente es el contraste con la realidad 

para la aplicación del modelo HST-PORT con los distintos artefactos propios del patrimonio 

portuario del barrio. 

Siguiendo las fases mencionadas anteriormente, una aproximación para su aplicación, 

podrían ser los mascarones de proa. Quinquela Martín parte del estudio y observación de la 

realidad que lo motivan a pintar siempre el mismo paisaje. La desaparición de estas piezas 

que solían colocarse en los baupreses, lo invita a empezar a coleccionarlas para donarlas al 

Ministerio de Educación. 

Sin quedar conforme con esto, continúa la representación de estas en sus obras, como 

el mural de la Escuela Museo denominado “Mascarones de Proa” o el encargo al escultor 

Mario Arrigutti para la realización del Mascarón que distinguiría el Lactario Municipal. Así 

lo anunciaban los medios periodísticos: “Sobre el frente para mantener el ambiente marino 

de la barriada, luce un artístico mascarón de proa con su bauprés”. Mascarón que representa 

un ángel custodio que lleva la leyenda “te guío y amparo”. Cabría preguntarse si la fase de 

obsolescencia podría ser reemplazada, en este caso, por la atemporalidad identitaria de la zona, 

conservada como patrimonio tangible e intangible a través de las Instituciones que persiguen 

su preservación. 

HST-PORT Puerto de Quinquela La Boca del Riachuelo

Aparición de una necesidad Nacimiento del artista Cambio en la tipología de 
las embarcaciones 

Realización del artefacto Coleccionismo Descarte de los mascarones 
de proa

Utilización del artefacto/ 
mantenimiento/ reparación 

Reproducciones pictóricas 
y escultóricas de los 
mascarones

Desaparición de las piezas

Etapa de obsolescencia / 
desaparición 

Permanencia Ausencia

A modo de conclusión, entendemos que es viable poder periodizar sobre el patrimonio 

cultural a partir del modelo HST-PORT, en la medida que éste se coteje con el patrimonio 
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portuario, facilitando las ventajas del esquema ANY-ARTEFACT al momento de la comparación 

con otros puertos. Actividad esta última, que naturalmente puede hacerse bajo el marco del 

Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales.

Bibliografía 

• AGNESE et al. (2000), Historias en Ciudades Puerto. Escenarios, Actores, Políticas Públicas 

y Empresas Culturales, Rosario, Instituto de Historia – UCA Rosario. 

• DE MARCO, Miguel (h.) (1999), La Batalla por el puerto de Rosario, Buenos Aires, Ciudad 

Argentina.

• ----------------------------- (2013), Ciudad Puerto: Universidad y desarrollo regional. 

1919-1968, Rosario, CEHDRE.

• FERNÁNDEZ, Víctor (2019), Caminito. Una sombra ya nunca serás, Buenos Aires, MBQM.

• JOFRE, José Luis (2019), “El modelo ANY-ARTEFACT para el estudio de las Ciudades 

Portuarias Regionales. El caso de la Ciudad ferro-portuaria de Palmira, Mendoza, Rep. 

Argentina”, IV Coloquio sobre Patrimonio Cultural Portuario, https://ciudadport.hypotheses.org 

• PRILUTZKY FARNI, Julia (1978), Quinquela Martín. El hombre que inventó un puerto, Buenos 

Aires, Plus Ultra. 

• RUIZ, Diego (2012), Mascarones de Proa de La Boca, Buenos Aires, el autor.

• RUHOU, Bruno et al. (2012), “Periodizar y comparar la evolución de los puertos: interés 

cruzado de las humanidades digitales en el enfoque de la historia de la ciencia y de la técnica 

aplicado a los puertos de Brest (Francia), Mar del Plata, Rosario, Quequén y Arroyo Pareja 

(Argentina)” (2017), Actas de las XVI Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia. http://

interescuelasmardelplata.wordpress.com/actas/ 

• SILVESTRI, Graciela (2012), El color del río, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes. 



184



185XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

ÀMBIT 2
Edificis i 
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Els edificis industrials al 
servei de la reparació naval 
del port de Barcelona
Joan Alemany Llovera 
Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Economista 
consultor.

Paisatge industrial del Port de Barcelona

En una àmplia àrea del port de Barcelona, entre el carrer Escar i la Nova Bocana, s’han 

localitzat històricament les activitats industrials de reparació (i, en algunes èpoques, construcció) 

naval. La primera factoria industrial va començar en aquest espai a mitjans de la dècada de 

1830. Des d’aquella llunyana data s’ha mantingut en el mateix lloc una important activitat que 

ha definit un paisatge industrial especial del port.

Actualment les activitats de reparació naval s’estenen per un ampli front marítim interior 

del port d’1,2 km, disposen d’una longitud de molls de prop de 2 km i ocupen una superfície 

terrestre de 10 ha i una àrea marítima d’unes 5 ha. És, per tant, un extens paisatge industrial 

portuari amb nombroses construccions i importants instal·lacions tècniques. 

Des del carrer Escar en direcció sud hi ha les següents construccions: dos grans edificis 

d’habitatges construïts per als treballadors del port; dos edificis relativament petits dedicats 

a serveis comercials; un gran edifici -el més important i de major presència en l’àrea- que 

havia estat la principal construcció de Talleres Nuevo Vulcano; un edifici més petit que va estar 

dedicat a formació pel Consorci El Far; dos edificis industrials històrics pintats actualment de 

color blanc que estan en ús (en el moll de Catalunya perpendicular a l’anterior); cinc edificis 

històrics, tres dels quals en mal estat de conservació i dos -pintats de blanc- restaurats i en us. 

Per últim, abans d’arribar a la bocana Nord del port hi ha una nova àrea dedicada a la reparació 

d’embarcacions petites i mitjanes, Barcelona Nautic Center. El panorama construït de caràcter 

industrial es completa amb un edifici modern de servei al dic sec situat en el moll Occidental, i 

una part de l’edifici més vell d’aquesta àrea, actualment incorporat al Club Natació Barcelona 

com aparcament. 

Acompanyen a les edificacions anteriors un conjunt important d’instal·lacions tècniques al 

servei de la reparació naval. De nord a sud són: el syncrolift, aparell de la casa Rolls-Royce amb 

capacitat per elevar i distribuir en una plataforma vaixells de fins a 2.000 tones; una plataforma, 

recentment ampliada per tenir els vaixells en sec per reparar; en aquesta gran plataforma, hi 

ha diversos travelift per embarcacions de grandària mitjana i el shiplift, construït per Pearlson 

Shiplift Corporation de Florida (USA), per elevar vaixells de fins a 4.800 tones; el dic sec, de 215 
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m d’eslora i 36 m de mànega, amb capacitat per rebre vaixells de fins prop de 50.000 tones 

de registre brut;1 les instal·lacions de Barcelona Nautic Center, àrea dedicada a la reparació i 

manteniment d’embarcacions de lleure petites i mitjanes.

El conjunt dels edificis de caràcter industrial, les instal·lacions al servei de la reparació naval 

i els vaixells atracats als molls o sobre les plataformes d’aquesta àrea conformen un especial 

paisatge industrial en la part més interior del port, molt proper al barri de la Barceloneta. L’àrea 

industrial no només és important per l’extensió que ocupa i pels seus vuit edificis històrics 

que es mantenen en peu, sinó també per la destacada activitat que es produeix: la principal 

empresa que opera en aquesta àrea, Marina Barcelona-92, és en molts aspectes, líder mundial 

en el sector de reparació i manteniment de grans iots i ha impulsat la creació d’uns 1.000 llocs 

de treball en tota la zona descrita. 

Al costat de mar d’aquest paisatge industrial se’n troba un altra de ben diferent. També 

recorrent la zona de nord a sud hi ha la plaça de Mar i la platja, la torra del telefèric de Sant 

Sebastià, els grans edificis del Club Natació Atlètic Barceloneta i Club Natació Barcelona, l’àrea 

de l’hotel (amb un edifici d’oficines, la seu de Desigual i l’hotel W), la plaça Rosa dels Vents i 

la nova Marina Vela. És un paisatge amb edificis i activitats dedicades a l’esport, els serveis, 

el lleure, la nàutica i el turisme que s’ha desenvolupat en contacte, però separat del paisatge 

industrial. 

Talleres Nuevo Vulcano, la factoria motor de l’àrea industrial

Un recent estudi (Alemany, 2019) descriu detalladament la creació i evolució de la factoria 

que ha estat la base i la impulsora del desenvolupament de l’àrea industrial del port: els Talleres 

Nuevo Vulcano (TNV). 

TNV es va instal·lar al moll Nou el 1834 o 1835 per dedicar-se primer a la reparació naval i, poc 

després, es transformà en una indústria metal·lúrgica de caràcter general. Les seves primeres 

instal·lacions foren uns senzills edificis d’una sola planta situats al llarg d’un moll que s’acabava 

de construir el 1822. La factoria es dedicava inicialment a la reparació i manteniment dels 

vaixells de la Compañía Catalana de Vapor, creada pocs anys abans com empresa naviliera 

que iniciava línies de navegació de vapor, inicialment amb els ports de Balears i més endavant 

amb Marsella (Rodrigo, 2019: 27-35). El 1841 aquesta empresa es va convertir en la Sociedad 

Navegación e Industria que, fins el 1916, en que es va integrar amb altres navilieres per crear 

la Compañía Trasmediterránea. TNV, que havia diversificat molt la seva producció per no 

dependre només del manteniment dels vaixells de la societat matriu, van incorporar-se a la 

nova gran empresa naviliera que va començar a operar el 1917. Trasmediterránea va decidir 

ben aviat separar els seus negocis dedicats a la navegació dels industrials de construcció i 

reparació naval, per la qual cosa va crear el 1924 la societat Unión Naval de Levante de la 

que TNV va entrar a formar part junt a Talleres López i Astilleros València, que provenien de 

1. Tona de registra brut és una unitat de capacitat dels vaixells, no del seu pes. També anomenada tona 
Moorsom equival a 100 peus cúbics o 2,83 m3
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Trasmediterránea i Astilleros de Tarragona, que s’incorporava de nou i la Fried Krupp de Kiel, 

que esdevenia el soci tecnològic. 

La factoria del moll Nou encara va canviar varies vegades més d’empresa matriu de la que 

depenia: el 1935 va tornar a la Trasmediterránea; el 1952 va passar a Isleña Marítima (filial de 

Trasmediterránea); el 1962 de nou s’integrava a Unión Naval de Levante; el 1999, després d’una 

gravíssima crisi que la va dur a les portes de la desaparició, es va convertir en Unión Naval 

Barcelona, dins el Grup Boluda d’empreses marítimes; per últim, el 2010 va desaparèixer com 

a factoria i la major part de les seves instal·lacions passaren a Marina Barcelona-92 que venia 

operant des del Pla del Port Vell de 1989 en la dàrsena de la Indústria, realitzant les activitats 

anomenades Repair, Refit & Maintenance de mega-iots.

Quan Nuevo Vulcano depenia de la Societat Navegación e Industria va diversificar molt la 

seva producció, esdevenint, junt a La Maquinista Terrestre y Marítima y Alexander Hermanos, 

una de les grans empreses metal·lúrgiques. Al marge de les construccions i reparacions navals 

que després s’exposaran, la Nuevo Vulcano va produir nombroses màquines de vapor i calderes 

per a la indústria. La primera màquina de vapor d’Espanya va ser obra de TNV que la va 

emprar en la seva pròpia factoria (Madoz, 1848: 554). En el Museu Nacional de Ciència i Tècnica 

de Catalunya (MNACTEC) es conserven quatre diferents màquines de vapor (tres a l’exposició 

i una desmuntada al magatzem) construïdes per la factoria del moll Nou en aquesta època 

(Bayó & Riera, 2012). També va realitzar algunes màquines de tren com la locomotora Berga. La 

factoria del moll Nou, junt a la secció de foneria que es trobava en part al carrer Alegria (actual 

Andrea Doria) de la Barceloneta va realitzar nombrosíssimes columnes de ferro per a grans 

edificis (com el vapor Aymerich, Amat y Jover, avui seu del MNACTEC) i artístiques reixes (com 

les dissenyades per Antoni Gaudí pel Parc de la Ciutadella) (Alemany, 2019: 72-81). 

La principal activitat i dedicació de TNV al llarg de la seva història van ser la reparació (i 

en menor mesura) la construcció naval, per a les quals havia estat creada la factoria a mitjans 

de la dècada de 1830. La primera ocupació va ser pels vaixells de l’empresa que va la crear, la 

Compañía Catalana de Vapor i poc més endavant pels de la Sociedad Navegación e Industria, 

empresa continuadora de l’anterior. Però com que disposava de pocs vaixells (va començar 

amb un de sol, el Balear i quan es va integrar a la Trasmediterránea el 1917 tenia cinc vapors) 

i donat que l’Armada espanyola no disposava de tallers per a vaixells de vapor va començar 

ben aviat a reparar i mantenir els vaixells de vapor de guerra (Alfaro, 2007: 76-81). En aquesta 

primera època va construir màquines de vapor i, sobretot, calderes per a la marina mercant i 

per l’Armada (Sánchez Carrión, 2015). Una producció dirigida als ports important varen ser les 

grues manuals i de vapor per el moviment de mercaderies i de grans blocs per a la construcció 

de molls i dics de les que se’n conserven algunes.

Quan TNV es va integrar a Unión Naval de Levante va augmentar molt la seva activitat 

en el sector de la industria naval, però sempre en el camp de la reparació i manteniment. Les 

construccions de nous vaixells es realitzaven a les grans instal·lacions creades per la nova 
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indústria al port de València. El 1943 es va elaborar un gran projecte per ampliar, modernitzar 

i millorar la capacitat de treball dels tres edificis que posseïa TNV: el vell d’enfront la platja, 

el del carrer Alegria i el de davant el moll Nou que s’havia començat el 1929 i que no estava 

completament acabat. Per portar a terme aquest important projecte es va demanar un crèdit 

de 14.480.000 pessetes el 13 de setembre de 1943 a la sots-secretaria de la Marina Mercant per 

obtenir les ajudes que preveia la Llei de protecció de la construcció naval de 5 de maig de 1941. 

La resposta va ser immediata: es denegava el crèdit “por no estar clasificados estos Talleres 

como constructores navales, a los que únicamente alcanzan los beneficiós de la mencionada 

Ley”.2

L’any 1957 TNV va poder iniciar una línia de treball dedicada a la construcció naval. Es va 

veure la possibilitat, en el marc del creixement del sector, d’especialitzar la producció en un 

segment de construcció de petites i mitjanes embarcacions, tant per les activitats tradicionals 

de transport i pesca com pels treballs portuaris. El límit de capacitat de les noves construccions 

es va establir en 1.000 tones de registre brut. Aquesta nova línia de treball va donar molt bons 

resultats tècnics i econòmics. Fins a la crisi de la Unión Naval de Levante de la dècada de 1990, 

a més de totes les reparacions i manteniment de grans vaixells, es varen construir algunes 

embarcacions de transport, de pesca i de lleure i, sobretot moltes embarcacions de treball 

portuari com remolcadors, barcasses, gànguils, càbries, pontones...També es van realitzar 

algunes obres singulars com dos grans estructures per piscifactories off-shore. Fins els anys 

1980, quan es va començar a manifestar amb intensitat la crisi del sector, TNV va viure un 

període de gran activitat i de manteniment d’un elevat nivell d’ocupació. A la dècada de 1970, 

en els moments de major demanda hi treballaven unes 700 persones fixes (majoritàriament 

obrers industrials) i, en les puntes d’activitat es contractaven 400 treballadors eventuals més 

(Alemany, 2019:177) 

Construcció de les infraestructures, edificis i instal·lacions del paissatge industrial

Els primers edificis del Nuevo Vulcano es varen localitzar al moll Nou que s’havia construït 

bàsicament entre 1816 i 1822. Els senzills i estrets coberts de 1834 o 1835 es van anar ampliant 

a les dècades següents i complementant amb instal·lacions properes com un nou escar de 

l’empresa Martorell i Bofill el 1861 i grues en el moll per facilitar el moviment de grans pesos. 

L’àrea del moll Nou va quedar més ben protegida i va guanyar calat amb les obres d’ampliació 

del port realitzades entre 1869 i 1874 seguint el projecte de Josep Rafo aprovat el 1860, però no 

va millorar la infraestructura ni l’amplitud del moll. D’altra banda, en aquest mateix primer 

projecte tècnic modern i en el següent de 1873 degut a Mauricio Garrán es plantejava la 

construcció -que no es va realitzar mai- d’unes grades de construcció naval per donar millor 

servei a aquesta activitat que es considerava de gran futur pel port i l’economia del país. 

El 1882 un nou director, Francisco Lagasca va plantejar la construcció d’un sistema 

2. ARXIU DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA: Fons Talleres Nuevo Vulcano. Compañía Trasmediterránea. 
Proyecto general de ampliación de la factoría. Caixa 578
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diferent de la construcció de grades o dics secs per treure i avarar grans vaixells. Es tractava 

d’un dic surant i deponent inventat i construït pels enginyers anglesos Latimer Clark i John 

Stanfield. Consistia en un gran mecanisme que es submergia, rebia sobre seu un gran vaixell, 

després l’elevava i el dipositava sobre uns careners. Per estudiar aquest sistema i els avenços 

tècnics d’alguns ports d’Anglaterra, la Junta d’Obres del port de Barcelona va comissionar a 

l’enginyer sotsdirector d’Obres Julio Valdés y Humaran per viatjar a aquell país i elaborar un 

estudi. El treball, presentat a la Junta d’Obres el juny de 1886 i publicat posteriorment (Valdés, 

1887) proposava concretament la construcció d’un dic surant i deponent del sistema Clark y 

Stanfield, qüestió que la Junta va aprovar. El nou gran mecanisme per elevar i depositar en sec 

vaixells requeria d’una dàrsena especial que es va dissenyar a continuació del moll Nou i que 

un cop construïda el 1895 va rebre el nom (oficialment sempre en castellà en aquella època) 

de dàrsena del Dic Surant i Deponent i que es manté avui amb el nom de dàrsena del Dic. 

Estava delimitada pels molls de Catalunya (perpendicular al Nou), Oriental (a continuació del 

de Catalunya i alineat amb el Nou) i Occidental (paral·lel a l’anterior). Els careners, que era una 

infraestructura de pantalans paral·lels molt resistents on es dipositaven les embarcacions en 

sec, es van construir als molls Oriental i Occidental interior. 

El projecte, les autoritzacions i les obres del dic surant i deponent varen patir alguns retards 

però finalment es va inaugurar el 1903. El dic surant i deponent va ser explotat directament 

per la Junta d’Obres fins que el 1972 es va donar en concessió, junt a la construcció d’un nou 

dic sec i els edificis que estaven entorn la dàrsena, a Unión Naval de Levante, l’empresa matriu 

de TNV. El nou dic sec es va inaugurar el 1978. Actualment encara està en servei. El dic surant 

i deponent va donar un gran servei en els quasi 90 anys que va funcionar -es va desguassar 

el 1990- doncs va permetre l’elevació i reparació en les seves instal·lacions de més de 10.000 

vaixells. També va servir per la construcció de grans caixes-bloc de formigó destinades a la 

construcció del dic de Llevant en els dos primers decennis del segle XX.

El creixement de grandària i calat dels vaixells, especialment en els darrers decennis del 

segle XIX, va posar de manifest, les insuficiències de línia d’atracament, de calat i d’espai 

terrestre dels molls en aquells moments. El moll Nou era molt estret i en bona part estava 

ocupat per l’edifici de TNV el que dificultava els treballs sobre els vaixells que s’havien de 

reparar. Per això en el Pla d’ampliació del port de 1900 de Carlos de Angulo es va proposar 

l’engrandiment del moll on hi havia la factoria. En el seu entorn es mantenien les propostes 

de dos instal·lacions industrials: l’escar per treure i avarar embarcacions petites i mitjanes al 

costat nord de l’edifici de TNV i la nova dàrsena al costat sud amb el dic surant i deponent. Es 

dissenyava així una gran àrea industrial continua al servei de la reparació naval al port de 

Barcelona.

El funcionament del dic surant i deponent i les obres d’ampliació del port, especialment la 

prolongació del dic de l’Est, necessitaven magatzems i tallers. El 1904 es varen projectar pel 

director Carlos de Angulo set nous edificis en els molls que rodejaven la dàrsena del Dic Surant i 

Deponent amb la finalitat anterior. El projecte es va aprovar a Madrid però amb la condició que 
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es fessin unes modificacions. Es van elaborar aleshores dos projectes diferents: el primer per 

les construccions del moll de Catalunya que fou aprovat el maig de 1907 i el segon pels edificis 

del moll Oriental, que redactat per el nou director Julio Valdés, fou aprovat l’octubre de 1909. La 

construcció dels edificis del moll de Catalunya es va retardar perquè estava ocupat pel taller de 

blocs per les obres del dic de l’Est. Els cinc edificis del moll Oriental dedicats a oficines del dic, 

magatzem de les obres, magatzem del dic, dipòsit de carbó i dipòsit de bots es van construir 

el 1911 i els dos del moll de Catalunya dedicats a tallers del port i a magatzem de boies es van 

acabar el 1914 i 1917 respectivament. 

El maig de 1924 un gran incendi va destruir una part important de l’edifici de Talleres Nuevo 

Vulcano. Encara que en un principi es va témer per la continuïtat de la factoria, l’empresa va 

reaccionar i es va reconstruir immediatament. A més, es va proposar construir-ne un de nou 

per ampliar la capacitat de treball de l’empresa. El director de la factoria, l’enginyer industrial 

Julio Isamat, va projectar el 1929 un nou i gran edifici de dos plantes entre vell reconstruït i el 

cantell del moll Nou. L’estructura de formigó es va aixecar el 1931-1932, però no es va tancar 

i acabar totalment fins a la dècada de 1940. És la gran edificació de 160 metres de llarg i 20 

metres d’ample que avui encara domina el paisatge industrial de la zona

Situació actual dels edificis històrics dedicats a la reparació naval

Actualment estan en peu vuit dels nou edificis històrics que han conformat el paisatge 

industrial del port. El novè, el més antic de TNV, quasi ha desaparegut; només resta una part 

de la façana i l’interior, completament transformat, ja que ha estat incorporat al Club Natació 

Barcelona com aparcament. 

La situació actual de cada un dels vuit edificis que es mantenen, i que denominem amb els 

noms originals de quan es van projectar, és la següent:

-Nou edifici de TNV, projectat per Julio Isamat el 1929 en el moll Nou i construït bàsicament 

durant 1930-1931. Després de la seva restauració integral als anys noranta del passat segle, 

continua en servei amb les oficines i magatzem de l’empresa Marina Barcelona-92.

-Tallers del port al moll de Catalunya, projectat inicialment per Carlos de Angulo, però 

redissenyat per Julio Valdés que va fer el projecte definitiu de tots els edificis de l’entorn de la 

dàrsena del Dic, fou construït el 1914. Continua en us al servei de les reparacions que es fan a la 

gran plataforma i a la dàrsena del Dic

-Magatzem de boies al moll de Catalunya. Igual que l’anterior es troba en ús i es dedica a les 

mateixes funcions

-Oficines del dic, actualment conegut com edifici del Rellotge, està situat a començament 

de l’antic moll Oriental. Recentment restaurat, és manté de moment sense ús.

-Magatzems del dic, construcció abandonada i en mal estat, per la que el port està elaborant 

un projecte de restauració.
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-Magatzem de les obres del port. Igual que l’anterior està en mal estat i pel que també hi ha 

un projecte de restauració.

-Dipòsit de carbó, més conegut com la Carbonera. Va ser important doncs emmagatzemava 

el carbó que es consumia en aquesta àrea. Es restaurarà pel port igual que els dos anteriors

-Dipòsit de bots. Pels treballs al dic surant i deponent i en la dàrsena s’empraven molts bots 

que es guardaven i mantenien inicialment en aquest dipòsit. Està restaurat i es la seu de la 

Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB).

Conclusions

Els vuit edificis industrials dedicats a la reparació naval constitueixen una part substancial 

d’un excepcional patrimoni industrial portuari, representatiu de diverses èpoques, que s’ha 

conservat fins el moment present. Tenen a la vegada excel·lents perspectives de futur.

La primera conclusió sembla evident: l’àrea industrial del port dedicada a la reparació (i, 

en menor mesura, construcció) naval té una història excepcionalment llarga i demostra una 

resiliència extraordinària. En efecte, mantenir una activitat industrial en un mateix lloc del port 

de Barcelona durant més de 180 anys esdevé un element que, creiem, és únic en el panorama 

industrial espanyol. D’altra banda, els edificis i les instal·lacions industrials han resistit durant el 

llarg període d’activitat, tota mena de situacions problemàtiques, superant-les totes. La darrera 

i més greu, la crisi econòmica del sector en les dues dècades finals del segle XX, que va afectar 

nombroses empreses i factories a tot Europa, particularment a Espanya i que va estar a punt 

de fer desaparèixer definitivament aquesta activitat a la dàrsena del Dic. Els treballs industrials 

de reparació naval, amb els seus edificis i instal·lacions tècniques, han canviat molt al llarg de 

la història. A Barcelona s’han adaptat a les condicions econòmiques i tecnològiques de cada 

època fins el moment present que continuen en primera filera del seu sots-sector d’activitat, 

mostrant una resiliència molt difícil, sinó impossible, de trobar en altres llocs d’Espanya, àdhuc 

d’Europa.

La segona conclusió, en realitat més una constatació, és la convivència del paisatge 

industrial portuari amb el medi urbà més proper, el barri de la Barceloneta, i més recentment 

amb un paisatge modern de lleure i turisme desenvolupat a partir del Pla Especial del Port Vell 

de 1989. A partir de 2004, amb els projectes i realitzacions sobre la plataforma i infraestructura 

de la Nova Bocana (hotel W, edificis de serveis de la plaça Rosa dels Vents i nova Marina Vela 

amb tots els seus equipaments) aquest paisatge de lleure i turístic s’amplia considerablement. 

Malgrat els molts problemes que comporta la convivència de paisatges i activitats tant 

diferents, el resultat fins el moment present ha estat positiu. Les activitats industrials aporten 

valor afegit i ocupació diferent i de més alt nivell que les turístiques, clarament majoritàries 

en l’espai litoral de la ciutat i en el Port Vell. Són un contrapès important al sector serveis i 

diversifiquen la imatge, l’activitat i l’ocupació de l’àrea més interior del port. 

Mantenir la convivència i un cert diàleg entre els paisatges industrial i turístic es clau pel 
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futur, especialment de l’espai de la Nova Bocana. En aquest sentit, la tercera i darrera conclusió, 

es refereix a l’important paper que poden jugar en el futur els edificis industrials de l’antic moll 

Oriental. Són: a) les antigues Oficines del dic surant i deponent, restaurades i en concessió a 

MB-92; b) el Magatzem del dic, que va ubicar també els seus tallers sotacobert, edifici avui 

abandonat i que junt als dos següents, el port te previst restaurar; c) el Magatzem de les obres 

del port, també en desús actualment; d) el Dipòsit de carbó, la Carbonera, també abandonat; 

e) el Dipòsit de bots, restaurat i en concessió per a la Fundació Navegació Oceànica Barcelona 

(FNOB). 

A més dels anteriors edificis històrics del moll Oriental hi ha els tres que MB-92 ha restaurat 

i utilitza actualment per les seves activitat. Són: el nou de TNV -el més gran de tota l’àrea- i els 

dos del moll de Catalunya. Aquests tres edificis que van conèixer els treballs industrial del segle 

XX, han trobat un destí d’acord amb la seva tradició: les activitats industrials del segle XXI. Per 

últim, cal ressenyar una petita construcció ubicada entre la Carbonera i l’antic dipòsit dels bots. 

Era un transformador que, un cop restaurat i adaptat, es vol dedicar a l’estació del bus nàutic 

que ha d’enllaçar aquesta zona amb el Portal de la Pau en el futur.

L’àrea de la Nova Bocana no està encara acabada. Falten equipaments, serveis i la 

tematització dels espais públics de la Marina Vela i s’ha de prendre encara, en el moment 

de redactar aquest paper (desembre de 2019), la decisió sobre la construcció del museu de 

l’Hermitage i la futura facultat de Nàutica en dos solars contigus de la zona. Són elements 

importants que poden diversificar les funcions i els usuaris de tota l’àrea de la Nova Bocana. 

Els magatzems, tallers i dipòsits històrics que actualment estan en desús constitueixen una 

frontera entre dos paisatges diferents: la façana de mar dels edificis forma part del paisatge 

industrial portuari de la dàrsena del Dic, mentre que la façana de terra pertany al paisatge 

de lleure i turisme de la Nova Bocana. És un cas de patrimoni industrial molt especial. En 

aquest sentit, la restauració i reutilització dels tres edificis industrials de l’antic moll Oriental 

construïts a principis segle XX, que està projectant el port, adquireix un paper molt destacat 

per la convivència de les diferents activitats i, en general, per la conservació del patrimoni 

industrial portuari, per la imatge de la zona i pel futur desenvolupament de l’àrea. 
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Fig 1: Part del paisatge industrial del port de Barcelona. Al centre l’edifici principal de TNV, l’ampliació de la 
plataforma i els edificis històrics del moll de Catalunya. Foto JA

Fig 2: Projecte de magatzems del dic de 1909. Arxiu Port de Barcelona.
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Fig 3: Projecte de nou edifici de talleres Nuevo Vulcano de Julio Isamat de 1930. Fons Talleres Nuevo 
Vulcano, Museu Marítim de Barcelona.

Fig 4: Estructura del nou edifici de Talleres Nuevo Vulcano el 1930. Fons Nuevo Vulcano, Museu Marítim de 
Barcelona.
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Fig 5: Vista aèria de les dàrsenes de la Indústria i del Dic Surant i Deponent amb tots els seus edificis i 
instal·lacions a finals dels anys 1960. Fons talleres Nuevo Vulcano, Museu Marítim de Barcelona.

Fig 6: El Dipòsit de carbó, habitualment anomenat la Carbonera en desús el 2019. Foto JA.
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Fig 7: Edificis del moll de Catalunya restaurats i en ús, Oficines del dic surant i deponent (Edifici del Rellotge) 
restaurat i magatzem del dic desocupat. Foto JA. 
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El far de Canet d’en 
Berenguer. Una llampada 
per il·luminar el golf de 
València
Manuel Carreres Rodríguez 
Càtedra Demetrio Ribes - UV

Preàmbul

El Pla d’Enllumenament Marítim de 1847 va programar per a la costa valenciana la 

instal·lació de 14 fars per a l’ajuda a la navegació. Aquesta primitiva xarxa iniciaria la seua 

construcció en 1852 amb la il·luminació dels fars del cap de Sant Antoni, Alacant i Tabarca. Les 

reformes de 1858 i 1881 van potenciar que, en 1883, la costa valenciana ja comptara amb 23 

llums, molts d’ells amb poc abast o situats a molls, i d’altres que avui encara formen part de la 

xarxa de fars com el d’Orpesa, illes Columbretes, Cullera, Punta de l’Albir, cap de l’Horta i Santa 

Pola (AGUILAR, 2014: 61-63).

A les acaballes de segle XIX i principis del XX (també amb motiu de la reforma de 1902) es 

projectarien tres nous fars a les costes valencianes: el de Peníscola, Canet d’en Berenguer i el 

del cap de la Nau. Molt posteriorment, en 1992 i arran el Pla de Senyals Marítims de 1985/89, 

es construirien els darrers dos fars: el d’Irta (a Alcossebre) i el de Nules, els quals tenen la 

consideració de ser els únics de tota Espanya construïts per dones, Blanca Lleó i Rita Lorite 

respectivament.

En definitiva, la xarxa actuals de senyals marítimes constitueix un total de tretze fars 

d’importància, tres fars portuaris, i centenars de boies, balises i llums menors que han anat 

eliminant els espais «obscurs» de la costa i millorant els punts més conflictius de la costa 

valenciana.

Justificació del far de Canet

La importància i justificació de la construcció del far de Canet és innegable, tal com 

s’assenyala a la memòria del projecte original, en la que s’afirma que:

«entre la luz del Puerto del Grao de Valencia y la de Burriana, se extiende una playa 

baja y arenosa, donde hay un gran espacio oscuro, sumamente peligroso para los barcos 

que hacen la navegación por la costa.»

Aquesta situació, si bé afecta a totes les naus, perjudica principalment als vaixells de major 

port ja que:
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«viniendo del Norte hayan de doblar el cabo de S. Antonio, pues siendo de pequeño 

alcance las luces comprendidas entre dicho cabo y el de Oropesa, han de acercarse 

mucho á la costa para verlas y si sobrebienen temporales del Este ó Nordeste [...], se 

encontrarán empeñados en el golfo de Valencia, sin poder doblar el cabo de S. Antonio.»

Les paraules coincideixen amb les dades que aporta Martín Ferreiro al Mapa sobre los 

siniestro ocurridos en las costas españolas entre 1866 a 1880 amb el gran nombre de naufragis 

que esdevenen al sud del golf de València.

Així les coses, amb la construcció del far de Canet, i el suport d’un llum al port de València, 

la majoria d’aquests naufragis s’evitarien ja que els vaixells podrien transitar més allunyats a 

la costa i, en arribar al cap de Sant Antoni, tenir el suficient marge de maniobra per a poder 

superar-lo.

Els projectes

Dins de la història, el far de Canet d’en Berenguer apareix per primera vegada al Reial 

Ordre de 30 de març de 1881, sobre la Reforma de l’enllumenat marítim en les costes 

d’Espanya i, més concretament, als dictàmens de la Comissió de Fars que l’acompanyen. En 

ells es desprèn, entre d’altres, la necessitat d’erigir tres fars de 3r ordre amb llampades, un dels 

quals correspon al del cap de Canet. A partir d’aleshores, el camí cap a la construcció del far, 

serà un seguit d’epístoles i projectes que van i vénen de València a Madrid i viceversa al llarg 

de dues dècades.

Plànols del far. Agustín Ruiz de Arévalo, 1883. Arxiu del far.

El 15 de març de 1883, Agustín Ruiz de Arévalo signa el primer projecte per a la construcció 

d’un far en el cap de Canet, del qual tan sols es conserven els plànols (AFC, 1883a). No obstant, 

sabem per ells i per les referències incloses a l’informe de l’enginyer en cap, que el projecte 

comptava amb el doble estudi per a llum d’olis minerals o llum elèctric –tal i com dictaminava 

el RO adés esmentat (AFC, 1883b)–, la seua comparació i la preferència per a la instal·lació de 

l’opció elèctrica.

L’enginyer en cap Juan P. Serrano, va aprovar l’informe l’1 d’abril de 1884 i el va elevar a 

la Superioritat. Aquesta el torna el 7 de novembre del present any, demanant el canvi de dos 
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aspectes: modificar la planta de l’edifici per a donar major amplitud a les habitacions dels 

torrers sense augmentar les dimensions; i segregar completament del projecte allò referent a 

l’opció elèctrica.

De nou a València, del 26 de febrer de 1891 consta un nou projecte amb les indicacions de 

la Superioritat, signat per Luis Dicenta Lloret, el qual manté la major part del text elaborat 

por Ruiz de Arévalo en 1883, a excepció de les peticions de la Superioritat ressenyades i de 

la inclusió dels pressupostos de contracta tant per a llum elèctric (94.312,28 pts.) com per a 

parafina (52.630,70 pts.).

Passaren els anys i el projecte del far de Canet va caure en l’oblit fins a finals de segle. 

José Jimeno Lassala signa en 1898 un nou projecte que no hem trobat. Però per documentació 

posterior (AFC, 1901), es coneix que aquest es va enviar a la Superioritat i a la Inspecció General, 

la qual va resoldre dos aspectes fonamentals: que el far comptara amb un aparell de 4t ordre 

(abans era de 3r) i grups de dues llampades blanques, i que l’alçada de la torre devia tindre 

una altura de 30 m, huit més que el projecte primitiu. Per tant, és en aquests moments quan 

apareixen les característiques definitives del far. A finals de 1899, Arturo Montfort redacta la 

memòria on reflecteix eixos canvis, amb un preu de contracta de 41.815,24 pts.

El 18 d’octubre de 1900, la Direcció General d’Obres Públiques obri a subhasta la construcció 

del far amb un pressupost de contracta de 38.135,31 pts. (per davall del proposat en el projecte). 

El concurs quedà desert i, el 28 de desembre es tornà a obrir i novament quedà desert i, com 

si del dia de marmota es tractés, a finals de 1901 torna a haver-hi una nova subhasta amb el 

pressupost definitiu de 1899 (41.815,24 pts.).

Aquesta subhasta sí s’adjudicà i, en febrer de 1903, ja amb l’edifici i la torre construïda, s’obri 

el període d’adjudicació sense «las formalidades de subasta» per a la instal·lació de l’aparell, 

llanterna i accessoris del far amb un pressupost de 35.000 pts. Semblava que, ara sí que sí, el golf 

de València podria comptar amb una llampada per a il·luminar els vaixells que discorrien per ell.

L’indret

El far de Canet se situa uns 30 km al nord de la ciutat de València i a uns 2 km del centre de 

la localitat de Canet d’en Berenguer, entre aquesta i la mar, al marge nord del riu Palància. En 

aquells moments l’indret era un paisatge de cultiu en el que tan sols havien dues edificacions 

d’importància: l’antiga torre de guaita i una casella de carabiners. Amb el temps, el paisatge es 

transformà en una extensió de camps de tarongers i, des de la segona meitat dels anys 90, el 

far està envoltat de les edificacions de la urbanització Nova Canet.

Però el més interessant és la raó per la qual el far no estiga situat vora mar. Els terrenys 

on s’assenta (a penes 120 m del delta) estan conformats per una capa de sorra fina i solta, on a 

poca profunditat brollava l’aigua. Això provocava que no es pogueren fixar els fonaments amb 

seguretat, amb la qual cosa la solució fou construir el far a uns 200 m de la línia costanera.
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El conjunt del far

El resultat de tot plegat va ser la d’un far en el qual destaca la gran esveltesa i altura de 

la torre. Aquesta, realitzada en rajola a cara vista, té una altura de 30 m al punt focal amb 

una composició a tres nivells: l’inferior, amb planta octogonal; la central i principal, circular 

lleugerament troncocònica; i la coronació, on se situa la llanterna que allotja l’aparell lumínic, 

suportada per mènsules que permeten crear un voladís al seu exterior (Bolinches & Carreres, 

2017: 30-31).

Conjunt del far Canet. Manuel Carreres Rodríguez, 2017.

Tal com hem esmentat anteriorment, aquestes mesures foren el resultat de les modificacions 

reflectides en 1898-99; la torre original comptava amb 24 m al punt focal –és a dir, 6 m menys–, 

distribuïts en 6 m de base, 17 m de tronc i 1 a la llanterna.

El far de Canet, amb aquesta definició de la torre, va seguir una referència tipològica emprada 

en altres fars de la costa espanyola, construïts entre les dècades de 1860 i 1870, com el de Cabo 

Palos (1864) a la Regió de Múrcia; Chipiona i Punta Carnero (1867) a la província de Cadis; o 

Sant Cristòfol (1866) a Vilanova i la Geltrú. Tipologia que seguiran altres fars posteriorment, 

com el de Favàritx (1922) a Menorca.

L’interior de la torre s’il·lumina mitjançant huit finestres verticals, a mena d’espitlleres, 

situades en direcció est-oest. La torre compta amb una escala de ferro colat de cinc trams que 
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desemboquen en la càmera de servei. Des d’ella, s’accedeix a la càmera d’il·luminació a través 

d’una empinada escala i una comporta horitzontal. El sòl d’aquesta càmera està format per 

dos biguetes de doble T perpendiculars on, en un dels quadrants, es troba la citada comporta.

Al bell mig de la càmera se situa l’aparell de 4t ordre, del qual parlarem posteriorment. 

El sòcol de la llanterna està recobert amb fusta i, en una part, es troba la porta que dóna a la 

galeria exterior. La cúpula, de foneria, encara conserva l’orifici d’oxigen per on sortien els fums.

Per la seua banda, l’edifici dels torrers tenia una planta lleugerament rectangular, de 17 x 

16 m de costat. Cap a l’exterior, la façana deixa entreveure els materials emprats, la pedra i la 

rajola, que alhora articulen els volums i l’ornament. L’edifici estava concebut per a dos operaris, 

motiu pel qual l’espai s’organitza a través d’un pati central des d’on es distribueix l’accés a les 

diferents estàncies. L’entrada es realitza des del punt oposat a la torre, en aquesta primera 

crugia es troba el vestíbul i dos despatxos; en la segona és on està el pati i els habitatges dels 

torrers; i, en la tercera, se situen la sala de màquines, magatzem i taller.

Façana de la casa dels torrers. Manuel Carreres Rodríguez, 2017.

També aquest edifici va sofrir modificacions en 1891, encara que no tan visibles com a la 

torre. En ella tan sols s’estretí el pati, per a donar major espai als habitatges dels torrers, els 

quals també variaren els volums interns, i es va traslladar el pou al jardí exterior de la casa.
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La casa de màquines

Un dels aspectes de major sorpresa en la visita a l’arxiu del far va ser trobar-me els plànols 

d’una casa de màquines que mai no es va construir. Es tracta dels únics indicis conservats –més 

enllà del pressupost– sobre el primitiu projecte d’aparell que funcionava amb subministrament 

elèctric. Un projecte que fou desestimat per l’elevat del seu cost, el qual quasi era el doble que amb 

parafina (94.312,28 pts. per 52.630,70) degut a la construcció d’un nou edifici i a la instal·lació de 

maquinària per a la producció d’electricitat.

L’edifici se situava en la part posterior del far, prop del camí que comunicava aquest amb 

el poble. Es tracta d’un edifici de planta longitudinal amb reminiscències clàssiques, amb unes 

mesures de 23,50 x 13 m i una coberta a dues aigües. L’alçada total era de 8,40 m, constituïda 

per l’espai d’ús i l’espai dels tallants amb estructura Fink guerxa que suporten la teulada.

Aquesta divisió dels volums es manifesta cap a l’exterior, en les façanes curtes, a través d’un 

frontó amb decoració geomètrica i una llanterna en la cúspide permetent l’entrada de llum a 

l’interior. Sota el frontó se situa l’entrada principal i quatre finestres, que tan sols en són dues a 

la façana posterior. Les façanes laterals compten amb set obertures.

Amb tot, l’aspecte més interessant està al seu interior. L’espai es distribueix mitjançant tres 

volums clarament diferenciats. Al primer s’accedeix des de l’exterior, l’entrada del qual dóna 

a un corredor que compartimenta a cada costat els habitacles dels dos maquinistes. El tercer 

volum, situat al fons, comprenia la carbonera, el taller i el dipòsit de maquinària.

El segon volum és el principal i el de majors dimensions ja que en ell s’allotja la sala de 

màquines. En un espai dominant, al bell mig, estan disposades dues màquines a vapor 

bessones amb sengles xemeneies i, al darrere, un pou i una pica. Al voltant de les màquines de 

vapor es troba un conjunt de corretges, politges, engranatges i turbines les quals permeten, així, 

transformar l’energia calorífica en energia mecànica i, aquesta, en elèctrica.

Plànols de la casa de màquines. Agustín Ruiz de Arévalo, 1883. Arxiu del far.

L’encesa

Després de més de dues dècades des del primitiu projecte del far, la seua encesa va esdevenir 
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el 31 d’octubre de 1904 sota un cel ras. Aquesta fita quedà reflectida en el quadern diari dels dos 

primers torrers que ocuparen el far, Eduardo Olmos y Santos Baso, els quals ho redactaren així:

«En cumplimiento de lo ordenado por la Dirección general del ramo con fecha 13 

del actual, se procede á encender la luz de este faro desde el día de hoy, y al efecto se 

han llenado las lámparas, comprobado la marcha de la rotación y dispuesto todo lo 

necesario para que el alumbrado no sufra interrupción alguna.»

L’aparença del llum eren llampades blanques en grups de dos en dos, mostrant-se cada set 

segons. El seu abast òptic era de 22,5 milles en temps mitjà i l’abast geogràfic de 12,07 milles 

per a un observador situat a nivell del mar. La premsa de l’època es fa ressò de l’esdeveniment i 

alguns diaris descriuen amb detall les peculiaritats arquitectòniques i tècniques del far.

L’única cosa que la premsa no descriu és el tipus d’aparell instal·lat. Un aspecte curiós 

tenint en compte que és l’element més important d’un senyal marítim. Es tractava d’un aparell 

catadiòptric de 4t ordre muntat sobre un basament amb flotador de mercuri i accionat per una 

màquina de rellotgeria de gravetat; el llum era de nivell constant equipat amb un metxer Dotty 

de dues metxes i els seus dipòsits de combustible estaven adossades a l’òptica. Tot el conjunt va 

estar proporcionat i instal·lat per la firma anglesa especialitzada Chance Brothers.

Tan sols dos mesos després de l’encesa, per raons que desconeixem, l’aparença del llum 

va ser modificada a partir de l’1 de gener 1905, fent-lo girar amb més lentitud per a que es 

mostrara cada deu segons, en lloc de fer-ho cada set.

Les millores tecnològiques

Anys després de la construcció del far de Canet es decideix comunicar-lo per carretera a 

través d’un camí veïnal que, partint des de la carretera de Madrid a Castelló (l’actual N-340), 

arribava al far. El dictamen per a executar les obres es produïren a finals de 1911 però, tres anys 

després, encara estava pendent d’aprovar-se el projecte reformat.

El decenni següent, degut a les innovacions tecnològiques i a la implantació sistemàtica de 

l’electricitat en els fars, es decideix donar el pas que no es va dur a terme originalment. Així les 

coses, el 10 de gener de 1922 s’inaugurà l’electrificació del far mitjançant un llum de filament de 

2.000 bugies i un grup electrogen Aster de gasolina de 2HP, el qual va permetre augmentar fins 

a les 25 milles l’abast del llum. L’artífex d’aquesta innovació va ser l’enginyer Mauro Serret qui 

va estudiar i realitzar l’electrificació amb canvi d’aparença i instal·lació de grups electrògens de 

reserva tant en el far de Canet com en altres de la costa Mediterrània, així com demés projectes 

d’instal·lació de radiofars, senyals sonors, etc.

Durant la Guerra Civil, el llum es va apagar des del 24 d’octubre de 1936 per a no ser visible 

davant un atac dels sollevats. La torre va servir com a lloc d’observació i, a l’edifici, es va instal·lar 

una central telefònica de la DECA per a coordinar les bateries de costa del voltant.

En 1961 es projecta la construcció d’una nova caseta transformadora a causa del «deficiente 



206

estado de la caseta actual del transformador, así como las instalaciones eléctricas en alta y 

baja tensión» (AFC, 1961a) i una reforma de l’habitatge (AFC, 1961b). Vint anys després, en 1982, 

el far és automatitzat amb un aparell d’òptica acrílica diòptrica instal·lat per La Maquinista 

Valenciana (APV, 1996), amb dos llums principals de 200 W i altres per a emergències de 30 

W, acompanyat per un grup electrogen 

Ruston de 5 kVA.

Aquest conjunt elèctric va ser substituït 

en 1996 i, des de 2002, el far disposa d’una 

òptica acrílica que allotja dos llums de 

vapor de 575 W. Es tracta d’un sistema 

plenament automatitzat, el qual permet 

el control a distància, tant del far de Canet 

com dels de Cullera i del port de València, 

així com dels llums dels ports de Sagunt i 

Siles.

No obstant això, fins a 2017 era el 

tècnic en senyals marítims de Canet el 

que controlava els llums del far i els ports 

ressenyats des d’un ordinador instal·lat al 

far. La situació del qual va desaparèixer 

quan l’últim tècnic en actiu, Esteban Ruiz 

de Viñaspre, es va jubilar; passant el control 

a l’Autoritat Portuària de València.

Detall de la llanterna. Manuel Carreres Rodríguez, 2017.

Un futur per definir

Abans de la jubilació del torrer de Canet, efectuada a finals de 2017, en abril del mateix 

l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer va iniciar els contactes, tràmits i la sol·licitud d’adhesió 

al projecte impulsat pel Ministeri de Foment «Faros de España».

Tal com resa en la seua introducció, el citat projecte és:

«un paraguas que recoge los proyectos para el desarrollo de actividades de tipo 

turístico (cultural, social, alojamiento, mixto, etc.) que la iniciativa privada, pública 

o público-privada desee poner en marcha en alguno de los espacios no utilizados 

actualmente para el servicio de señalización marítima [...].»

Encara que en aquesta frase ve contemplat l’ús cultural i social, la realitat és que el projecte 

està principalment concebut per a la reconversió dels antics habitatges dels torrers en locals de 

restauració i hoteleria. De fet, al web del projecte tan sols apareixen les clàusules per a aquests 

tipus de reutilització.
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No obstant aquestes premisses, l’Ajuntament de Canet va iniciar els tràmits de cessió per 

tal de convertir-lo en el museu etnològic local. Això permetrà dignificar l’espai simbòlic del far 

a través d’indret cultural al bell mig d’un paisatge altament turístic.

A més a més, la pròpia corporació es compromet a no modificar els paraments exteriors ni 

l’estructura interior, adequant la composició original a les sales del futur museu (El Periódico de 

Aquí, 11-4-2017). Una proposta encertada, al nostre parer –i que en general no sol seguir-se–, ja 

que als fars els volums interiors formen part de la pròpia història de l’edifici.

Els tràmits per a incloure’s en el projecte «Faros de España» s’iniciaren ben bé fa tres anys 

(ens trobem en desembre de 2019) i, des d’aleshores, encara no hi ha hagut cap avançament al 

respecte. El far segueix tancat i el museu etnològic a un altre espai. Esperem no haver d’esperar 

20 anys com esdevingué per a la construcció del far per a fer-lo realitat.
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Antecedentes históricos

Los valores patrimoniales inmateriales que residen en el faro portuario de Málaga no 

pueden desvincularse de la historia de la ciudad y la estrecha relación que ha mantenido 

con la navegación marítima, prácticamente desde su fundación por los fenicios, que siempre 

buscaron la cercanía de estuarios y el litoral. En el año 2001 aparecieron los restos del que fue 

puerto de la Málaga romana, que aprovechó una entrada de mar junto al río Guadalmedina. 

Hoy estos interesantes vestigios, debidamente consolidados, son visitables en el subsuelo de 

un conocido hotel. Entre el material recuperado se contabilizan numerosos restos anfóricos de 

aceite, vino y garum que confirman la actividad comercial que desempeñó este embarcadero. 

La ciudad está dominada por el monte Gibralfaro, cuya etimología proviene del árabe y del 

griego (Gibel al Phar, monte del faro) sugiriendo que en su cima se encendería una hoguera 

nocturna para que sirviese de orientación a los navíos, tal y como era costumbre durante la 

Antigüedad.

La actividad comercial, y por ende, la importancia del puerto, se mantuvo durante la época 

islámica y se acrecentó tras la conquista cristiana. El puerto se había trasladado al espacio 

hoy ocupado por la plaza de la Marina, donde hoy pueden contemplarse algunos lienzos de 

muro portuario. La conocida obra Civitates Orbis Terrarum, publicada por primera vez en 1572, 

contiene numerosas vistas del dibujante flamenco Georg Hoefnagel, posteriormente pasadas a 

grabado por Franz Hogenberg. En la correspondiente a Málaga se advierte en el litoral situado 

a Levante un espigón en cuyo extremo puede identificarse lo que parece ser el brazo de una 

grúa del que pende lo que podría interpretarse como un fanal para iluminación.

1. Esta investigación se ha llevado a cabo con la ayuda de la Universidad de Málaga
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El apogeo comercial de Málaga se acentuó en el siglo XVIII con la exportación de vinos y 

frutos secos, además de aceite y cítricos, muy especialmente a partir de 1765, cuando se finiquitó 

el monopolio de comercio con América beneficiando así al puerto malagueño. Durante la época 

moderna se habían venido efectuando diversas obras de fortificación y ampliación de diques 

intercalando largos periodos de inactividad, no tomando buen ritmo las obras hasta el siglo 

XVIII. Pero precisamente la continua prolongación de los diques hacía inviable la construcción 

de un faro permanente, pues pronto habría quedaba atrás ante los nuevos avances del extremo 

del mismo.

El moderno concepto de faro comenzó a gestarse precisamente en el siglo XVIII, pero en 

España fue durante la regencia del general Espartero, en 1842, cuando se creó una Comisión 

de Faros, integrada por ingenieros militares y de caminos, que fue la que redactó el sistema 

que unificó todos los del país. Dependiendo de su cometido recibían diversos nombres: de 

recalada, fanales, linternas o luces de puerto. Muchos de ellos fueron construidos muy cerca de 

las torres de almenara que jalonaban el litoral español, ya que, al fin y al cabo, habían elegido el 

mejor lugar para optimizar su visibilidad (Falcón, 1988, 18-19). En función de su emplazamiento 

estratégico, el diámetro de su aparato y su alcance, los faros se clasificaban en seis categorías. 

Esta es la razón por la que un faro, por ejemplo, sustituyendo su aparato emisor por otro de 

mayor alcance, podía cambiar de categoría (Falcón, 1988, 20).

Igualmente se ordenó el cuerpo de fareros con la edición de manuales2 y la promulgación 

del Reglamento de Escuelas Prácticas de Faros en 1856. Los fareros pasarían a integrar, 

posteriormente, el cuerpo de técnicos de señales marítimas.

Primeros elementos de iluminación

Una de las ampliaciones del muelle de Levante la planteó el ingeniero Bartolomé Thurus en 

1717, contemplando una torre de iluminación de cantería, y posteriormente, tras su fallecimiento, 

por el nuevo proyecto del también ingeniero Jorge Próspero Verbom, planteando en 1722 una 

segunda torre de cantería para cuando estuviesen terminadas las obras, y no antes, pues 

había de ocupar el extremo del dique de Levante. El mismo Verbom comprobó por sí mismo el 

peligro que implicaba carecer de este elemento cuando volviendo de los presidios africanos fue 

desviado por la tempestad hasta la zona del Cantal, situada bastante alejada hacia Levante 

(Cabrera, 1994, 218).

Como solución provisional se optó por una torreta de madera sobre base de piedra, pues 

habría de trasladarse conforme avanzasen las obras. En 1737 las obras estaban muy adelantadas, 

pero no concluidas, y continuaban produciéndose naufragios, pues los navíos no calculaban 

durante las horas nocturnas la distancia a la que se encontraba la escollera del muelle. Una carta 

del comisario de marina fechada en 1741 insistía en la necesidad de disponer de una linterna y del 

2. Cartilla de Instrucción para servicio de los faros catadióptricos y catóptricos redactada por D. Agustín 
antelo sometida a la Dirección general del Ramo para su aprobación en 1849, La Coruña, imprenta de 
Manuel Portela, 1851.
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ofrecimiento de los capitanes a contribuir a su mantenimiento (Cabrera, 1992: 32).

Se debió construir poco después de este suceso, pues en 1748 se conoce documentación 

acerca de las cantidades que abonaban los navíos por contar con este servicio, y a partir de 

1752 se conocen varias adjudicaciones sucesivas a particulares para el mantenimiento de la 

linterna. El contrato se adjudicaba tras un pregón al mejor postor y por espacio de cuatro años. 

La torre tenía 25 mts. de altura y 25 lámparas de aceite para iluminar.

A través de los contratos sabemos que corría de cuenta del adjudicatario la limpieza 

frecuente de los cristales y su reposición en caso de rotura, así como el alquitranado de la 

linterna de madera cada cuatro años para protegerla del efecto destructivo de la humedad y el 

salitre. Cada día, al anochecer, debía alimentar las lámparas con aceite, renovar las mechas de 

algodón y procurar que estuviesen encendidas hasta el alba, proveyéndose diversas sanciones 

en caso de incumplimiento (Llordén, 1974: 52-54).

Hubo varios intentos –con sus correspondientes proyectos- fallidos de sustituir este 

elemento de iluminación, pero finalmente esta torre de madera estuvo en uso durante el siglo 

XVIII y comienzos del XIX (Cabrera & Olmedo, 1988: 147). En 1782 Medina Conde, describiendo 

las características del puerto malagueño, aporta una descripción de la misma: “[…] tiene su 

lanterna [sic] que se ha de mudar al fin hecha de madera embreada de unas 30 varas de alto 

la que se enciende con 25 lamparines de azeite [sic] todas las noches” (Medina, 1782, 23). Sin 

embargo, la distancia que mediaba entre el emplazamiento de este elemento de iluminación 

y el extremo del muelle, ya concluido, convertían a la linterna más en un peligro que en una 

ayuda, por la información confusa que aportaba.

Joaquín María Pery en Málaga

La solución definitiva al problema de seguridad que implicaba carecer de un sistema 

fijo y eficaz para orientación de los buques aparece unida a la figura de quien dirigiría su 

construcción. Joaquín María de Pery nació en La Coruña en 1766 en una familia de tradición 

militar, ingresando en la milicia, donde obtuvo su primer nombramiento al cumplir 18 años. Se 

casó ya en Málaga, por dos veces, tras enviudar de la primera esposa, alimentando a una larga 

prole cuyo número –según la fecha del documento consultado-, variaba entre los doce y los 

catorce hijos. Su presencia en Málaga, a partir de 1790, fue casi permanente, aunque también 

realizó trabajos en Ceuta, Marruecos y Tarifa.

La mayor parte de su vida la pasó en Málaga, actuando como director de las obras del puerto, 

de la traída de aguas del acueducto del rey y las obras del río Guadalmedina (Cabrera, 2016, 57-

599). Cuando se buscó un emplazamiento idóneo para establecer el cementerio general de la 

ciudad, Pery fue uno de los peritos que dictaminó a favor de donde hoy se ubica el cementerio 

de San Miguel.3 Uno de los episodios más controvertidos de su biografía tiene relación con la 

3. (A)rchivo (H)istórico (N)acional, Consejos, leg. 2593 nº. 15. Citado por Cardiñanos Bardeci, I. (1990), “Fondos 
documentales para la Historia del Arte en Málaga y su provincia”, Boletín de Arte, 11, UMA.
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ocupación francesa de la ciudad, periodo durante el que permaneció en su puesto. Al término de 

la guerra y tras el regreso del monarca Fernando VII, de acuerdo con la ley emitida al respecto, 

hubo de someterse a expediente de depuración, y en dos ocasiones distintas. 

En el segundo de ellos, fechado en 12 de septiembre de 1814, se hace mención a que 

su decisión de no huir al ocuparse la ciudad por la tropa francesa fue debido a las grandes 

responsabilidades familiares que tenía y el riesgo que ello habría supuesto ante la violencia del 

ejército invasor. Se menciona como el general Sebastiani y el gobernador civil –conocedores 

de sus competencias-, llegaron a ofrecerle 80 rs. diarios para que dirigiese las obras del castillo 

de Gibralfaro, evadiendo el encargo de forma habilidosa para evitar colaborar con el ejército 

invasor manchando así su carrera. Si se vio obligado a aceptar la obra de cierre del paredón 

del río Guadalmedina por recaer esta tarea dentro de sus competencias. En el informe que lo 

absolvió de colaboracionista se hace constar que siempre evitó causar perjuicio a los vecinos 

de Málaga.4

A lo largo de su vida profesional fue acumulando ascensos, llegando al momento de su 

fallecimiento, en 1835, a brigadier de navío y director del Colegio de Náutica de San Telmo 

(Cabrera, 2016: 62).

Para el objetivo de este trabajo tiene especial relevancia el proyecto de fanal giratorio que 

hizo para el castillo de San Sebastián de Cádiz en 1794 (Cabrera, 2016, 59). La torre sobre la que 

se sustentó había sido mandada construir en 1766 sobre una atalaya anterior, por lo que tenía 

dos cuerpos superpuestos.5 En 1854 el ingeniero Juan Martín Villa le construyó, adosada y en 

derredor, la vivienda del farero (Falcón, 1988, 66), acentuando el parecido con el faro de Málaga.

En 1898, durante la guerra con los Estados Unidos, una comisión de ingenieros militares y 

civiles presidida por el duque de Nájera, decidió que este faro podría constituir una referencia 

ante una hipotética invasión enemiga y acordó su demolición. De este faro se conserva su base, 

de forma circular y 10 mts. de altura, en la que puede apreciarse su fábrica de mampostería 

de piedra.6 Una fotografía de Laurent fechada hacia 1875 nos lo muestra íntegro y con una 

vivienda de doble altura adosada en su base, ocupando tan solo una parte de su perímetro. Se 

trataba de una torre circular troncocónica integrada por dos cuerpos superpuestos y rematada 

por el fanal. En una de sus verticales se horadaba con una serie de óculos superpuestos que, 

probablemente, iluminaban la escalera de caracol de ascenso. Llama la atención la similitud 

entre la fisonomía de esta construcción y la del faro de Málaga. 

El faro portuario de Málaga

Antes, incluso, de haber sido rehabilitado en sus funciones, Pery volvió a insistir en la 

necesidad de construir un faro de iluminación permanente y eficaz aduciendo su afectación a 

4. (A)rchivo (M)unicipal de (M)álaga, Actas Capitulares vol. 206, fº. 1074-1076

5. https://www.prehistoriadelsur.com/2013/12/faro-de-cadiz.html (consultado el 21 de diciembre de 2019) 

6. http://losfarosdeandalucia.blogspot.com/2013/09/faro-de-cadiz-36500-noches-de-servicio.html 
(consultado el 14 de diciembre de 2019)
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la seguridad marítima. Como el problema principal (estando ya concluidas las obras del muelle) 

era de índole económico, se recurrió a la colaboración privada. La Cámara de Comercio era la 

más interesada, pero ante la incapacidad de aportar fondos de forma institucional sugirió la 

idea de que destacados miembros de la burguesía comercial hiciesen donaciones. Incluso el 

cabildo catedralicio se comprometió, en 1816, a entregar 25 doblones para sufragar el gasto de 

realización de los platillos de reverbero.

El platero Manuel Marín fue quien recibió el encargo de realizarlos, en número de 21, con 

forma cóncava en plata pulimentada, cuyo fin era proyectar e intensificar la luminosidad de 

las llamas alimentadas por aceite de oliva. 

El edificio estuvo concluido para mediados de 1817 y tuvo un costo de 387.301 rs. y 22 mrs., 

empleándose en la obra 22.000 ladrillos. Los platillos de reverbero consumieron la partida 

económica más nutrida (75.198 rs.) (Cabrera, 2016, 184-185). Nicolás López fue el encargado de 

construir la cúpula de bronce que lo remata, y para su construcción se aprovecharon unos 

cañones de bronce que habían aparecido en Fuengirola inservibles para el uso bélico. Los 

cristales primitivos fueron confeccionados en la Real Fábrica de La Granja (Urbano, 1898, 206).

Como se encargó de hacer constar en una de las dos placas que se colocaron en el interior, 

todos los materiales empleados en la construcción y puesta en uso del faro eran de procedencia 

española (Berrocal, 2010, 203), y detalle a resaltar en un periodo en el que la mayoría de los 

aparatos emisores de luz para faros eran de fabricación francesa (Falcón, 1988, 29). Una segunda 

placa contiene el siguiente texto: 

REINANDO FERNANDO VII EL AMADO se hizo esta obra y cuanto hay en ella está 

ejecutado con materias y por artífices españoles. Año de 1817. Esta obra fue proyectada y 

dirigida por el Brigadier de la Armada, Director del Puerto de Málaga, D. Joaquín María 

Pery y de Guzmán

El faro fue inaugurado el 30 de mayo de 1817. Unos días antes se habían acordado las tasas –

denominadas derechos de linterna- con la que los buques que arribaban a puerto contribuirían 

al sostenimiento del faro: 12 mrs./tonelada para los navíos nacionales y el doble para los 

extranjeros. La gestión del faro dependió del estamento militar hasta que el 1 de abril de 1850 

pasó a la administración del Estado (Berrocal, 2010, 203).

A partir de este momento las obras acometidas fueron de mejora y reformas: entre 1853 y 

1855 el ingeniero Ángel Mayo proyectó la vivienda del farero a los pies circundándola, y en 1909 

se decidió elevar una segunda planta sobre la ya construida, terminándose la obra en 1915. 

También se acometieron reformas en el sistema de iluminación: en 1855 el ingeniero 

Francisco Milla propuso sustituir el sistema luminoso por otro de más alcance, en 1916 se 

sustituyó el mecanismo de giro y en 1917 –tras haber usado, aceite, parafina y petróleo- se 

electrificó (Cabrera, 2016, 186).

En 1922 se sustituyó el sistema óptico de nuevo por otro de flotación de mercurio accionado 
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por maquinaria de relojería, siguiendo el sistema conocido como de Chances Brothers. Se 

cambió la lámpara a una intensidad mayor (1.500 w.) y un sistema de lentes talladas disimétricas 

aumentó la eficacia del destello y su proyección a una distancia mayor.

Entre los avatares negativos que padeció se encuentra un terremoto a finales del siglo XIX 

que estropeó su aparato –que hubo de ser reparado-, y que durante la guerra civil se apagase 

y pintasen sus muros intentando dificultar que fuese un blanco fácil. Aun así el faro fue 

ametrallado y al término de la guerra hubo que someterlo a una restauración (Berrocal, 2010, 

204).

Un perfil en la fisonomía urbana

Los faros suelen ofrecer una estructura arquitectónica compuesta por base, fuste y torreón, 

correspondiendo a los más antiguos –caso del de Málaga-, un fuste de forma troncopiramidal. 

El fuste tiene una altura de 21´64 mts., a los que hay que sumar el torreón y su cúpula, elevando 

el total hasta los 37 mts. El diámetro en la base es de 9´8 mts., y va decreciendo en altura. Para 

llegar al punto más alto se dispone de una escalera con 168 peldaños. La vivienda del farero, 

con dos plantas de altura, se dispone en derredor con forma cuadrada, de 15 mts. de lado, por la 

que la superficie del solar que ocupa es de 225 m2.

La estructura “doméstica” constituye un elemento casi cúbico que presenta tres ejes de vanos 

de medio punto en cada una de sus caras. La piedra caliza se ha reservado para la base, los 

ángulos, la imposta que separa sus dos plantas, el recercado de los vanos y el pretil de la azotea 

con la que se remata esta estructura. De su centro emerge el fuste, que en su parte superior se 

ensancha con una cornisa de piedra constituyendo un balcón alrededor del cilindro. Sobre esta 

superficie se asientan dos nuevos cuerpos decrecientes que remata la cúpula, integrada por 

una estructura reticular de bronce con los huecos acristalados. Toda la superficie de los muros 

está enlucida en blanco. En un lateral del fuste se abren las ventanas que prestan iluminación 

a la escalera de acceso a la zona superior.

La linterna data de mediados del siglo pasado, con 3 mts. de diámetro, y fue fabricada por la 

empresa La Maquinista Valenciana. En 1954 se sustituyeron la linterna y la cúpula, mejorando 

su eficacia y transformando el faro en señal aeromarítima. El denominado sistema Fresnel es 

el utilizado de forma genérica en todos los faros, usando lentes catadióptricas que usan de la 

reflexión a la vez que la refracción, mejorando así su eficacia. El sistema toma el nombre de 

su inventor, Agustín Fresnel, quien ideó el sistema de lentes escalonadas que garantizaban la 

refracción en horizontal (Sánchez, 1986, 84 y 95).

En el faro de Málaga la óptica es Sautter y emite tres destellos seguidos y un nuevo destello 

a los 20 segundos, iniciándose tras el silencio lumínico un nuevo ciclo. La señal luminosa tiene 

un alcance de 25 millas náuticas, equivalentes a 46´3 kms. Además de servir de ayuda a la 

navegación marítima, emite señales para la aérea. Desde 1988 el sistema está automatizado, 

por lo que el técnico responsable dejó de vivir aquí en 1993 y solo tiene que acudir ante una 
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avería o para acometer tareas de comprobación y mantenimiento (Berrocal, 2010, 204-205).

El faro de Málaga como elemento patrimonial

En España se contabilizan 188 faros marítimos en uso, y 191 con valor patrimonial, ya que 

algunos de ellos se encuentran fuera de uso. La primera singularidad del faro de Málaga es su 

denominación en femenino, pues es conocido como la Farola. Esta circunstancia la comparte 

únicamente con la Farola del Mar, en Tenerife (ya en desuso) y el Far del Fangar en el Delta del 

Ebro, conocida popularmente como la Faroleta.7

La vocación marítima de Málaga y el emplazamiento de la Farola explican que, 

históricamente, haya constituido un importante hito en el paisaje urbano de la ciudad. La 

producción pictórica de la escuela malagueña de pintura le ha prestado atención, como se 

advierte en la obra de Enrique Florido Bernils (1873-1929) –quien la representó en varias de 

sus obras-, la del marinista Emilio Ocón y Rivas (1845-1904) Muelle viejo, o la de Luis Grarite y 

Tejada (1858-1901) Barco junto al muelle viejo.

Pero aún adquiere mayor relevancia la presencia de la Farola en la cartelería, pues el faro 

asume el rol de símbolo identificativo de la ciudad y lo lleva a asumir un rol parlante a través 

de su imagen gráfica. La Farola está presente en los carteles de feria de los años 1887, 1916, 

1943, 2017, 2018 y 2019, demostrando esta secuencia que esta función se mantiene vigente en 

la actualidad. Igualmente ha aparecido en otras modalidades de cartel, como las Fiestas de 

Invierno de 1954, el Carnaval de 1984 y 2018 o carteles con publicidad turística.

Otra faceta del valor icónico de la Farola es su empleo en la vida cotidiana, bien como 

nombre o marca o inspirando logotipos y diseños, como es el caso del propio Puerto de Málaga, 

marcas de conservas y restaurantes, logos de asociaciones vecinales o dando nombre a la vía 

urbana que conduce hasta el emplazamiento de este faro.

Herramientas de Google Earth demuestran de forma gráfica la visibilidad preferente que 

este hito disfruta desde amplias zonas de Málaga, y el análisis de movilidad permite afirmar 

que cada día es contemplado por los conductores de más de 130.000 vehículos.

La conclusión podría ser que a su valor de patrimonio industrial de las obras públicas se han 

sumado nuevos valores patrimoniales relacionados con la propia identidad de la ciudad. Desde 

el punto de vista legal la Farola disfruta de una exigua protección mediante su inclusión en el 

catálogo de edificios protegidos del PGOU de Málaga, pero serían necesarias nuevas medidas 

que garanticen, no solo su integridad física, sino también la paisajística y ambiental.
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El faro protagonista de una litografía de Francisco Pérez, hacia 1839.

La Farola de Málaga en la actualidad (foto R. Marín).
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Detalle de la cúpula (foto R. Marín).
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Resum

A l’article es presenta l’encàrrec efectuat l’any 1799 a Pere Serra Bosch, un reconegut 

arquitecte barceloní, per tal de projectar una nova duana al port de Salou. L’enclavament litoral 

fou al llarg d’aquella centúria un espai molt desitjat a tots nivells, tan arquitectònic com social, 

administratiu o militar, tot i que no tindria la fortuna i projecció econòmica i territorial que 

s’esperava d’ell malgrat tots els intents de promoció del mateix.

Paraules clau

Port Salou, Duana, Pere Serra Bosch, Arquitectura s. XVIII, Classicisme

Introducció

Un dels punts litorals tarragonins més observat i cobejat al llarg del segle XVIII, per autoritats 

civils, religioses i de l’enginyeria militar, fou precisament el port del Salou. A banda d’existir 

nombroses descripcions relatades a l’indagar tant les seves fortaleses com debilitats, calia que 

les instal·lacions, tant a nivell militar com d’ús econòmic s’anessin consolidant per crear un 

punt estratègic a nivell llavors de l’arxidiòcesi tarragonina. De fet, urbanitzar el port salouenc 

dotant-lo amb una nova població fou un dels objectius més importants d’aquella centúria. 

Calia, també, disposar d’una sèrie de serveis que transformessin el recer litoral com un dels més 

actius per enviar productes de l’interior tarragoní cap a altres destinacions d’ultramar. Activar 

aquell port esdevindria una tasca quelcom utòpica dins d’un segle que en el qual tot podia 

ser possible i que, a més, tot el que s’articularia allí, a nivell urbanístic, quallaria lentament. 

Ultra aquesta premissa pròpia del món il·lustrat el port tindria un seguit de molls propers que 

perseguien uns objectius semblants i que els feia ser molt valorats a ulls de les autoritats.1 

Els enginyers militars efectuarien nombrosos reconeixements de l’orografia del lloc i de les 

seves particularitats de cara als vents que l’afectaven i per tal de projectar el port com a refugi 

de diferents tipus de vaixells. Cert fou que va existir una rivalitat a l’hora de consolidar altres 

ports molt propers dins l’àmbit tarragoní i que eren competència directa entre ells per tenir els 

1. Aquest article forma part del projecte CHORA, CS02017-82411-P (URV). 
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permisos de duana de cara a exportar mercaderies. Precisament fou aquesta competència el 

que va activar el port de Tarragona per davant, per exemple, del de Torredembarra o, finalment, 

el de Salou.

Però el port de Salou era un veritable estímul pels comerciants i autoritats reusenques que 

veien un canal de sortida –força proper- de les seves produccions a altres destins. Aquella rada 

també tenia altres pressions de cara a la seva utilitat com ara la d’esbrinar quin era el potencial 

real que oferia pels vaixells i per les seves condicions geogràfiques.

La nombrosa documentació generada i dibuixada al llarg del segle XVIII sobre el port de 

Salou delata la importància que va tenir aquella zona per les autoritats de l’època com a punt 

de sortida de la producció d’interior.2 Aquesta necessitat s’accentuava davant de la “pugna” 

generada pel veí port de Tarragona i la divisió territorial d’altres pobles que preferien tenir un 

port més proper i que li facilités la venda del gra i aiguardent que ells produïen. Les autoritats, 

civils i militars, conscients del potencial que oferia Salou tingueren present la manera de 

revaloritzar aquell port i enfortir-lo amb les construccions necessàries que ho requerien. 

Ultra la nombrosa bibliografia d’autors locals, que versa sobre la construcció i engrandiment 

del port de Tarragona al llarg del segle XVIII, també n’hi ha d’altre que incideix en la descripció 

del port i la del port de Salou i de les seves diferències vers el tarragoní. A més, esdevindria un 

tema molt recurrent en els escrits dels enginyers militars per justificar la vàlua d’ambdós ports.

El 1752 el port de Tarragona es presentava com una equipament plenament necessari 

degut a la manca de comerç ja que el moll es trobava en declivi i pobre d’activitat. Hom li 

atribuïa unes bones possibilitats per exportar blat, civada, fruits com ara avellanes, ametlles, 

vins que generaven les fàbriques d’aiguardent que engrossirien el comerç llavors actiu amb 

Anglaterra, Holanda i altres nuclis del nord, amb les costes d’Itàlia i altres províncies. Totes 

aquestes produccions havien de fer més apte el seu port.3 

Renovar el port de Tarragona tenia conseqüències directes de cara a valorar el veí de Salou 

i perdre part del seu pes i activitat, encara que la proximitat del de Salou per Reus i per la 

seva àrea d’influència era innegable. L’extens número de protocols notarials corresponent als 

pobles de la zona del Priorat al llarg del segle XVIII pels diferents pobles de l’interior com ara 

el Priorat descriuen el perillós periple que duien a terme fins a arribar al port de Salou. Així la 

documentació existent donava preferència directa al port de la capital en detriment del port 

proper:4 “Estableciéndose en él el Despacho de los géneros que entren y salgan por su Aduana, 

y trasladando la principal que oy está en la Playa despoblada y abrigo solo de Levante, que le 

da nombre de Puerto de Salou, distante de este, dos leguas, se racaudarian con menso recelo y 

mucho más aumento los Reales Yntereses por estar las operaciones de sus dependientes a la 

censura del común (…)”. 

2. Veure: SAMBRICIO, 1991, p. 202.

3. AGS, SMA, 389, 6, s/f. 

4. AGS, SMA, 389,6, s/f. 
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Les possibilitats de recer del port tarragoní eren, segons els experts, molt superiors a les del 

port de Salou: “El puerto de Salou no puede ser cubierto materialmente del temporal de medio 

día y como no se puede prevenir con tiempo la entrada de este viento sucede haver naufragado 

repetadas vezes las embarcaciones ancladas en el y sus tripulaciones; y en el Año de 1728, y 

40 dieron al traste muchas de cuio riesgo y peligro estará seguro y reparado todo vaixel que 

anclare en el de Tarragona, practicando la reedificazion y extención de su muelle, fácil y no 

mui costoso de hazerse”. El port, rodejat d’un espai força inòspid, es veia perillós per existir-hi 

persones que s’hi podien amagar; llavors només el protegia una torre amb poca artilleria i uns 

vint homes de tropa tot i que el nucli estava deshabitat. Al port de Tarragona hi havia gent, 

tropa i fortificacions, arguments recurrents com ja s’ha detallat per justificar una via per fer 

sortir els productes, especialment l’aiguardent que s’havia convertit en el producte més exitós 

de l’arxidiòcesi a nivell comercial i gairebé com a credencial de producció d’una època i d’un 

lloc. Aquest mateix document especifica que llavors al port salouenc només hi havia un hostal, 

una barraca o casa pel registre de la duana5 i no hi havia cap capella ni espai adequat per 

deixar els bagatges o materials a transportar. Segons alguns autors, com A.M. Olivé, s’indica 

que la duana vella de Salou es va construir l’any 1698 aixecada amb cabals del poble de Vila-

seca, cosa que li atorgava la seva propietat. El 1817 la Junta Protectora de les Obres del Port de 

Salou va traslladar la duana a un altre edifici aixecat per una altra utilitat, per les necessitats 

del canal que havia d’unir Reus i Salou.6 Un any després l’administració d’aquell edifici passaria 

a dependre de Reus cosa que generaria diversos conflictes i recursos entre ambdues localitats.7 

Feia poc que el port de Tarragona ultimava la seva duana dibuixada per l’arquitecte Josep 

Prat que va resultar força polèmica pels problemes constructius que va generar mentre es 

bastia.8 O un dels arquitectes més reconeguts a nivell local, el tarragoní Joan Antoni Rovira, 

plantejava un plànol per la casa resguard de Salou de resolució senzilla i totalment econòmica.9 

Tot plegat demostra que el port de Salou tenia una vitalitat a nivell monumental i urbanístic 

força controlada o mesurada. No cal dir que l’actual port de Salou havia de ser molt efectiu 

perquè incloïa la implementació d’una nova població il·lustrada que, com moltes altres que 

havia de tenir no massa lluny, no avançaria degut a que li afectaven les llacunes dels voltants i la 

manca de suport econòmic i polític que frenaria el projecte. Per tant, les esperances il·lustrades 

sobre aquell espai no eren superficials ni tampoc ho era la validació que es veia a ulls dels 

militars d’aquell punt marítim. 

El 1772 al port de Salou hi havia una bateria de costa, la casa del governador del lloc, una 

5. De fet, hom pot seguir l’evolució dels edificis existents al port gràcies, en moltes ocasions, als plànols que 
encomanaven a reconeguts enginyers militars de monuments defensius locals. Tal és el cas del plànol 
que va aixecar Marcos Stertevens per convertir un edifici llavors arruïnat amb el projecte de fer-lo servir 
per una companyia de cavalleria. El projecte data de juny de 1748 i es pot localitzar a 042-326 i 042-327 
(Archivo Geográfico del Ejército. Li dec la notícia al Dr. José Ignacio Fiz). 

6. JORDÀ/PUJALS, 1983, p. 69.

7. JORDÀ/PUJALS, 1983, p. 70. Fins i tot, la veu popular tindria una cançó per exposar aquella picabaralla. 

8. Per aquest tema pot ser útil la referència de SERRA, 2011, p. 297-309.

9. SERRA, 2010, p. 317. 
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església, la duana, la casa de la matrícula, un hostal i el cos de guàrdia. I una fàbrica d’aiguardent.10 

Un any després, l’arquitecte Joan Antoni Rovira, descrivia el lloc a on li havien encomanat de 

construir la casa resguard del port de Salou com un lloc molt afectat per les malalties derivades 

de les humitats que afectaven aquella zona tot senyalant que era un espai molt abandonat.11 

Malgrat aquests inconvenients els edificis que eren necessaris pel port tirarien endavant i es 

refarien al llarg del s. XIX.12 

El projecte de la nova duana

El 17 de juliol de 1799 se signava a Barcelona un projecte de reconstrucció de la duana 

del port de Salou que llavors era de la Reial Hisenda.13 El document evidencia la necessitat 

de reconstruir la duana del port que llavors es trobava en males condicions constructives i, a 

més a més, mostrava un estat inhabitable.14 Per aquest motiu, el comptador de les rendes va 

demanar la participació del mestre major de les obres del Rey perquè elaborés uns plànols nous 

ja que reedificar-la suposaria un cost excessiu. L’objectiu era aixecar una casa que descansaria 

damunt d’arcs, per tal que el mar no la perjudiqués i fos ben ventilada ja que, de nou, s’insistia 

en la insalubritat dels terrenys que rodejaven el poble. De fet, al segle XVIII el litoral marítim 

tarragoní hi havia altres nuclis que els afectava l’aigua entollada que acabava afectant a 

la salut dels seus habitants, com a Tamarit, per exemple deshabitat paulatinament al llarg 

d’aquella centúria. 

Els avantatges del projecte descansaven en el fet de que embarcaven allí molts vaixells que 

transportarien vins i aiguardents a l’estranger i calia una persona que en tingués cura. Les 

dues hores de trasllat de Reus (lloc a on vivien les persones que gestionaven l’administració 

de la duana) a Salou seria més profitosa, encara, si la presència d’aquella persona fos diària o 

setmanal. A més a més, hom estalviaria fraus de cara al comerç marítim i es portaria un control 

de tot el que s’embarcava i desembarcava. Pel que indica el breu document que acompanya el 

plànol que va fer el llavors arquitecte de les obres del Rey, el barceloní Pere Serra Bosch, es van 

10. OLIVERAS, 1998, p. 201. Al 1782 es volia construir un nou port però no es va dur a terme, entre altres 
raons, per la proximitat del port de Tarragona. 

11. AHT. MN 4938, 31 d’octubre de 1773, fol. 461r-465v. 

12. Del 1772 es van dibuixar diversos plànols que especificaven com seria la nova població il·lustrada de 
Salou i que no tiraria endavant. Tal com detalla J. Oliveras la nova població havia de tenir les següents 
característiques: “ La població es va projectar entorn d’una plaça rectangular, situada de manera que 
s’aprofitessin algunes d eles construccions existents, tot integrant-les en la parcel·lació prevista. Es van 
reservar dues parcel·les de dimensions més grans situades a l’eix de la plaça per construir una nova 
església i una nova duana. Les illes de sis a vuit cases en filera se situaven al voltant de la plaça, davant 
per davant i en els carrers paral·lels que insinuaven el futur creixement de la nova població cap als laterals. 
Es van projectar totes les parcel·les iguals, de 15 vares de façana i 45 vares de fons, i van donar lloc a un 
tipus d’edificació normativa, que proposava un model format per dues plantes i tres obertures disposades 
simètricament. El 1782 es projectà un moll per tal de millorar el port, però com que no es va dur a terme i 
en canvi es tenia molt a prop el port de Tarragona, el millor calat, el projecte va quedar paralitzat, a més de 
considerar-se insans els terrenys per a la nova població” (OLIVERAS, 2004, p. 266 i pels plànols p. 263-264.)

13. AGS. MPD, 11, 175. Plànol acompanyat d’expedient explicatiu, 25 d’abril de 1799. 

14. Efectivament a Salou existia una duana “vella” que estava situada a l’illa immediata a l’E de l’església 
(AMIGÓ, 1988, p. 169).
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arribar a detallar els costos de la nova fàbrica tot i que es preveien massa elevats. El pressupost 

que varen elaborar els mestres de cases, fusters i serrallers (no especificats) determinaren 

que les despeses de la nova duana assolia els 145.173 rals d’ardit que feien 56.153 rals de velló. 

Al costat d’aquest document (i en lletra diferent) hi consta un escrit que desvetlla que:15 “Que 

las actuales atenciones del erario no permiten por ahora pensar en gastos de mucha entidad 

bajo cuyo concepto se espera tome radical conocimiento de la necesidad que hai en esta obra 

y vea si halla algún arvitrio en que se haga alguna casa provisional cuyo coste no se de mucha 

consideración”.

Curiosament la iniciativa arribava en un moment delicat pel port de Salou. El 1796 esclatava 

la guerra amb Anglaterra i el port es ressentiria, lentament, de la manca l’entrada de vaixells 

estrangers fins arribar, segons alguns autors, a paralitzar-se.16 

 AGS. Plànol dibuixat per l’arquitecte Pere Serra Bosch.17 

L’autor del projecte de la nova duana

17. AGS. Plano, Perfil y Elevaciones de la Casa q(u)e por orden de la superioridad se proyecta construir en 
la Playa de Salou… Barcelona, 25 de abril de 1799. Manuscrito sobre papel. Tinta y color gris a la aguada. 
37x46cm. 
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El professional escollit per dibuixar la nova duana fou Pere Serra Bosch (Barcelona, 1773 

–Barcelona, 1837 ) un dels millors arquitectes que treballaven a la ciutat comtal i pels voltants 

de la mateixa. 

Aquest tècnic procedia d’una família molt relacionada amb el món de la construcció 

barcelonina i molt arrelada tant amb el món del Gremi de Mestres de Cases i Molers de 

Barcelona i amb les feines que els contractaven. El seu pare, Narcís Serra (Barcelona, 1735- 

¿?,1810), va treballar en un llarg llistat d’obres de la ciutat especialment en edificacions i 

fortificacions de caire militar i, entre elles, va participar a les obres de la duana de la ciutat 

comtal fins que es van acabar aquella construcció, vora el 1792.18 El seu fill, Pere Serra Bosch, 

esdevindria un continuador de la tasca del seu pare; per exemple, el 1798 aconseguiria el càrrec 

de segon mestre de les obres de fortificació de la plaça de Barcelona i una miqueta més tard el 

distintiu de19 “arquitecto de su Majestad de todos los edificios pertenecientes a la Real Hacienda y 

que se ocupan de ella en la ciudad de Barcelona”. Així no és estrany que aquest barceloní hagués 

de dibuixar el nou edifici de Salou ja que aquell tipus de construccions en seria una de les 

seves competències més directes. Curiosament, esdevindria arquitecte acadèmic de mèrit per 

l’academia de Sant Carles de València el 7 d’octubre de 1804 defensant el projecte d’una duana. 

Serra es transformaria, més tard, membre de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid, de la de San Luis i de la de la Concepción de Valladolid.20 En definitiva, es posicionava 

amb una situació veritablement privilegiada a nivell artístic. Amb el pas del temps encara 

rebria més títols, com ara el d’arquitecte de la Cúria del Corregidor o Tribunal Reial Ordinari de 

la ciutat de Barcelona.21 

El marc teòric de treball d’aquest autor s’inscriu en els plantejaments del classicisme 

constructiu del qual ell en seria un dels màxims representants ja que ell i el seu mestre Ignasi 

March en foren uns destacats propagadors a nivell català. Com molt bé va sintetitzar M. Arranz 

al descriure el paper que varen tenir aquests dos arquitectes, pare i fill, el pes de l’estament 

militar fou fonamental per projectar el seu talent i treball:22 “Narcís Serra i el seu fill Pere Serra 

i Bosch són un exemple magnífic de l’ascens de l’artesà gremial a un estadi superior, el de les 

professions liberals. En aquest cas, la promoció fou facilitada per la vinculació al cos d’enginyers 

militars, que en aquells moments era un dels sectors més preparats, més prestigiosos i amb més 

protagonisme en el món de l’arquitectura i de la construcció en general”. 

La simplicitat del dibuix creat per Serra respon als ideals plenament acadèmics dels quals 

ell en va ser un ferm i contundent estudiós i executor artístic. De fet, el que es volia a Salou era 

un edifici pràctic i útil per la finalitat que exigia l’activitat portuària d’aquell nucli. En canvi és 

projecte que ell idearia per convertir-se en arquitecte acadèmic de mèrit per la Real Academia 

18. ARRANZ, 1991, p. 436-437. 

19. ARRANZ, 1991, p. 438. 

20. ARRANZ, 1991, p. 438.

21. ARRANZ, 1991, p. 438. 

22. ARRANZ, 1991, p. 440-441. 
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de Bellas Artes de San Carlos de València el 1804 no té res a veure amb la duana salouenca.23 

Es tracta d’un edifici d’unes dimensions i característiques que res tenen a veure amb el que va 

presentar a Salou purament utilitari i simple.

Conclusions

El document delata que aquell nucli, a finals del s. XVIII, que tres de les persones que podien 

tenir cura d’aquell indret no vivien allí segurament per les deficients condicions que es trobava 

el lloc ja que estava rodejat d’aiguamolls. La necessitat del control de l’entrada i sortida de les 

mercaderies requerien de construccions i de persones especialitzades per aquella finalitat. 

Dotar d’edificis militars, d’establiments que vetllaven pel control de l’entrada i sortida de 

vaixells era una constant des de feia dècades al port de Salou. El desig de crear un port sòlid 

tenia diversos esculls que el frenaven com ara la rivalitat política entre els pobles i ciutats de 

l’arxidiòcesi per impulsar el port tarragoní per davant de qualsevol altre costaner. A més a més, 

les condicions geogràfiques del mateix frenaven les expectatives que es volien assolir al mateix. 

Aquest edifici, de línies senzilles, l’havia dibuixat un dels millors professionals de l’arquitectura 

del moment, Pere Serra. Abans J. A. Rovira havia fet un edifici d’unes característiques que 

perseguien que fos pràctic i útil a les persones que l’havien de fer servir de manera pràctica. En 

ell requeien diversos càrrecs que el relacionaven tant amb el món de la Reial Hisenda com el 

món de l’arquitectura militar fonamental llavors al territori català. Serra tenia un perfil d’home 

coneixedor de les necessitats constructives del litoral català així com dels problemes que 

l’arquitectura havia de resoldre relacionats amb la bona gestió de l’economia de certs nuclis 

propers. 

Que el port de Salou necessités refer la seva duana no era un tema aïllat i que calia inserir-lo 

en la mateixa necessitat que patien altres infraestructures costaneres. Els ports es convertien 

en un engranatge que revertia econòmicament en diferents escales i per aquest motiu calia 

invertir i mantenir les construccions i monuments en bon estat de conservació. Sense oblidar 

les que estaven destinades al món militar que era imprescindible per defensar el lloc i les 

transaccions econòmiques que allí s’hi havien d’efectuar. 

En realitat la duana és un exemple de la vitalitat d’un espai en transformació i serveix 

per enfortir la vitalitat que tenien altres punts costaners que lluitaven per fer-se un lloc en la 

gestió del comerç, especialment, del producte més preuat al llarg del segle XVIII i que la llavors 

arxidiòcesi n’era una productora fonamental.

El port de Salou del segle XVIII és un exemple molt interessant de com aquella infraestructura, 

i el lloc que ocupava, es transformava en un espai cobejat per diversos estaments. De fet, allí es 

van concentrar en poques dècades la necessitat de sumar urbanisme i política per impulsar 

l’economia d’una part de l’arxidiòcesi de Tarragona. Val a dir que negociants, polítics i mecenes 

reusencs varen impulsar fins a les últimes conseqüències un projecte il·lustrat que estava a 

23. BÉRCHEZ/ CORELL, 1981, p. 311. 
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l’alçada d’altres empreses arquitectòniques i territorials que varen néixer al segle del barroc i 

dels primers anys del classicisme. Des de Reus mai es va oblidar de promoure i empènyer el 

port i els seus voltants fins i tot, a primeries del s. XIX, amb la creació d’un canal que només 

es principiaria. Tots aquells ideals van ensopegar, però, amb una realitat tant geogràfica 

com bèl·lica que els va frenar malgrat creure totalment amb ells. El litoral tarragoní i els seus 

projectes urbanístics van aconseguir fer vibrar el seu territori més immediat per potenciar i 

protegir el seu futur i convertir-lo en un repte de desenvolupament tàctic. 
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Espacios para la química, la 
medicina y la ciencia en el 
puerto de Valencia1

Ignacio Suay Matallana 

Instituto Interuniversitario López Piñero-Universidad Miguel Hernández. 

1. Introducción

Los estudios sobre patrimonio portuario están suscitando, en las últimas décadas 

un creciente interés desde diferentes disciplinas. Un ejemplo de ello es el congreso sobre 

patrimonio portuario organizado por la Asociación de Amigos del Museo de la Ciencia y 

Técnica y de Arqueología Industrial de Cataluña (Tarragona, noviembre de 2019), el IV Coloquio 

Internacional sobre Patrimonio Cultural Portuario organizado por el Foro Internacional de 

Ciudades Portuarias Regionales (Buenos Aires, julio de 2019) o los seminarios organizados por 

la Association for the Collaboration between Ports and Cities.2 Una de las ideas nacidas en 

estos encuentros es la noción de “ciudad puerto” que propone considerar históricamente las 

relaciones de los puertos con sus entornos locales y regionales (De Marco, 2017). El patrimonio 

portuario es uno de los elementos clave de la “ciudad puerto” ya que permite conocer mejor 

la evolución de los espacios portuarios así como de las actividades que en ellos se realizaban. 

Este trabajo considera diversos espacios científicos del puerto de Valencia y, especialmente, 

el laboratorio de la aduana con el objetivo de mostrar que la ciencia es también un elemento 

fundamental en los entornos portuarios.3 

 En los últimos años la historia de la ciencia se ha enriquecido notablemente con las 

aportaciones surgidas en otras disciplinas. Gracias a estos las instituciones y los espacios 

científicos han dejado de considerarse como meros contenedores inertes de conocimiento y 

se han comenzado a analizar con detalle cómo condicionan las relaciones entre personas, 

ideas y prácticas científicas. El denominado “giro espacial” de la historia de la ciencia permite 

analizar con detalle una gran variedad de espacios científicos y establecer puentes con otras 

áreas como historia urbana, arquitectura, geografía o historia ambiental (Finnegan, 2008). El 

puerto de Valencia y sus barrios adyacentes -los Poblados Marítimos o Distrito del Marítimo- 

conforman un entorno magnífico en el que poder estudiar cómo la actividad científica ha 

1. Este trabajo ha sido posible gracias a los proyectos “Formación de la clase obrera y condiciones de trabajo 
en la minería española” (PGC2018-097817-B-C33) y “Vivir en un mundo tóxico” (HAR2015-66364-C2-2-P).

2. Ver : AMCTAIC: http://www.amctaic.org/. [10/10/2019]; CIUDADPORT: https://ciudadport.hypotheses.org/. 
[10/10/2019]; RETE: http://retedigital.com/en/ [10/10/2019].

3. Para un trabajo en el que también se consideran otros espacios de la ciencia, la medicina y la industria 
en el entorno portuario valenciano ver (Suay, 2017). 
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influido en la configuración urbana de ese lugar, así como en sus actividades diarias. Es por 

ello que los estudios sobre historia de la ciencia y patrimonio no sólo contribuyen a entender 

mejor esos espacios concretos sino también a situarlos en su entorno y contribuir a la creación 

de un proyecto cultural portuario (Martner, 1999). Este trabajo estudia, en primer lugar, 

diversos expertos y espacios científicos situados en el puerto de Valencia y dedicados al control 

e inspección de mercancías y personas. En segundo lugar, se centra en el laboratorio de la 

aduana con el objetivo de mostrar que la ciencia es también un elemento fundamental en los 

entornos portuarios.

Fig. 1 Ubicación del laboratorio aduanero y otras dependencias de la aduana de Valencia en la década de 

1930.

2. Controles e inspecciones en el puerto de Valencia

En el interior del recinto portuario existía una gran actividad comercial y también 

científica, relacionada, principalmente, con la regulación y el control de personas, productos 

y mercancías. Las profundas relaciones entre historia urbana y las actividades científicas, 

técnicas y sanitarias se reflejan incluso en la toponimia local, como es el caso del barrio 

marítimo de Natzaret, cuyo nombre deriva del llatzaret o lazareto construido en 1720 en la 

orilla sur de la desembocadura del río Turia para que embarcaciones, tripulaciones y pasajeros 

sospechosos de padecer algún problema de salud pasaran los periodos de cuarentena y 

así intentar evitar posibles epidemias en la ciudad. Debido al crecimiento del puerto y a la 

amenaza del cólera se construyó un lazareto auxiliar dentro del puerto a principios del siglo 

XIX, que se fue mejorando y consolidando hasta sustituir al que existió en Natzaret hasta 

1848 (Bonastra, 2012). La creación de una nueva red de lazaretos en los puertos españoles 

formaba parte de las nuevas leyes de sanidad del régimen liberal. Estas también crearon, en 

1855, el cuerpo de delegados de sanidad exterior. Se trataba de un cuerpo de expertos médicos, 

especializados en sanidad marítima y que cumplieron diferentes funciones que incluían no 

sólo el aseguramiento de las cuarentenas, o el reconocimiento de pasajeros sospechosos, sino 

también el control de la salubridad de los espacios portuarios e incluso la inspección de las 
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labores de desinfección de las mercancías y los barcos. 

Otro tipo de expertos existentes en las principales aduanas marítimas y terrestres 

españoles, eran los inspectores de géneros medicinales. Se trataba de un cuerpo creado en 

la década de 1850 y formado por doctores y licenciados en farmacia. Sus funciones incluían 

cuestiones relacionadas con la salud, la química y las finanzas. Además de reconocer las drogas 

medicinales y los productos químicos importados tenían que informar al administrador de 

la aduana en el caso de que detectaran alguna adulteración de estos productos que causara 

fraude a la Hacienda Pública. A pesar del prestigio local de muchos de estos farmacéuticos, 

contaban con escasos medios a su servicio y tenían que realizar sus análisis en los laboratorios 

de sus farmacias. Al igual que sucedía con los médicos de sanidad exterior, los inspectores de 

géneros medicinales compatibilizaban su nombramiento con otras actividades principales, 

como sucedía con uno de los primeros inspectores de géneros medicinales de la aduana de 

Valencia, el farmacéutico y diputado Vicente Peset Vidal (1821-¿).

 Un tercer grupo de expertos creados por el gobierno para la inspección de productos 

en puertos y aduanas eran los ingenieros agrónomos. El arroz y, posteriormente, la naranja no 

sólo eran los productos más exportados por el puerto valenciano antes de la guerra civil, sino 

que llegaron a ser la principal fuente de divisas de España. Los productores y exportadores 

agrícolas apoyados por ingenieros agrónomos y peritos agrícolas reclamaron la creación de 

sistemas para vigilar de forma efectiva la calidad de los productos exportados. Como ejemplo 

de este doble interés se creó, en 1934, el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de 

las Exportaciones (SOIVRE). Este organismo tenía como objetivo la inspección de los productos 

agrícolas exportados con el fin de aumentar su valor comercial. Sus principales promotores 

fueron los valencianos Rafael Font de Mora Llorens (1893-1978), que era ingeniero agrónomo y 

Vicente Iborra Gil (1898-1964), empresario agrícola y director general de comercio (Zaragoza, 

2011: 90). Para desempeñar las funciones de regulación de las exportaciones, inspección y 

vigilancia, se establecieron cinco zonas de actuación del SOIVRE. El área denominada “Levante” 

era la más importante, ya que contaba con subsedes en Valencia, Castellón, Alicante, Burriana, 

Gandía y Cartagena, así como una plantilla de 19 ingenieros y peritos (el 50% del total nacional).4 

Poco tiempo después de la creación de este cuerpo, se inauguró la Estación Fitosanitaria del 

puerto de Valencia en la que fueron destinados 8 técnicos encargados, principalmente, de 

certificar la calidad de las naranjas dedicadas a la exportación (Guillem, 2017).

 Por último, las aduanas contaban también con otro tipo de expertos propios para la 

inspección de mercancías: los miembros del cuerpo pericial de aduanas, pertenecientes al 

Ministerio de Hacienda desde su creación en 1850 durante las reformas liberales. Existían 

diferentes tipos de empleos aduaneros: oficiales, vistas, inspectores de muelles, inspectores 

de aduanas, administradores, etc. Los vistas de aduanas, ayudados por los auxiliares, eran 

4. Orden (rectificada) nombrando Ingenieros del Servicio oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de 
las exportaciones a los señores que se mencionan. Gaceta de Madrid, 298, 25/10/1934, 698-699.
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los encargados del reconocimiento, clasificación y aforo de las mercancías, así como de la 

liquidación de los derechos o impuestos correspondientes (Menor, 1897: 110). Estos expertos tenían 

que ser capaces de combinar conocimientos legales y fiscales junto con otros relacionados con 

el reconocimiento pericial de productos naturales y fabricados que circulaban por los puertos. 

Los vistas y oficiales de aduanas no contaban con conocimientos químicos ni instrumentos 

científicos suficientes para poder realizar análisis e inspecciones más detalladas, sino que 

tenían que ser rápidas y sencillas y solían limitarse a un reconocimiento visual de la mercancía. 

El otro producto estrella de la exportación valenciana era el vino y el aguardiente, de hecho, 

había sido la principal fuente de divisas hasta la década de 1920 cuando fue superado por la 

naranja (Piqueras, 1985: 85). Los exportadores del siglo XIX y XX se dedicaron fundamentalmente 

a la exportación de vino a granel. Su dominio del mercado y el control de los precios dejaba 

poco margen para la mejora de los métodos de elaboración por parte de los agricultores o 

bodegueros, que en el caso de los vinos exportados por Valencia procedían fundamentalmente 

de Godelleta, Utiel, Requena y áreas limítrofes de La Mancha. El comercio del vino agrupaba 

una compleja red de agentes públicos y privados que circulaban entre diferentes espacios, como 

oficinas comerciales, laboratorios, bodegas, patios para asolear y filtrar los vinos, almacenes de 

pipería, talleres de reparación de envases y toneles e instituciones oficiales que se repartían 

tanto dentro como fuera del puerto. En relación con los agentes privados existían agentes de 

aduanas (encargados de preparar los documentos de despacho, adeudo, entrega o reexpedición 

de las mercancías) así como consignatarios de buques (que representaban a los armadores 

de los buques). Otros agentes relacionados 

más específicamente con el comercio del 

vino eran los intermediarios y agentes 

comerciales (como Martínez Bermell, 

Algarra o Suay), así como exportadores 

locales (por ejemplo, Gandía Plá, Mompó 

o Garrigós) y de origen extranjero (como 

Schenk, Steiner, Egli, Teschendorff o 

Valsiangiacomo) (Martín, 1986: 55-58). Los 

nombres de muchos de ellos se encuentran 

en los voluminosos libros de registros 

existentes en el laboratorio aduanero. 

3. El laboratorio aduanero de Valencia

 El laboratorio de la aduana de Valencia es también un ejemplo de la gran relación 

existente entre los intereses económicos de una zona y la implicación de las autoridades en su 

protección.5 A pesar de la existencia de vistas y oficiales aduaneros, así como de inspectores de 

5. Para otros trabajos sobre el patrimonio de laboratorios similares ver: Suay-Matallana, I (2019), «A cultural 
material do laboratório da Alfândega de Lisboa», Conservar Património, 30, 131-139.

Fig. 2 Anuncios de exportadores e intermediarios 
vinícolas del Grao de Valencia en la década de 1930
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géneros medicinales no siempre era posible completar con éxito el análisis o el reconocimiento 

de las mercancías llegadas a la aduana. Esto se debía tanto a la ausencia de medios e 

instrumentos científicos adecuados, como al aumento de la variedad de adulteraciones en la que 

la química jugaba un papel fundamental. Cuando ambos tipos de expertos tenían dudas para 

identificar un producto enviaban una muestra al laboratorio del Ministerio de Hacienda. Fue 

creado en 1850 como Consultorio Químico de Aduanas y en 1888 fue ampliado y transformado 

en laboratorio central de análisis químicos. 

 El laboratorio de Madrid se utilizaba para resolver los análisis más complejos de las 

diferentes aduanas españolas, pero resultaba difícil, caro y lento enviar las muestras y recibir 

los informes correspondientes. El crecimiento de la economía española y el gran aumento de 

tráfico comercial portuario en la década de 1920 saturó la actividad de este laboratorio y creó 

diversos problemas en las diferentes aduanas. Por ello, el Ministerio de Hacienda -aconsejado 

por el director del laboratorio central José Casares Gil (1866-1961)- decidió organizar una red 

de laboratorios en las principales aduanas y puertos españoles (como por ejemplo Barcelona, 

Bilbao, Irún y Port-Bou, Valencia, Sevilla y Tarragona). 

El laboratorio aduanero del puerto de Valencia se inauguró en 1927 y ocupó un pabellón 

anexo a la nueva aduana diseñada en 1925. Su primer director fue el profesor de química en 

la universidad de Valencia León Le Boucher Villén (1904-1937), que era ayudado por Francisco 

Bosch Ariño (1902-1995), también químico y, posteriormente, decano y catedrático de análisis 

químico en la misma universidad (figura 3). Estos laboratorios sí contaron con personal propio 

y estaban mejor dotados que los espacios en los que trabajaban los otros inspectores. En sus 

primeros cinco años, el laboratorio aduanero de Valencia realizó 11337 análisis químicos, de 

los cuales sólo 360 correspondían a productos industriales y mercancías diversas y todos los 

restantes a inspecciones de vinos, alcoholes y mistelas.6 

El laboratorio valenciano no sólo se convirtió en un espacio utilizado para tasar los 

impuestos o derechos de aduanas que tenían que pagar los exportadores e intermediarios. En 

otras ocasiones, estuvo al servicio de las necesidades económicas de su entorno. Por ejemplo, en 

1932 se produjo una controversia relacionada con la exportación de una muestra de vino por 

el puerto de Valencia, supuestamente contaminada por arsénico. Las autoridades francesas, 

lugar donde fue vendido el vino, aprovecharon el caso para intentar recuperar mercado para 

sus caldos. En ese caso, uno de los químicos del laboratorio valenciano, se puso en contacto con 

ingenieros agrónomos y exportadores locales para publicar un trabajo en el que se subrayaba la 

calidad del vino valenciano y se defendía su prestigio (Suay, 2018). Los químicos del laboratorio, 

Le Boucher y Bosch, también ampliaron las actividades del laboratorio. En el laboratorio 

realizaban análisis privados encargados por industriales, comerciantes y exportadores del 

puerto, interesados en conocer la composición y calidad de sus productos. Por otra parte, su 

6. «Los laboratorios de aduanas. Labor de un lustro. Datos estadístico y II», Revista aduanera y tributaria, 
283, 17/11/1932, 687-688.
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condición de profesores auxiliares en la facultad de ciencias les permitió integrarse en las redes 

académicas y científicas de la ciudad, como muestra su colaboración para fundar la sección 

valenciana de la Real Sociedad Española de Física y Química en 1930. Todo ello muestra, como 

los diferentes expertos encargados del control de las mercancías y, en especial los del laboratorio 

aduanero, fueron una pieza fundamental del puerto de Valencia, relacionándose e impactando 

también en el entorno de los Poblados Marítimos, en la ciudad, e incluso, el resto del territorio.

Fig. 3 Interior del laboratorio aduanero de Valencia en la década de 1940 durante una visita de autoridades 
franquistas (Francisco Bosch es el segundo por la izda. y el Ministro de Hacienda Joaquín Benjumea el 
tercero por la izda.)7

4. Conclusiones

El ensayista valenciano Joan Fuster, en unos de sus libros, describía como el “particular 

sabor” de los Poblados Marítimos se debía a la mezcla de diversas actividades, como la industria, 

los astilleros, la pesca, los restaurantes, los balnearios “cada día más pujantes” e incluso la huerta 

(Fuster, 1971: 99). La ciencia jugó un papel destacado en la regulación y el control de esta gran 

diversidad de productos, actividades y personas que circulaba por ese espacio. Los diferentes 

expertos existentes se encargaban de las inspecciones sanitarias, farmacéuticas, agrícolas y 

fiscales, mediando entre diferentes estructuras institucionales e intereses públicos y privados. 

El laboratorio de la aduana de Valencia (figura 4) se convirtió también en un espacio 

privilegiado para estudiar estos intercambios. Los químicos que trabajaban en este espacio, 

7. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Ref: Archivo Bosch Ariño, caja 15, sin clasificar.
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León le Boucher y Francisco Bosch, no sólo cumplieron con el objetivo burocrático que se exigía al 

laboratorio al realizar análisis e inspecciones que facilitaran el reconocimiento de la mercancía 

y así aumentar la recaudación arancelaria. También lo convirtieron en un espacio útil en su 

entorno ya que tejieron alianzas con otros agentes económicos e industriales apoyando sus 

intereses y actividades, al tiempo que consolidaba el prestigio de ambos químicos. La actividad 

científica realizada en el puerto de valencia, estaba muy relacionada con las actividades 

diarias del entorno portuario y transcendía, incluso a la ciudad. El trabajo de estos científicos 

contribuyó a que se tejieran diversas colaboraciones e interacciones urbanas y portuarias y 

que Valencia se configurara como una “ciudad puerto”. Futuros trabajos que analicen con más 

detalle estas alianzas, así como la evolución de los espacios científicos y de las colecciones 

de instrumentos, junto con las biografías de los expertos serán una magnífica oportunidad 

para conocer mejor la relación existente entre la ciencia, la historia y el patrimonio portuario 

valenciano y ayudar a construir un proyecto cultural sobre su puerto.

Fig. 4 Exterior del laboratorio aduanero en el siglo XXI.
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Plazas del agua. Patrimonio, 
paisaje y poesía del espacio 
portuario en las villas 
vascas: de Baiona a Bilbao
Iñaki Uriarte 
Arquitecto.

Bilbao, 29 de junio festividad de San Pedro

Se trata de una lectura genérica a través de las diversas poblaciones portuarias situadas 

en el frente marítimo del Golfo de Bizkaia, desde el este Baiona en Iparralde, al oeste, Bilbao, 

en un litoral de 72 millas náuticas o 133 kilómetros. Analiza la relación ciudad-puerto, su 

morfología urbana y aquellas otras referencias como el patrimonio construido, el paisaje 

constituido, la actividad laboral o la antropología. Valores propios que las caracterizan a la vez 

que las diferencian entre sí y que comparten la ancestral vinculación del vasco con la mar, la 

navegación y la pesca.

Con este ambiguo y melancólico nombre, Plaza del agua, se relata una configuración 

urbanística muy frecuente en Euskal Herria, y otras latitudes atlánticas, propia de casi todas las 

villas que en el pasado se crearon como puertos en la costa o en el interior de rías navegables. 

En la actualidad sólo algunas, las marítimas, mantienen una relativa actividad básicamente 

pesquera y de navegación recreativa.

Un modo intuitivo de asentamiento en las primitivas poblaciones ribereñas del litoral o 

próximas a ríos ha sido la formación de su núcleo de edificios y calles en un nivel más elevado, 

junto a un meandro donde existía un arenal o en un entrante de agua de perfil variable sobre 

un pedregal o acantilado.

Estas condiciones geográficas, en el transcurso de la historia, favorecerán la actividad 

marítima vinculada a la pesca y al comercio de las producciones agrícolas o artesanales de 

sus cuencas así como la llegada de otras mercancías, lo que impulsará su utilización como 

fondeadero de embarcaciones y la creación de astilleros. Se configura un puerto que se vincula 

desde la antigüedad con el lugar. 

Este núcleo histórico, habitualmente muy compacto, y en ocasiones rodeado de murallas que 

delimitaban la villa, no disponía de un lugar público salvo el espacio eclesiástico: la parroquia. 

Normalmente la construcción más grande del pueblo ofrecía, además de su interior para las 

funciones religiosas, un recinto anexo porticado, arkupe, de transición que condicionado por la 

climatología lluviosa, permitía un recinto de reunión social e incluso mercado. En estas villas 
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portuarias se creará como consecuencia de obras de defensa marítima y canalización fluvial, 

una irregular explanada abierta frente al agua.

Se podría por tanto definir este concepto urbanístico de Plaza del agua como un lugar 

metafórico conformado por la conjunción visual de una superficie colindante de agua, abierta, 

indefinida, en puerto o ría, con el espacio definido, junto al frente del centro histórico.

Urbanidad 

Con el paso del tiempo la evolución de este rudimentario sitio portuario para descarga de 

mercancías o la pesca y para extender, secar y reparar las redes, modificará paulatinamente 

su aspecto original con rellenos, encauzamientos y nuevos muelles, adoptando formas más 

regulares. Se creará una nueva y amplia superficie que se añadirá al primitivo y angosto frente 

existente transformándose paulatinamente en un lugar. Así, se constituirá un recinto abierto, 

definido, durante muchos años y en ocasiones el único, de mediación entre el núcleo inicial 

edificado y su borde marítimo o fluvial. 

Este ámbito queda solemnizado por la concurrencia de notables edificios representativos. 

La presencia destacada de la iglesia parroquial y la casa consistorial es complementada 

frecuentemente con las agrupaciones sociales laborales, la lonja del pescado de la cofradía, los 

locales de suministro y almacenaje de utensilios de navegación y pesqueros, y posteriormente 

también lúdicas, como en ocasiones el casino junto con tabernas formalizando su histórico 

entramado tipológico y ambiental, que acrecientan sus cualidades urbanísticas y caracterizan 

el ámbito portuario de estas villas.

Se formalizará un conjunto de gran calidad arquitectónica que será urbanizado y 

embellecido paulatinamente con arbolado para esparcimiento social como arenal, parque 

o alameda normalmente centrado y amenizado por un kiosco para la música. Adquirirá el 

carácter del que carecía por su origen y morfología convirtiéndose en un notable espacio 

público: la plaza del agua

Es una tendencia propia de la cultura del período Neoclásico que propicia la apertura de 

la ciudad a la naturaleza en busca de una espacialidad escenográfica. Estas arquitecturas por 

su carácter histórico, representativo y patrimonial, afortunadamente, suelen permanecer a lo 

largo de la historia y el recinto se mantiene, al menos espacialmente, pero con modificaciones 

de dotaciones funcionales y ornamentales.

Habitualmente, complementan el espacio las plantas bajas porticadas de otras construcciones 

en una relación secuencial con las arquitecturas públicas, iglesia y ayuntamiento, permitiendo 

la continuidad de la vida pública bajo lugares cubiertos configurando el concepto de plaza. 

Asimismo, significan el conjunto los edificios de viviendas de los frentes portuarios caracterizados 

por una arquitectura vernácula con fachadas dotadas de largos balcones y amplios miradores 

o galerías de madera, con las peculiares ventanas de guillotina y sus vivos colores, además del 

blanco en los paramentos, rojos, verdes o azules en todos los elementos de madera. 
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Repertorio derivado de los utilizados en las embarcaciones atracadas en los muelles, de una 

sublime sobriedad y elegancia en sintonía cromática referenciando la relación villa-puerto. 

El color posee un peculiar matiz latente que refiere a una geográfica concreta y evidencia 

una singularidad identitaria colectiva lo que le otorga como, dimensión inmaterial, un valor 

etnográfico y consecuentemente cultural. Puertos con sabor a color. 

La morfología de estas plazas, predominantemente horizontales por su origen, vinculadas 

como borde del centro histórico de la población propicia situaciones urbanísticas singulares 

con concurrentes calles estrechas a veces de trazados quebrados con pendientes acusadas de 

escalones y rincones de tradicional interés histórico y pintoresco.

La plaza en su borde interno es respondida, en cuanto puerto en el lado abierto, con la 

simplicidad y dinamicidad del frente de agua y con la rigurosa articulación geométrica de los 

diques o muelles rompeolas extendidos a la mar, conformando un atractivo encuadre de las 

aguas abrigadas. Se configura un espacio especial, un entorno de gran valor paisajístico, un 

elogio del vacío, pleno de agua y repleto de múltiples circunstancias, vivencias y leyendas.

Villas marítimas vascas

La antigua relación genuina entre población y agua por la lógica de los iniciales 

asentamientos humanos se acentúa en la época de la fundación de las villas vascas mediante 

las cartas puebla. Documento concedido por el poder real o los señores feudales que definía los 

límites jurisdiccionales, otorgaba una serie de privilegios diversos y regulaba las actividades 

portuarias, entre ellas las tasas a las mercancías y la pesca, y los derechos y obligaciones como 

habitantes a los pobladores de estos núcleos ribereños, bien marítimos o fluviales, de pequeña 

entidad ya existentes con anterioridad. 

La apertura del Reino de Nabarra al comercio marítimo fundando en 1180 San Sebastián 

(actual Donostia), con un amplio territorio entre el Oria y el Bidasoa, fue el inicio de otras nuevas 

poblaciones creadas en épocas diversas por diferentes poderes y fueros del Reino de Castilla o el 

Señorío de Bizkaia, que prosiguieron durante el siglo XIV. Cronológicamente (con la toponimia 

de la época) se fundaron: Fuenterrabia (1203), Guetaria (1209), Motrico (1209), Bermeo (1236), 

Zarauz (1237), Placencia (1299), Bilvao (1300), Villanueva de Oiarso, actual Errenteria, (1320), 

Portugalete (1322), Lequeitio (1325), Ondarroa (1327), Monreal de Deba (1343), Villagrana de 

Zumaya (1347), y Villareal de San Nicolás de Orio (1379).

Un estudio del ingeniero Luis Torres Vildósola (1818-1891), demostró en 1855 que los depósitos 

de arena en los ríos que forman barra, Portugalete (Bilbao), Plentzia, Bakio, Gernika, Lekeitio, 

Ondarroa, Deba, Zumaia, Orio, Donostia, Donibane Lohizune (Saint Jean de Luz) son siempre 

al este, dejando más limpia la costa oeste y en los puertos sin ría no se creaban, Bermeo y 

Donostia. Motivo por el que los puertos estaban construidos al oeste de las desembocaduras 

debido a la acción combinada de la fuerza de la gravedad y la aceleración de la tierra en el 

hemisferio Norte y la corriente del Gulf Stream.
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Espacio antropológico 

El puerto se vincula desde la eternidad al lugar crece y se desarrolla conjuntamente con la 

población en un lugar donde se producen relaciones y tensiones, conflictos y beneficios y en 

el que la ciudadanía encuentra un fragmento de su memoria y se identifica. Un espacio que 

participa y pertenece, en todas sus circunstancias urbanísticas, tipológicas, sociales e incluso 

toponímicas a la historia de la ciudad a la que ha aportado y es el depositario de gran parte 

de acontecimientos trascendentales en su evolución con una biografía compartida repleta de 

innumerables referencias de todo orden, de la que no puede desprenderse ni debe olvidarse

Estos recintos han tenido usos contrastados, los propios de un puerto y los característicos de 

una plaza. Son el tradicional emplazamiento en el que ha tenido lugar el trasvase de mercancías, 

el mercado y la fiesta. Gran parte de los acontecimientos sociales, ritos y celebraciones más 

importantes del pueblo se celebran en este espacio donde transcurre una parte de la vida 

cotidiana y se manifiesta la variada actividad de la población. 

Sitios sumamente característicos como depositarios de la historia local enmarcados con la 

presencia de sus rasgos más representativos, que suelen ser casi siempre los de la villa. Son el 

espacio público del pueblo por antonomasia de un notable interés tipológico con un reconocido 

atractivo cultural y paisajístico.

Tradicionalmente estas plazas debido a su especial configuración y arraigada idiosincrasia 

urbana, a pesar de la expansión de la población y su metamorfosis a lo largo del tiempo, se 

convierten por su gran concurrencia humana en un ateneo popular, un espacio simbólico propio 

que activa la memoria, estimulando el sentimiento comunitario de identidad y pertenencia al 

lugar. Un puerto es siempre una puerta, el atrio de la mar y un ágora cívica. Un refugio del 

recuerdo, el lado de la villa donde sueña la población y flota la nostalgia. La Plaza del alma

Habitualmente en los puertos existe desde antaño un punto singular denominado en 

algunos pueblos Torrontero, un rincón, un ángulo desde donde por su orientación y elevación, 

permite observar la llegada de las embarcaciones u otear el estado de la mar evocando la épica 

de la navegación, la melancolía marina. Son atalayas muy vinculadas a la añoranza para, 

desde la mirada ilimitada hacia el más allá, contemplar la inmensidad del horizonte marítimo, 

el flujo y reflujo de las olas o el transcurrir de la corriente. La mar acerca y aleja, atrae y distrae.

En su condición de escenario se establece la perpetua percepción del paisaje marítimo 

portuario. Relativamente efímero y mutante por la ausencia o presencia de barcos, las 

maniobras de atraque, el espontáneo fondeo libre y sus oscilaciones, los diversos niveles de las 

mareas, su variado colorido y los reflejos cambiantes a lo largo del día, dotando de atractivo a 

la lámina de agua. 

La mar es tan indómitamente poética que hasta cuando está encerrada dentro de los 

muelles de un puerto emana poesía. Una poesía impura, hecha de grandes sugestiones y de 

pequeñas miserias. Así, frente a la inflexibilidad del horizonte, se puede proclamar que los 
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pueblos que tienen mar limitan con el infinito

El puerto anticipa la lejanía, lo remoto, la ida, la idea de ultramar y también la vuelta. Hacia 

fuera, la grandeza, la fuerza la incertidumbre y lo indefinido. Hacia dentro, lo concreto, la calma, 

la esperanza y el trasiego. La mar ha permitido vincularse con los países más lejanos y otras 

civilizaciones facilitando el intercambio de conocimientos, culturas y lenguas.

La mar, como horizonte sugerente es un lugar de dramas y tragedias. Un panteón del que 

resucitan los marinos depositados por la memoria. Los cementerios de la costa vasca siempre 

miran a la mar y espiritualmente se unen con ese marsanto.

Patrimonio portuario

Los pueblos portuarios en su permanente relación con la mar, la navegación y el comercio 

poseen un fundamental recurso laboral de progreso económico, bienestar colectivo y 

capacitación específica que origina un modo de vida y relación social con diversos y singulares 

valores propios. A su vez, como generadores de un amplio y heterogéneo legado son depositarios 

y difusores de todos estos testimonios que, en su condición de bienes patrimoniales, exigen un 

esfuerzo para su mantenimiento y transmisión en las mejores condiciones y asimismo deben 

ser asumidos como referencias de identificación y autoestima cultural. 

Los puertos debido a su carácter industrial y laboral, especialmente los muelles son un 

espacio de austeridad donde por operatividad las edificaciones, dotaciones y mecanismos 

han sido los indispensables para el trabajo en cada época. Caracterizados por la carencia de 

objetos superfluos u ornamentales, junto con la existencia de un repertorio de construcciones, 

instalaciones y elementos para su funcionalidad al servicio de la navegabilidad y la embarcación 

y como: faros, balizas, grúas, depósitos, anillas, norays, cadenas, rampas, escaleras, etc. que 

particularizan el lugar y lo diferencia de otros a su vez diversos. 

Cuando han perdido su función primordial mercantil de trajín de mercancías, deben 

mantener sus trazas fundamentales con la persistencia de su horizontalidad y la diafanidad 

absoluta en el dominio visual recíproco tierra-mar, del horizonte marítimo y de la perspectiva 

urbana con su frente arquitectónico, una cualidad irrenunciable como valor de perpetuidad. 

Es absurdo, sino pretencioso, por su carácter de sobriedad querer llenarlo con construcciones 

irreconocibles y abusivas en este ámbito. Quizá admite la escultura adecuada en su escala y 

pequeñas intervenciones de equipamiento con bancos, jardineras, arbolado autóctono y farolas. 

Es por tanto precisa la permanencia de aquellos componentes propios de estos espacios 

y su repertorio dotacional existente. Elementos heredados de un pasado que le otorgan un 

carácter irrepetible y singular: balaustradas, barandillas, bancos de piedra, fuentes, farolas, 

kioscos y otras piezas del confort colectivo urbano, o las texturas de sus pavimentos, adoquines 

y enlosados de piedra.

Estas plazas no deberían estar sujetas a la moda de una reforma precipitada e irreflexiva 
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que periódicamente ocasiona notables estragos en el patrimonio urbano de muchos lugares, 

desvirtuando la concepción esencial de sus valores originales que le dieron un sentido. Reformas, 

tantas veces absurdas, surgidas del afán de notoriedad de la administración y protagonismo 

del proyectista, disfrazadas de operaciones de modernización y diseño que suelen ser en 

realidad de frivolización con dotación abusiva de recursos urbanos rutinarios y repetitivos 

independientemente de la idiosincrasia del lugar. 

En estos lugares la actividad habitual de siglos anteriores ha desaparecido en unos pocos 

años por lo que resulta necesaria la persistencia de una cierta memoria material o patrimonio 

que suponga el mantenimiento de muchos de estos testimonios de su función portuaria y 

marítima. Parecería interesante crear una elemental dotación museística como un proyecto 

divulgativo que explicara documentalmente la metamorfosis del lugar reproduciendo grabados, 

cuadros y fotografías de época. 

Asimismo debería comprender desde las embarcaciones y su evolución tipológica, las 

peculiares técnicas constructivas, hasta la artesanía local, los elementos, utensilios y recursos 

auxiliares del trabajo portuario: pequeñas grúas, carros, carretillas, sacos, fardos, bidones y 

aparejos propios del proceso pesquero, cajas, cabos y redes, a modo de bodegón portuario. Pero 

no como adornos de un mero espectáculo contemplativo sino como testimonio de un modo 

laboral que configura la identidad de la comunidad. La historia inunda cada puerto.

La conservación de la memoria colectiva exige un profundo y sensible análisis del concepto 

de patrimonio, tanto el tangible existente, material, como el etnográfico o inmaterial. Este interés 

explícito por lo ancestral aconseja recoger todo su legado desde los rituales festivos y religiosos 

de gran arraigo popular conmemorados y representados con el máximo rigor, las celebraciones 

deportivas, la recopilación del lenguaje vernáculo, leyendas, dichos, rezos, canciones, bailes o la 

indumentaria. Las tradiciones son el paisaje cultural antropológico de un pueblo.

Es preciso insistir en la permanencia de los testimonios más singulares y significativos 

en cada localidad del espíritu portuario que refieran y refuercen la idiosincrasia marítima, 

mercantil o pesquera de sus muelles. Para ello es necesario el reconocimiento de su importancia 

histórica y un proceso de documentación, catalogación y protección legal cultural incluyendo 

específica y pormenorizadamente todos estos elementos históricos, simbólicos y ambientales 

en el ámbito de delimitación de los respectivos centros históricos a los que pertenecen.

Del mismo modo, sería recomendable un esfuerzo por el mantenimiento del paisaje urbano 

portuario de estos frentes por su singularidad ambiental. Especialmente con la persistencia 

de los usos o al menos del carácter de sus elementos funcionales y decorativos en caso de 

cese de de negocios de cafés, tabernas, tiendas de utensilios navales y otras relacionadas 

con los procesos portuario marítimos, con todos sus recursos iconográficos de testimonios 

comerciales, anagramas, rótulos, carteles y avisos. Fomentando, subvencionado incluso, 

iniciativas vinculadas con la localidad discerniendo entre lo tradicional de lo típico. 

El valor de lo genuino, promoviendo por ejemplo una gastronomía arraigada a la localidad, 
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estimulando donde sea posible la comercialización directa de la pesca como ocurre con las 

bodegas vinícolas. Es decir, todo aquello que explique el lugar, su historia, el trabajo, el ocio y la 

tradición. 

Es recomendable, sino esencial, mantener el carácter propio en los renovados equipamientos 

hosteleros que acaparan estos lugares evitando tanto la anarquía como la uniformización 

con rutinarias franquicias de falsas ambientaciones de tabernas portuarias. Controlando 

las relaciones con el entorno de las inserciones de materiales sus texturas, cromatismo de 

anuncios, mobiliario, incluso eventual, toldos, sillas de bares y restaurantes, etc. supeditados 

a un sensible proyecto de armonización. En conclusión, es precisa la existencia de un Plan 

Especial de Ordenación del Paisaje Urbano Portuario

Metamorfosis portuaria 

En los puertos fluviales algo interiores los sedimentos del río y las barras de arena fueron 

dificultando la navegación. Posteriormente, los puentes construidos sobre su cauce para el 

paso de carreteras y ferrocarriles favoreciendo la relación entre orillas, serán históricamente 

los condicionantes definitivos de una navegabilidad muy reducida y la pérdida progresiva de 

su carácter portuario. Pero en casi todos los casos permanece aquel amplio espacio de trasvase, 

trabajo y transición entre la corriente de agua y el núcleo de la población.

Más recientemente, en ocasiones, el perfil primitivo representado por el cantil, la pieza 

de piedra arista del encuentro entre los muros del muelle y su superficie, se ha alterado 

por avance del espacio urbano creando un nuevo límite, que ha eliminado la presencia de 

algunas preexistencias portuario-marítimas, modificando su sentido e incluso la relación 

espacial original creando una desproporción y alejamiento de la percepción inmediata del 

agua, especialmente al incrustar pequeñas edificaciones. Habitualmente el frente edificado se 

renueva o desarrolla en altura, pero no se adelanta, afortunadamente, ya más. 

Desde hace ya años con la crisis de la actividad pesquera, el trasvase de mercancías 

hacia otras zonas y un progresivo apogeo social por tener alguna embarcación de recreo han 

modificado notablemente el sentido de estos puertos. La creciente utilización del recinto del 

agua abrigada para reducidos puertos deportivos con la instalación de pantalanes flotantes 

comunicados con los muelles para atracar botes y pequeños yates utilizando la casi totalidad 

de la lámina de agua han mejorado notablemente las condiciones de su uso pero también han 

alterado la proporción de percepción visual del vacío, el agua, y el lleno, las embarcaciones. 

En definitiva, el interés de un panorama activo paulatinamente sustituido por una pasividad 

contemplativa.

Se produce una uniformización y geometrización de dicho ámbito configurando un nuevo 

paisaje portuario más rígido, incluso congestionado. A pesar de ser estructuras livianas, que la 

oscilación de la marea modifica su impacto visual, tienen esas repercusiones que aconsejan 

una implantación equilibrada basada más en criterios paisajísticos que en los de ocupación y 
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rentabilidad. Supone una cierta “privatización de la mar encerrada”. La cultura y herencia de 

la mar vinculada a un ancestral trabajo desaparece y surge un uso de entretenimiento sobre 

el agua. 

Afecciones 

La centralidad de sus emplazamientos, en ocasiones como lugar, casi ineludible, de paso 

del tráfico rodado, las necesidades propias de las actividades comerciales del puerto, las más 

recientes de náutica de recreo y una utilización hostelera importante, junto con la relativa 

amplitud de los muelles para masivos aparcamientos, que en ocasiones llegan a acaparar 

hasta el mismo borde, hacen de estos lugares un espacio de relación y estancia conflictivo con 

el peatón creando una barrera funcional y visual recíproca. Muy recientemente, en algunos 

pueblos se ha considerado la prioridad del paseante acotando, al menos, una aceptable franja 

paralela al citado borde.

Estas plazas alcanzan su mayor sentido cuando su vinculación con el agua no está 

interrumpida por el paso de una calzada y vehículos, excepto para las labores portuarias si 

todavía existen. El objetivo final debería ser permitir una transparencia y disfrute espacial total, 

una percepción inmediata sin obstáculos que colapsen el diálogo contemplativo del agua con 

el muelle o plaza y frente urbano. 

Presencias industriales 

Considerando un entorno más amplio que el propio de la Plaza del Agua, especialmente 

en las marítimas, es también apreciable la paulatina pérdida de diversas industrias 

tradicionalmente vinculadas a la actividad pesquera y naval del puerto como las fábricas de 

conservas de pescados, astilleros y almacenes de suministros. La centralidad y superficie de 

sus instalaciones, el interés inmobiliario por el alto valor residual del suelo y en ocasiones las 

incomodidades funcionales o protestas vecinales propician su traslado o desaparición.

Así, en las industrias conserveras las necesidades de mejora y aumento de la producción 

junto con las molestias de acarreos de mercancías o los olores de la manipulación del pescado 

condicionan su cierre. Los astilleros de pequeña envergadura, en ocasiones artesanales 

e históricamente asentados en los puertos y riberas, por el aumento del tamaño de las 

construcciones y los problemas propios de la actividad y manejo de materiales, ruidos y 

generación de desechos están desapareciendo de los frentes portuarios urbanos propiciando su 

traslado. Es una industria que tiene un interés pedagógico al poderse apreciar todo el proceso 

de construcción de una embarcación hasta el momento solemne de su botadura. Los locales 

de suministros navales, en parte vinculados a la construcción, reparación y reposición para los 

barcos pesqueros se están sustituyendo por boutiques de náutica o moda deportiva. 

No todas las villas marítimas ni fluviales dispusieron de estos recintos abiertos frente al 

agua ni conservaron sus puertos como tales. Una villa se encuentra a sí misma cuando se mira 

en la lámina de agua.
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Las Plazas del Agua representan el acuerdo armónico entre la naturaleza, que aporta la 

geografía y la humanidad, que le dota de urbanidad. 

1. Kaxarranka. Baile ante la cofradía de pescadores de Lekeitio del día de San Pedro. Cuadro de Ramiro 
Arrue.
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2. Arquitectura del miradores y ventanas de guillotina, en 
el frente portuario de Lekeitio.

3. Zumaia de noche. El pueblo se encuentra a sí mismo cuando se refleja en la mar.
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4. Orio ventana de almacén portuario

5. Redes de pesca
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6. Mundaka. Torrontero punto elevado del puerto desde donde se divisa 
la llegada de las embarcaciones.



247XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA



248



249XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

ÀMBIT 3
Indústries i serveis
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Ròmul Bosch i Alsina (1846-
1923). Armador i navilier1

Raquel Castellà i Perarnau 
Conservadora del Museu d’Història de Catalunya

Montse Fernández-Esparrach 
Historiadora de l’Art

Resum 

Aquesta comunicació vol ser una primera aproximació per posar en valor una de les 

múltiples facetes de Ròmul Bosch i Alsina (1846-1923), antic alcalde de Barcelona (1905), 

conegut per la seva activitat empresarial i la seva estreta vinculació al sector marítim 

i navilier. Les activitats comercials el van vincular durant tota la seva vida al món navilier, 

com a consignatari i propietari d’una distingida flota de vaixells destinats al comerç amb les 

Amèriques. N’importava cotó, sucre i teixits, entre d’altres, i hi exportava bàsicament vins. 

Va ocupar diferents càrrecs relacionats amb l’àmbit marítim, el més destacat dels quals va 

ser el de president de la Junta d’Obres del Port de Barcelona, del 1900 al 1904 i del 1906 al 

1923. En aquests períodes Bosch va modernitzar i ampliar el port, unes tasques que li van ser 

recompensades amb el bateig d’una de les zones del port amb el seu nom.

Bosch i Alsina i el seu somni a les Amèriques

Ròmul Bosch i Alsina va néixer el 8 d’agost de l’any 18462 a la vila de Calella. Durant la 

segona meitat del segle XVIII i una part del segle XIX la població de la vila, igual que la de moltes 

altres localitats costaneres catalanes, va experimentar un fort moviment migratori de persones 

que creuaven l’Atlàntic i emprenien un viatge a ultramar per anar fins a Amèrica a la recerca 

de fortuna, és a dir, «feien les Amèriques». Al mateix temps, Calella exercí de pol d’atracció per 

als habitants de les poblacions dels voltants que buscaven instal·lar-s’hi al veure que era una 

població pròspera i que oferia oportunitats per embarcar-se rumb a les Antilles. Fins aleshores, 

la població havia basat bona part de la seva economia i producció en les vinyes,3 però amb la 

crisi del camp català els seus habitants es van aventurar a creuar l’Atlàntic. 

El nostre protagonista, Ròmul Bosch i Alsina, nasqué al si d’una família nombrosa en clara 

puixança econòmica. Els seus pares foren Fèlix Bosch i Petronila Alsina, i Bosch i Alsina, va ser 

1. Volem agrair especialment a Enric García, del Museu Marítim de Barcelona, la seva implicació, col·laboració 
i consells durant tot el procés de recerca. També a Inma González, del Museu Marítim de Barcelona, i Jordi 
Pérez, de l’Arxiu Històric Municipal de Calella, la seva inestimable col·laboració. 

2. Expedient de la lleva de l’any 1868. Mossos nascuts a Calella els anys 1846-1847. Arxiu Històric Municipal 
de Calella (AHMC). 

3. Una de les quals pertanyia als Alsina, família materna de Ròmul Bosch.
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el més petit de setze germans. En una vila costanera catalana on la presència dels indians era 

més que notable, molts habitants dels diferents municipis del litoral català somiaven poder 

emprendre aquest viatge: anar a fer les Amèriques i aconseguir riqueses o autèntiques fortunes 

i tornar a Catalunya enriquits, i així demostrar que la seva aventura havia estat tot un èxit; 

Ròmul Bosch no fou cap excepció i somiava el mateix. A més, voler ser un indiano o americano 

(tal com els coneixem avui en dia) també li venia per tradició familiar, ja que per la part de 

la família materna era net de Francesc Alsina i Costas, indià i copropietari de la companyia 

naviliera Alsina, Marc i Cona,4 fundada a Calella a la fi del segle XVII per al tràfic mercantil 

amb Amèrica.

Des dels seus primers anys, va ser format per la família materna, els Alsina, en les arts 

marítimes i en l’activitat mercantil. Ròmul Bosch sempre considerà que l’activitat mercantil 

era una de les carreres més valuoses, i aquesta creença mercantilista profunda i aferrissada va 

ser el que el guià en l’emigració a Cuba.5

Un cop a Cuba va crear vincles socials i comercials prenent com a base el costum i la 

confiança mútua, i ajudant-se de les xarxes familiars i mercantils que els Alsina van mantenir 

durant l’època colonial a l’altra banda de l’Atlàntic va posar les primeres pedres del que seria el 

seu imperi. 

Jané, Bosch i Cia., a l’Havana

A l’edat de quinze anys va marxar a les Antilles, primer s’establí a Santo Domingo i després 

a l’Havana, on va començar a treballar en el negoci de la importació i l’exportació de productes. 

Aviat s’independitzà i s’associà amb l’amic Marcel·lí Jané, com a naviliers, i van fundar a 

l’Havana Jané, Bosch i Cia. Es dedicaren al comerç d’importacions de cafè i tabac de Puerto 

Rico i de carn salada del Riu de la Plata per alimentar els esclaus de Cuba. En definitiva, Bosch i 

Alsina es dedicà al comerç marítim i va aconseguir experiència i diners per tornar a Barcelona 

uns quants anys més tard.

Cal esmentar que l’experiència de Bosch a Cuba deixà escasses referències documentals. Val 

a dir que s’han buscat infructuosament dades de la trajectòria mercantil de Bosch i també de 

Jané, Bosch i Cia., amb la finalitzat d’analitzar l’evolució del seu patrimoni en l’àmbit territorial 

de l’illa de Cuba, però, fins ara, no s’ha localitzat cap corpus documental complet que permeti 

elaborar sèries de tràfic comercial, índexs de preus o volums de mercaderies. 

Tot i així, s’han pogut localitzar les següents embarcacions de la companyia, però queda 

encara una profusa tasca d’investigació per poder establir la resta d’embarcacions de Jané, 

Bosch i Cia. 

Corbeta Catalina. Construïda a les drassanes de W. Briggs & Sons de Sunderland (Anglaterra) 

l’any 1864, va rebre el nom d’Alexandra. 

El 14 de juliol de 1864 Adolfo Hiesio o Husio va comprar l’embarcació davant del cònsol 

anglès a l’Havana a Joan M. Suffie, que va actuar com a apoderat de Santiago M. Wood, de 
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Liverpool, i la va adquirir per 50.000 pesos forts. El 23 d’agost de 1870 es va registrar el traspàs 

de la propietat que acordaren els marmessors d’Adolfo Hiesio a favor de Josep Antoni Fesser 

o Ferrer i Joan Nepomoceno Fesser o Ferrer. El 2 de gener de 1873 es va anotar a l’Escrivania 

de Marina de l’Havana que els senyors Fesser o Ferrer van vendre aquesta embarcació a la 

raó social Jané, Bosch i Cia. de l’Havana per la suma de 25.000 pesos. L’octubre de 1877 la 

societat esmentada anteriorment la va vendre a la societat del mateix nom però amb seu 

social a Barcelona, Jané, Bosch i Cia., per la suma de 30.000 pesos d’or, una quantitat que 

incloïa el preu de compra del veler Altagracia. El 6 d’agost de 1880 Josep Gotarra, en nom de la 

raó social en liquidació, Jané, Bosch i Cia., davant el notari de Barcelona Antoni de Domènech, 

va vendre la corbeta a Ròmul Bosch per 60.000 pessetes. El 20 de maig de 1889, davant el notari 

Agustí Muñoz i Vergés, Ròmul Bosch va vendre l’embarcació a la societat Jané i Cia. per 25.000 

pessetes. El 15 de desembre de 1892, amb la dissolució de la societat Jané i Cia., la propietat de 

la corbeta va passar únicament a Marcel·lí Jané Formosa. El 27 de febrer de 1897 es va donar de 

baixa pel fet d’haver estat enfonsada pel vapor anglès Benguela. 

Corbeta Altagracia. El primer propietari havia estat el senyor Boultenhouse de Liverpool. 

El 1855 consta que la corbeta es trobava matriculada al port de la Corunya després que 

l’hagués comprat Feliciano Francoso, natural d’Avilés, per 3.600 lliures esterlines i com a soci 

de N. Francoso i Cia., i aquesta empresa la va vendre el 16 de setembre de 1874 a la societat Jané, 

Bosch i Cia. El 25 d’abril de 1876 es realitzaren reparacions a la nau per un valor de 26.750 pessetes. 

L’octubre de 1877 la raó social Jané, Bosch i Cia. va vendre aquesta embarcació juntament amb 

la corbeta Catalina per la quantitat de 30.000 pesos d’or. El 5 d’abril de 1881 es va anotar al 

Registre de l’Havana que, mitjançant escriptura autoritzada el 6 d’agost de 1880 pel notari de 

Barcelona Antonio de Domènech, la societat Jané, Bosch i Cia., en liquidació i representada 

pel seu gerent Ròmul Bosch, va vendre aquesta corbeta a Jané i Cia., representada en aquell 

moment per Marcel·lí Jané, per 7.000 pesos forts. L’any 1887 la corbeta va ser desballestada al 

port de Barcelona perquè es va considerar que era inútil per navegar.

Corbeta Barba Azul. Construïda a Ribadeo (Lugo) l’any 1852. Es va inscriure a la matrícula 

de Santander el 25 d’agost de 1852 sota la propietat de Manuel Peñarredonda i Cía. El gener del 

1876 es va anotar la seva venda a Cipriano Puhador i Vives, veí de Barcelona, i es va matricular 

a la ciutat de Barcelona el 13 d’octubre de 1876 com a propietat de Salvador Estrader, el qual la 

va vendre el 16 de novembre de 1876 i per 52.000 pessetes a la societat Jané, Bosch i Cia. En els 

seus inicis l’embarcació s’anomenava Doña Sol i el novembre del 1876 va canviar el nom per 

Barba Azul. 

El 6 d’agost de 1880 Josep Gotarra, soci liquidador de Jané, Bosch i Cia., va vendre la corbeta 

per 30.000 pessetes a Ròmul Bosch i Alsina, el qual la va vendre el 6 de novembre de 1889 

a Gayetano Roher i Aymerich pel preu de 17.500 pessetes. El 28 de desembre de 1898 es va 

anotar que l’embarcació havia estat desballestada al port de Barcelona i que les seves restes 

van produir 6.000 pessetes. 



254

Bergantí goleta María Teresa. Construït a les drassanes anomenades La Salve (Bilbao) per 

ordre i compte de Nicolás de Olaguibel. 

Calixto de Ansuátegui, notari de Bilbao i de l’Escrivania de Marina, el 19 de febrer de 1868 

hi va inscriure la corbeta María Teresa. Entre els anys 1868 i 1877 el vaixell va viure una sèrie 

d’episodis de venda per parts. Segons escriptura del 12 de febrer de 1877, la societat Jané, Bosch 

i Cia. en va comprar 13/16 parts. El 13 de març del mateix any, la mateixa companyia Jané, 

Bosch i Cia. en feia dues compres, d’1/8 part i d’1/16 part. El 9 de març de 1881 la raó social Jané, 

Bosch i Cia. va vendre la totalitat del vaixell a Jané i Cia. de Barcelona. L’1 de febrer de 1887 es 

van realitzar en aquesta embarcació algunes obres verificades al port de l’Havana per un valor 

de 16 duros i 12 rals. 

El 16 de juliol de 1890 la societat Jané i Cia. va vendre el vaixell a Federico Ferré i Gelpi, 

mariner i veí de Sant Joan de Vilassar, pel preu de 20.000 pessetes.6 El 7 de novembre de 1905 

el cònsol d’Espanya a Rio de Janeiro va emetre una carta perquè es donés de baixa del Registre 

de Marina de Barcelona una còpia de l’escriptura de venda de l’embarcació a, tal com diu 

textualment, «súbdits estrangers». 

Marcel·lí Jané, un soci per a Bosch i Alsina 

Marcel·lí Jané Formosa procedia d’una família pagesa benestant de Vilafranca del Penedès. 

Era fill d’Antoni Jané Roig,7 de professió boter i més tard fabricant d’aiguardents, i de Josefa 

Formosa. De jove es va embarcar en direcció a Cuba seguint els passos del seu germà gran, 

Antoni Jané Formosa,8 que ja hi era. Un cop allà, de seguida es va associar amb Ròmul Bosch i 

Alsina i crearen Jané, Bosch i Companyia. 

Al cap d’uns anys, Jané va tornar a Catalunya i residí a la ciutat de Barcelona. Amb diners 

suficients i experiència, va fundar una naviliera, Jané i Cia., per dedicar-se al transport de vi a 

Catalunya cap al mercat americà, mentre que en els viatges de tornada portava cotó i fustes 

per fer botes de vi. Els darrers anys es dedicà al transport de tasajo (carn) de l’Argentina a 

6. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Agustí Muñoz i Vergés, amb data de 16 juliol de 1890.

7. A mitjan 1839 Antoni Jané i Joan Alcover van produir begudes alcohòliques de 35 graus que els comprà la 
casa Font de Vilanova per exportar-les a Mèxic. Entorn de l’any 1868 Antoni Jané Roig va travessar l’Atlàntic 
i a l’Havana ell i el seu soci, el vendrellenc Rafel Mañé, van crear la raó social Mañé i Jané. L’activitat 
comercial dels Jané va anar endavant i més tard crearen Jané i Cia., i van tenir un vaixell propi, una 
bricbarca que portava el nom de l’esposa i mare, Josefa Formosa. [Baltà Moner, Jaume (2016). «Històries de 
l’Havana a la Vilafranca del Penedès dels segles XVIII-XIX». Del Penedès. Publicació de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, núm. 32]. 

8. Antoni Jané Formosa, més conegut com a Ton Jané, va establir a l’Havana la societat mercantil Jané, 
Pasqual i Cia., que es dedicava a l’exportació de sucre, i fou propietari de dos ingenis (Sant Joaquín i Nombre 
de Dios). Les finques sucreres o hisendes amb plantacions de canya de sucre rebien el nom d’ingeni pel fet 
que al costat de la superfície agrícola dedicada al cultiu s’edificaven les cases on hi havia els molins o 
trapiches i els altres artefactes destinats a extreure el suc de la canya i obtenir-ne sacarosa cristal·litzada. 
Antoni Jané, a Vilafranca, a banda de la seva activitat de productor vitivinícola, també feia de prestador, 
amb la qual cosa aconseguí un important patrimoni al Penedès. Així, doncs, bona part del seu patrimoni 
rústic tenia l’origen en l’execució de préstecs hipotecaris que havia ofert a finals del segle XIX i inicis del 
segle XX. [Baltà Moner, Jaume (2016). «Històries de l’Havana a la Vilafranca del Penedès dels segles XVIII-
XIX». Del Penedès. Publicació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, núm. 32]. 
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l’Havana. 

Jané es va convertir en un navilier rellevant de Barcelona, amb catorze vaixells que 

sumaven un important nombre de tonatge net. Alguns dels vaixells de la seva companyia 

naviliera estaven batejats amb els noms dels membres de la seva família: tot un símbol d’orgull 

familiar prou característic dels indians d’èxit. 

Va participar activament en la creació i el manteniment econòmic de la històrica Sociedad 

Española de Salvamento de Náufragos a Barcelona. 

Relació d’embarcacions propietat de Marcel·lí Jané:

Nom de les embarcacions Pes (tones)

Corbeta Antonio Jané 860 

Fragata Barcelona 978 

Corbeta Catalina 475

Corbeta Concepción 572

Corbeta Consuelo 443

Corbeta Encarnación 624 

Corbeta Josefa Formosa 535 

Corbeta Josefina 601 

Corbeta María Antonia 423 

Corbeta Angelita 703

Fragata Marcelino Jané 1.246 

Fragata Remedios Pascual 1.305

Fragata Nuevo Lautaro –

Fragata Pedro Plandolit –

Taula d’elaboració pròpia a partir de la informació localitzada.9 

El retorn a Catalunya 

Entre els anys 1876-1880, Bosch i Alsina tornà de Cuba i s’establí a Barcelona, des d’on va 

dirigir els negocis d’exportació de vins i d’importació de cotó. 

Acabat d’arribar a Barcelona, s’inserí en les estructures comercials, polítiques i judicials de la 

ciutat. És sorprenent la participació de Bosch en una multiplicitat d’espais socials i institucionals 

de la Ciutat Comtal, i com es va fer present i imprescindible en cercles relativament homogenis 

quant a interessos i objectius. Es convertí ràpidament en un home influent, actuà en la vida 

pública de la ciutat i participà activament en una variada gestió institucional ben bé fins abans 

de morir. 

El 1881 Bosch i Alsina es va casar amb Maria dels Àngels Catarineu i Ferran. Abans, però, 
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tal com corresponia a un home de l’elit econòmica i política d’aquella Barcelona de finals de 

segle XIX, va encarregar la construcció de la seva residència al bell mig de la ciutat —que en 

aquells anys es trobava immersa en un gran procés d’expansió urbanística10—. Va triar un 

emplaçament privilegiat, al número 8 de la plaça de Catalunya cantonada amb la ronda de 

Sant Pere, i el projecte va ser dut a terme per Bonaventura Bassegoda Amigó i Bonaventura 

Bassegoda i Mateu, i com a mestre d’obres, Pere Bassegoda i Mateu. Les obres finalitzaren l’any 

1892 i tingueren els col·laboradors següents: en el tall en pedra, Pere Serramitjana i Frederic 

Bancells; a la forja, Joan Rosell, i en els llums, Joan Costa i J. Closa Florensa. 

El mateix any de la seva arribada al país es va afiliar a l’Asociación de Navieros y 

Consignatarios de Buques de Barcelona, una organització patronal que s’acabava de crear i 

que estava formada per armadors i consignataris amb l’objectiu de defensar els interessos de 

la marina mercant espanyola i el comerç marítim. 

La naviliera Ròmul Bosch

Un cop desfeta la societat amb Marcel·lí Jané Formosa, Bosch i Alsina fundà la seva pròpia 

naviliera amb el seu nom i es dedicà a l’exportació de vins, teixits i altres productes espanyols 

cap al mercat americà. En els viatges de tornada hi embarcava cotó, dogues per fer botes, sucre, 

cafè i altres productes. 

Se n’han pogut localitzar les embarcacions següents:

Corbeta Doña Petronila. Construïda a la drassana de Vinaròs pel mestre Antonio Salomó 

Chacer, que la va finalitzar l’any 1874. El 31 d’agost de 1880 Antonio Viñes Fernández, propietari 

de la corbeta, la va vendre a Ròmul Bosch i Alsina pel preu de 74.050 pessetes.11 Més tard, ja el 

9 de octubre de 1885, Bosch i Alsina vengué l’embarcació per 20.000 pessetes a la raó social 

Jané i Cia. I aquell mateix any es va canviar el nom de la corbeta per Encarnación. L’11 de 

febrer de 1892 es va dissoldre la societat Jané i Cia., i l’embarcació va passar a ser propietat 

únicament de Marcel·lí Jané Formosa. El 1896 durant un cicló la corbeta va naufragar dins el 

port de Brunswick (Estats Units). 

Corbeta Doce de Junio. Construïda al Quebec (Canadà) l’any 1863. Va ser adquirida a 

Liverpool pel preu de 3.500 lliures esterlines pel patró de Cadaqués Quincio Ribera Bosch, que 

la va vendre l’any 1871 a Nicolau Germans i a Jeroni Juncadella i Casanovas de Barcelona, 

cadascun dels quals es va quedar un terç de la corbeta en propietat. Aquests van explicar que 

les obres i reparacions practicades a l’embarcació van pujar a 3.500 pesos forts, una quantitat 

10. Múltiples investigadors han relacionat directament l’auge de l’edificació no només de la zona de l’Eixample 
sinó també, altres barris de Barcelona i també, tot i que en menor mesura, altres municipis de les rodalies 
de Barcelona amb l’arribada d’indians cubans i porto-riquenys amb el seu capital. Les seves inversions no 
es limitaren en la construcció d’edificis sumptuosos per a les seves residencies, sinó que incloïen diferents 
activitats econòmiques (comercials, industrials, financeres, etc.), entre les quals hi figuraven les diferents 
facetes del negoci immobiliari. [Rodrigo y Alharilla, Martín (2007). Indians a Catalunya: capitals cubans en 
l’economia catalana. Fundació Noguera].

11. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Antoni de Domènech, amb data de 31 d’agost de 1880. 
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a la qual calia sumar 17.500 pesos forts, de manera que sumant-ho tot el valor de la corbeta era 

de 21.000 pesos forts. El 22 d’agost de 188212 van vendre la corbeta a Ròmul Bosch i Alsina pel 

preu de 31.250 pessetes, i el novembre del 1883 canvià el nom d’Emerald i passà a anomenar-

se Alejandro Bosch. El desembre del 1884 es realitzaren diferents obres a l’embarcació al port 

de l’Havana, que van costar 27 duros i 65 centaus. El 17 de febrer de 1891 Bosch i Alsina la va 

vendre a Jaume Vidal i Vidal, de Palma de Mallorca, per 60.000 pessetes. L’any 1897 la corbeta 

fou desballestada a Palma i l’armador va aconseguir 5.000 pessetes de les seves restes. 

Fragata Aurora. Segons Universal Register, aquesta fragata fou construïda l’any 1852 a 

Richmond. Abans s’anomenava La Salvadoreña. Quan es va inscriure al Registre de Marina 

de Barcelona se li va assignar un valor de 10.500 pesos forts. El 17 de novembre de 1876 fou 

carenada i es va invertir per a aquesta operació un total de 29.718 pessetes. 

L’1 de febrer de 1871, Fèlix Baldiris i Carbó va vendre aquesta embarcació per la suma de 

52.000 pessetes a Ramon Baldiris i Carbó, propietari i veí de l’Havana. El 29 de desembre de 

1876 Pere Garriga i Soler, gerent de Garriga i Baldiris i apoderat al mateix temps de Ramon 

Baldiris, va vendre13 aquesta embarcació al seu anterior armador, Fèlix Baldiris i Carbó, per 

18.000 pessetes. El 15 de gener de 1877 Fèlix Baldiris va vendre14 una altra vegada la nau i pel 

mateix preu, de 18.000 pessetes, a la societat Garriga i Baldiris. I, finalment, el 6 d’abril de 1883 

Ròmul Bosch i Alsina va comprar la fragata per la suma de 20.000 pessetes a Fèlix Baldiris, 

gerent de l’anterior raó social. El 12 de maig de 1888 es va donar de baixa al Registre de Marina 

de Barcelona pel fet d’haver estat desballestada al port de la ciutat. Les restes de l’embarcació 

van produir 4.000 pessetes.

Fragata España. Construïda a Stockton-on-Tees (Anglaterra) l’any 1857. Segons la 

informació que consta al Lloyd’s Register of Shipping es deia England, i després Dolores i María. 

Es va inscriure al Registre de Marina de Barcelona el 29 de març de 1876 com a propietat de la 

raó social Garriga i Baldiris. 

L’1 de maig de 1860 estava inscrita al Registre de Marina de Cadis. El 8 de maig de 1862 la 

nau fou venuda a Miquel Torres, del comerç de Barcelona, per 45.000 pesos forts. Alejandro 

Barba y Baya, veí de Málaga i com a apoderat de Miquel Torres i Gasset, veí de Guayaquil 

(Equador), que era l’armador de l’embarcació i a bord de la qual es trobava llavors viatjant de 

Liverpool a Manila, la va vendre a Andrés Parladé i Sánchez de Quirós, del comerç de Málaga, 

i el seu representant, Gabriel Nicolach y Pacheco, per 500.000 rals de billó. El 20 de desembre 

de 1864 es va signar el nomenament del capità d’aquest veler a favor de Manuel R. del Castillo, 

que ja el menava abans. El 19 de juliol de 1872 Francisco Torrents i Latorre, com a apoderat dels 

armadors del vaixell, María Sánchez de Quirís e Hinojosa, vídua de Parladé, i Andrés Parladé i 

12. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Lluís Gonzaga Gurri, amb data de 22 d’agost de 1882. 

13. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Antonio de Domènech, amb data de 29 de desembre 
de 1876.

14. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Antonio de Domènech, amb data de 15 de gener de 1877.
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Sánchez de Quirós, la va vendre a la raó social Garriga i Baldiris i a Francisco Solà i Casanovas, 

de Barcelona, la meitat a cadascun pel preu conjunt de 46.250 pessetes. El 22 de febrer de 187615 

i el dia 9 del mateix mes, Francisco Solà i Casanovas va vendre per 9.500 pesos forts la meitat 

de la propietat d’aquest vaixell, que va passar a pertànyer a la raó social Garriga i Baldiris. El 6 

d’abril de 1883 Fèlix Baldiris Carbó, com a gerent de la raó social Garriga i Baldiris, propietària 

d’aquest vaixell, el vengué per 22.500 pessetes a Ròmul Bosch i Alsina. El 8 de març de 1884 es 

registrà un canvi d’aparell de l’embarcació, cosa que va comportar que passés de ser fragata a 

corbeta. Cap al febrer o març del 1890 el vaixell fou desballestat. 

El 1894 la naviliera Bosch va arribar a ser un dels armadors més importants de Barcelona, 

juntament amb la Compañía Transatlántica i Baster Peyra y Cía. A mesura que la navegació 

a vapor s’anava imposant i consolidant, va contribuir a la formació de l’empresa Pinillos 

Izquierdo y Cía,16 i en va ser un dels seus principals comanditaris. La seva relació amb l’empresa 

s’allargaria durant tota la vida. També va ser consignatari de l’andalusa Ybarra y Compañía 

i de la Compañía Giuseppe Zino fu Domenico, domiciliada a Savona, dedicada a transportar 

emigrants a les Amèriques. Alguns dels viatges realitzats per aquesta companyia foren ben 

carregats de polèmica; per exemple, el gener del 1909 es va promulgar una reial ordre que 

prohibia el transport d’emigrants en el vapor Chile (abans Equità).17 

El 2 d’abril de 1911 va tenir lloc la constitució oficial de la Casa Amèrica de Barcelona amb la 

clara voluntat de consolidar els vincles que unien Llatinoamèrica i Catalunya. La Casa Amèrica 

va funcionar en un primer moment gràcies a centenars de socis vitalicis; entre els socis de 

caràcter vitalici, hi participaren Eusebi Güell Bacigalupi, primer comte de Güell; el marquès de 

Comillas Claudi López Bru; Ròmul Bosch i Alsina; Joan Antoni Güell López; Frederic Rahola; 

Jacint Viñas Muxi, i Salvador Samà i Torrents. Bosch i Alsina tenia una àmplia experiència en 

el territori americà, concretament a Cuba, on va viure molts anys, segons Dalla-Corte fins a la 

firma del Tractat de París (1898).18

A més, el grup familiar dels Güell i Ròmul Bosch i Alsina participaren en el Foment del 

Treball Nacional, la principal organització patronal catalana. 

15. Segons escriptura davant el notari de Badalona Esteve Torrents Torrebadella, amb data de 22 de febrer 
de 1876.

16. Va començar l’activitat a mitjan dècada dels vuitanta amb línies a Puerto Rico, Cuba i el golf de Mèxic, i 
el 1908 va inaugurar la línia del Brasil i el Riu de la Plata. 

17. «Vista la comunicación dirigida a este Ministerio por el presidente del Consejo Superior de Emigración 
con fecha 21 de enero de 1909, en la que se da cuenta del expediente instruido a la Compañía Giuseppe 
Zino fu Domenico, del cual resulta que el vapor Chile (antes Equità) transportó a fines del pasado año gran 
número de emigrantes españoles con destino a América del Sur en condiciones verdaderamente deplorables; 
previos los informes de las autoridades españolas e italianas que se consideraron pertinentes al caso, se 
ha servido en disponer que, sin perjuicio de exigir en su día las responsabilidades a que hubiese lugar por 
las infracciones que con tal motivo se hayan cometido, se prohíba a la Compañía citada que transporte 
emigrantes españoles en el vapor Chile (antes Equità), sea cualquiera la denominación que este vapor pueda 
recibir en lo sucesivo». Legislación del Trabajo, apéndice cuatro. Instituto de Reformas Sociales. Madrid, 
1909. Impr. de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. 

18. Dalla-Corte, Gabriela (2005). Casa de América de Barcelona (1911-1947). Barcelona: LID Editorial.
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El 8 de gener de 191619 Bosch i Alsina fundà la Sociedad Anónima Naviera Española 

juntament amb altres inversors (Julio Barbey Poinsard, Francisco Bech Morera, Ricardo Miracle 

Palmerola, José Pedro Monés Maury, Kendall Park Park i Federico A. Witty Cotton), partint d’un 

capital social d’un milió de pessetes. Va iniciar la seva activitat amb els vapors Lérida, Gerona 

i Moncada, el veler de fusta Eugenia i un antic carboner reconvertit en pailebot, el Riu Benito.20

A banda dels seus negocis naviliers, Bosch va ser president de la Junta d’Obres del Port 

de Barcelona del 1900 al 1904 i del 1906 al 1923. Durant aquests vint-i-un anys al capdavant 

de l’entitat, va fer que el port fos un dels més dinàmic de la Mediterrània i va iniciar les obres 

d’ampliació i modernització del Port Vell, gràcies a les quals va fer que aquest passés dels 800 

metres als 8.400 metres lineals. Quant a les obres, destaquen les de la prolongació del dic de 

Llevant, la reforma dels molls interiors —amb la qual va establir l’estructura portuària del Port 

Vell que encara avui podem distingir— i l’ampliació en una quarta secció del dic flotant, així 

com els edificis de la Duana, un projecte de l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia i de Pere 

Garcia Fària, la seu de la Junta d’Obres del Port, un projecte de Julio Valdés, situada a la Porta 

de la Pau, i uns rafals de façana neoclàssica al moll de la Barceloneta que van ser enderrocats 

al començament dels anys noranta. El Consorci de la Zona Franca també va néixer durant 

aquesta etapa; la seva creació fou possible gràcies a l’impuls de la Lliga i al president del 

Foment, Josep Caralt i Sala.

Bosch i Alsina va participar activament en la creació i el manteniment econòmic de la 

històrica Sociedad Española de Salvamento de Náufragos a Barcelona i era vocal de la Junta 

Directiva de la Liga Marítima Española. Diputat a les Corts en diverses legislatures, membre de 

les juntes del Foment del Treball, de la Cambra de Comerç i de la Cambra Oficial de la Propietat, 

del Gremi de Criadors i Exportadors de Vi, soci de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 

del País, vicepresident de l’Ateneu Barcelonès (1883), president del Cercle del Liceu (1908) i 

alcalde de la ciutat de Barcelona (1905), tenia un important patrimoni immobiliari a Ciutat 

Vella, a l’Eixample, a Gràcia i a Sant Gervasi, i era un dels majors contribuents de la ciutat 

(1922). Fou condecorat amb la Gran Creu d’Isabel la Catòlica. 

A més, Bosch fou cofundador de la Societat Anònima del Tibidabo, que desenvoluparia el 

Parc d’Atraccions. Era copropietari de les bodegues Bosch, Güell i Cia. de Vilafranca del Penedès 

i propietari de la colònia industrial Còdol-Dret,21 situada a Roda de Ter, que amb la seva mort 

19. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Josep Torelló, amb data de 8 de gener de 1916.

20. Per saber-ne més coses, vegeu García Domingo, Enric (desembre 2007). «El impacto de la Primera 
Guerra Mundial en la marina mercante española: un apunte sobre el caso catalán (1914-1922)». Transportes, 
Servicios y Telecomunicaciones, número 13, 122-144. 

21. El 1929, amb l’inici de la crisi cotonera i després de cinc anys essent una empresa familiar,  Còdol-
Dret s’adherí a Unión Industrial Algodonera, S. A. (UIASA), un grup format per dotze fàbriques. Tot i així, 
els negocis no anaven bé per a la Unión Industrial Algodonera, S. A. i Ròmul Bosch i Catarineu posà la 
seva col·lecció d’art com a aval econòmic del préstec atorgat per l’Institut contra l’Atur Forçós al consorci 
d’empreses de la Unión Industrial Algodonera, S. A. (UIASA). El febrer del 1939 una bona part de la fàbrica 
de Còdol-Dret es va cremar com a conseqüència del seu posicionament com a assentament republicà 
durant la Guerra Civil. Després d’unes reformes, la fàbrica tornà a posar-se en funcionament. L’any 1940 
va patir uns aiguats que produïren incomptables pèrdues. El 1944, després que molts problemes derivats 
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l’any 1923 heretarien els seus fills barons, Alejandro i Ròmul, que constituirien Fábricas de 

Rómulo Bosch, S.A. Ròmul Bosch i Catarineu hi exerciria el càrrec de gerent, ja que, el seu 

germà gran, Alejandro Bosch, advocat, estava molt més vinculat a la política: fou fundador de 

la Unión Monárquica Liberal. 

L’avui conegut com a Moll de la Fusta rebé el nom oficial Bosch i Alsina. Fou la mateixa 

Junta d’Obres del Port la que va decidir posar-hi el nom del seu president que acabava de 

traspassar, l’any 1923.22 Ròmul Bosch i Alsina morí a Barcelona i passà a formar part de la 

història de la ciutat, on el seu nom ha quedat vinculat als cercles numismàtics, ja que va llegar 

a Barcelona la seva impressionant col·lecció de monedes,23 actualment integrada als fons del 

Gabinet Numismàtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

Les navilieres Hijos de Rómulo Bosch, S. en C. i la Compañía Transoceánica de 
Navegación

La línia de la companyia Pinillos que feia el recorregut del Mediterrani al Riu de la Plata 

de seguida tingué molt d’èxit i, sovint, els vaixells anaven sobrecarregats, cosa que va fer que 

de mica en mica anessin adquirint una mala fama i la Companyia Transatlàntica fos cada 

vegada més coneguda i obtingués més vendes. Això i els naufragis dels vaixells Príncipe de 

Asturias i Valbanera, a més de la crisi que hi va haver després de la Primera Guerra Mundial, 

va fer que el 1921 la companyia s’hagués de desfer dels vaixells que li quedaven, concretament 

el Barcelona, el Cadis i el Balmes, que van comprar els consignataris i armadors a Barcelona, 

que sempre consignaren els vaixells de la naviliera gaditana Pinillos: Ròmul Bosch Alsina i 

els seus fills Alejandro i Ròmul Bosch Catarineu,24 sota el nom de la societat Hijos de Rómulo 

Bosch, S. en C. L’octubre del 1924, els germans Bosch i Catarineu van constituir la Compañía 

de l’escassetat de cotó i d’energia elèctrica fessin que la Unión Industrial Algodonera, S. A. vengués algunes 
de les seves fàbriques, els accionistes van vendre el grup d’empreses restants a Julio Muñoz Ramonet, i es 
va passar a anomenar UNITESA. Còdol-Dret en formaria part fins a la seva desaparició sota les aigües de 
l’embassament de Sau, el 1964. Quan Julio Muñoz Ramonet passà a ser el nou propietari de la UIASA, en 
tornar el crèdit concedit, també va ser el posseïdor de la col·lecció Bosch Catarineu, que anys abans, el març 
del 1936, havia mort. [Castellà i Perarnau, Raquel (2006). Còdol-Dret, vida d’una colònia industrial (1862-
1964). Ajuntament de les Masies de Roda, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona]. 

22. «Al morir la Junta del Puerto de Barcelona acuerda por unanimidad: Primero, dar nombre de 
Bosch y Alsina al actual muelle de la Muralla, colocando en los edificios con que empieza y termina las 
correspondientes lápidas de mármol ornamentadas, ostentadas en lo alto el busto en relieve del Excmo. Sr. D. 
Rómulo Bosch y Alsina y la inscripción MUELLE DE BOSCH Y ALSINA. Segundo, costear y colocar el retrato 
del señor Bosch y Alsina en el salón presidencial de esta Junta, y tercero, consignar en severa placa de plata 
el mensaje de pésame que se entregó corporativamente a la dolorida familia del señor Bosch y Alsina el 
día 16 de febrero de 1923, haciendo ofrenda de la misma citada placa». [Memoria de Gestión de la Junta del 
Puerto de Barcelona 1922-1924].

23. Castellà Perarnau, Raquel; Fernández-Esparrach, Montse (2014). «Noventa años de la colección Bosch y 
Alsina: inventario y aproximación». Actas XV Congreso Nacional de Numismática. Madrid (28-30 octubre 
2014): edita RCM-FNMT.

24. Per la seva banda, Ròmul Bosch Catarineu, juntament amb els companys Antoni Fabregat i Bernat 
Picornell, amb seu al carrer de Provença, 288, l’any 1930 disposaven del vapor Ana María, de 216 tones, 
construït a Barcelona l’any 1898. Un temps més tard, aquesta embarcació passà a mans de la raó social 
Hijos de Rómulo Bosch, S. en C.
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Transoceánica de Navegación,25 que només va durar uns anys al mercat. 

El 20 d’octubre de 1926, quan ja feia uns anys que la línia funcionava, el vaixell Barcelona, 

juntament amb altres embarcacions, va patir a l’Havana un terrible huracà i moriren ofegades 

més d’un centenar de persones. El vapor Barcelona no es va enfonsar del tot, però sí parcialment, 

i les avaries eren tan grans que la companyia va prendre la decisió de vendre el vaixell a un 

desballestador de Baltimore, que també el va vendre a un desballestador, de Danzig, el 3 de 

maig de 1928. El maig del 1927 vengueren el Balmes a Hijos de Ramón Ramos, coneguda com 

a Casa Ramos, on passà a anomenar-se Ramón Alonso Ramos, pel preu de 325.000 pessetes.26 

A finals del 1928 la Compañía Transoceánica de Navegación va vendre el vaixell Cadis a un 

desballestador d’Ancona. 

Així, doncs, la companyia es va liquidar definitivament el 1933 tal com confirma La 

Vanguardia en la seva edició del dissabte 3 de juny d’aquell any: «Compañía Transoceánica de 

Navegación, en liquidación. Terminada la liquidación de esta Compañía, se convoca a los señores 

accionistas para la reunión que se celebrará el día 9 del corriente mes, a las doce de la mañana, 

en las oficinas de los señores Hijo de Rómulo Bosch, S. en C., Vía Layetana, número 7, bajos, de 

esta ciudad, al objeto de presentarles y someter a su aprobación la cuenta definitiva y pago en 

su caso del saldo, según el acuerdo de liquidación, y tomar los demás acuerdos complementarios 

para dejar definitivamente liquidada la Compañía [...]».

Tot i així, els germans Alejandro i Ròmul Bosch Catarineu continuaren l’activitat marítima 

amb la raó social Hijos de Rómulo Bosch, S. en C., amb seu social a la Via Laietana, 7. Es dedicaven 

a transportar materials «como minerales, cementos, abonos, carbones, sal y alquitrán, entre 

otros».27 L’any 1935, per exemple, disposaven dels següents vapors: 

Vapor Cervera (857 tones). El buc d’aquest vaixell fou construït a les drassanes Cardona 

de Barcelona, mentre que la maquinària es va realitzar als tallers Germans Alexander, també 

de Barcelona. Quan va finalitzar la raó social Hijos de Rómulo Bosch, S. en C. traspassaren 

l’embarcació a la Naviera Montañesa, una societat que uns anys més tard la va batejar com 

a Río Nansa. Amb aquest nom va passar a principis de la dècada del 1950 a Vicente Suárez i 

Cía., de Vigo. Quan aquesta societat es dissolgué, cap a l’any 1962, també va desaparèixer el Río 

Nansa (ex-Cervera) de la llista oficial de vaixells. 

Vapor Vilafranca (881 tones). Construït a Anglaterra l’any 1872, abans anomenat Mirentau. 

Vapor Berga (804 tones). Construït a Barcelona l’any 1920. Quan l’empresa es dissolgué cap 

25. Ho anunciava La Vanguardia en la seva edició del dimarts 7 d’octubre de 1924: «[...] Nueva Empresa 
Naviera. Se ha constituido en esta plaza una nueva entidad marítima, con el título de  Compañía 
Transoceánica de Navegación. Dicha entidad cuenta hoy con los vapores BARCELONA, CÁDIZ y BALMES, 
que pertenecían a la Compañía Pinillos, de Cádiz. Por el momento se dedicarán dichos buques al servicio de 
Cuba y Estados Unidos, teniendo el proyecto de aumentar la flota con buques modernos y reanudar la línea 
del Plata».

26. Segons escriptura davant el notari de Barcelona Josep Maria Aguirre Serrat-Calvó, amb data d’11 de 
maig de 1927. 

27. Arxiu particular de Raquel Castellà i Perarnau. Relació de materials transportats, 1 de desembre de 1928. 
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a l’any 1940 vengueren aquesta embarcació a la Compañía Marítima de Transportes Bilbao. 

Cap al 1940 l’empresa Hijos de Rómulo Bosch, S. en C. es dissolgué i centraren la seves 

activitats en el tèxtil català.

Fonts

Arxiu dels Moviments Migratoris Iberoamericans del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Arxiu Històric Municipal de Calella (AHMC). Expedient de la lleva de l’any 1867. Mossos 

nascuts a Calella els anys 1846-1847

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 

Museu Marítim de Barcelona. Col·leccions i fitxers «Velers de la matrícula de Barcelona» i 

«Vapores españoles»

Museu Marítim de Barcelona. Registre de Marina. Matrícula de Barcelona

Arxiu particular de Raquel Castellà i Perarnau
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Marcel·lí Jané Formosa entorn a l’any 1893. Col·lecció Raquel Castellà.

Corbeta Josefa Formosa de la flota Marcel·lí Jané, finals del segle XIX.
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Aquarel·la on es relaciona la flota de la companyia naviliera Ròmul Bosch a finals del segle XIX realitzada 
per l’artista de Roda de Ter, Josep Griera i Roma, còpia d’una altra original del pintor Josep Pineda. Segons 
les anotacions que s’han conservat fins l’actualitat estan representats: un bergantí goleta; un bergantí; la 
corbeta España; corbeta Catalina; la corbeta Petronila; la corbeta Virtuosa; la corbeta Alejandro Bosch; 
corbeta Colón, corbeta Aurora i corbeta Barba Azul; i el vapor mixt Apolo. Museu Marítim de Barcelona.

Ròmul Bosch i Alsina entorn a l’any 1915. Col·lecció 
Raquel Castellà. 
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Patrimonio industrial 
desaparecido: las antiguas 
bodegas Garrigós en 
Valencia
Concepción Ridaura Cumplido. Técnico en Bellas Artes y Museos. Dirección General 
de Cultura y Patrimonio. Generalitat Valenciana

Gracia López Patiño. Universitat Politècnica València

Introducción

Dos ejes han sido fundamentales en el desarrollo industrial de la ciudad de Valencia. Por un 

lado la avenida del Puerto, que comunica el centro de la ciudad con la salida al mar y por otro 

la vía férrea Valencia- Tarragona. En ese enclave, fuera todavía del entorno urbano, surgieron 

a partir del siglo XIX todo tipo de industrias, fábricas, almacenes y depósitos que podían dar 

salida inmediata a sus productos a través de tierra y mar (Figura 1).

La historia de la conexión del mar con la ciudad se remonta al siglo XIII con el Antic Camí 

al Mar (Boix Macías, 2017), aunque existían otras vías paralelas. A principios del siglo XVII, el 

entonces cronista Gaspar Escolano indica que para dar accesibilidad a la zona de ocio en que se 

había convertido el puerto había que poblar ambas aceras (Herrero, 2016). Es entonces cuando 

se encuentra la primera acepción de Camino Real del Grao, que era como se denominaba al 

núcleo portuario. Esta obra se lleva a cabo finalmente, por Vicente Gascó y Masot, Antonio 

Gilabert y Joaquín Martínez, inaugurándose en 1802. Sin embargo, no es hasta finales del XIX 

cuando en un plano del Servicio Geográfico del Ejército se aprecia que la edificación que da 

fachada a la vía ocupa más del 50% de la misma (Temes, 2018). De la cartografía existente se 

desprende que el norte de la generada avenida se destina a residencial, mientras que en el sur 

se concentran las actividades industriales, debido a la presencia de la vía férrea y de tamaños 

de parcela mayores. 

A pesar de que en 1852 llegó la primera vía férrea a Valencia, que unía el centro de Valencia 

con la estación del Grao, no fue hasta 1862 que José Campo crea la Sociedad de ferrocarriles de 

Almansa, Valencia y Tarragona, conocida como la AVT, para unir la línea inicial con la de Játiva 

–Almansa y la línea Valencia-Tarragona aprobada por la Real Orden de 21 marzo de 1861.
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Figura 1: Sobre el plano de 1929-1944 de la zona marítima de Valencia se observan grafiados los ejes de la 
Avenida del Puerto, las vías férreas del ferrocarril hasta Grao y la línea Valencia-Tarragona así como la 
localización de la parcela donde se encontraba el almacén de vinos Garrigós. 

En este escenario se encontraban situados los almacenes de vino Garrigós, en parte de 

una manzana que hoy corresponde a la calle de Serrería nº 10, y calle del Consuelo nº 15, de 

la ciudad de Valencia. La zona pertenece a los poblados marítimos, más concretamente a la 

partida de Santo Tomás del Grao de la ciudad de Valencia. Testimonio de lo que debió ser la 

fábrica únicamente queda una chimenea industrial, y un edificio que debió hacer las funciones 

de vivienda y oficinas.

Si bien no se han localizado los planos iniciales de la construcción inicial de la fábrica, la 

documentación encontrada, entre los años 1910 hasta 1941, nos muestra un edificio que se va 

modificando y ampliando según las necesidades, utilizando para los proyectos maestros de 

obras y arquitectos experimentados, como es el caso de Enrique Viedma o Víctor Gosálvez.

El conjunto constaba de un almacén de planta rectangular con dos pequeños edificios 

anexos, un gran patio, dos amplios cobertizos que confluían en su parte oeste/sur y estaban 

cubiertos con tejado a un agua superpuesto, y dos chimeneas industriales de ladrillo.

Descripción actual del conjunto

Se trata de un cuerpo de planta rectangular, de unos 23 x 5 metros, realizado en ladrillo 

macizo manual en cara vista, que tiene dos alturas en su fachada este recayente a la calle del 

Consuelo, y tres en la orientación oeste en la calle Serrería (Figura 2).

El lenguaje empleado se mueve dentro de los planteamientos eclécticos y del modernismo 

valenciano, con claras influencias novecentistas.



269XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Figura 2: Vista del conjunto de chimenea y edificio viviendas-oficinas del antiguo almacén de vinos 
Garrigós, desde la calle del Consuelo

Su función actual está dividida. Por una parte es el zaguán de entrada a las viviendas 

situadas en el número 10 de la calle Serrería, alojando una escalera y el ascensor en la triple 

altura que queda tras la eliminación de los forjados existentes y, por otra parte, es un estudio de 

artista y oficina, con entrada totalmente independiente.

La fachada este, con un balcón en el primer piso, oculta el ladrillo bajo una capa de enfoscado 

liso de cemento hasta la imposta. Posee una puerta de entrada en planta baja con arco y un 

pareado de huecos iguales a los del resto de fachadas a su izquierda. En planta superior los 

huecos rectos hasta el suelo, guardan simetría y una gran distancia exenta de decoración hasta 

la imposta donde un gran trabajo de ladrillo con dentellados resaltados que recorre todo el 

perímetro del edificio da paso a una banda central con grupos equidistantes de tres huecos 

de forma rombal y una cornisa volada con dos hiladas de ladrillos con modillones además 

de otras dos de ladrillos arpados a serreta por tabla (girados a 45º) a tresbolillo. El balcón de 

este piso está perimetrado por una barandilla metálica. Una barandilla de rejería muy simple 

acabada en forma orgánica entre el almenado de un peto ladrillo, conforma el perímetro de la 

terraza.

La fachada recayente a Serrería presenta una apertura en planta baja con un conjunto 

tripartito de ventanas a las que se le han eliminado los pilares centrales. Se repiten las ventanas 

de dimensión menor utilizadas en la fachada lateral en número de dos y las coloca centradas 

en planta primera mientras que en la última planta esta misma ventana se encuentra aislada 
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y centrada en fachada.

Donde verdaderamente se puede apreciar la magnitud y belleza del edificio es en su fachada 

lateral. Organizada, tal y como se ha explicado anteriormente, en dos alturas separadas por una 

imposta de ladrillo arpado a sardinel de canto, destaca la amplia banda de cornisa que al igual 

que la fachada este está formada por una imposta de ladrillo dentellado, una banda central con 

tríos de huecos rombales y cornisa volada para terminar con el almenado de la terraza.

La planta inferior es simétrica respecto del 

eje central ocupado por una puerta de acceso. 

Un zócalo interrumpido por dicha entrada 

sirve de apoyo a seis pares de ventanas 

estilizadas con una curiosa solución de dintel 

consistente en hiladas de ladrillo que van 

creciendo a partir de un ladrillo aplantillado 

curvo y aproximándose sucesivamente hasta 

converger en un arco muy rebajado, que 

es remarcado superiormente por ladrillos 

resaltados. Estos pares de ventanas, con 

carpintería de madera, sobresalen unos pocos 

centímetros de la superficie de la fachada 

y se encuentran protegidas por una rejería 

metálica (Figura 3).

La simetría sigue guardándose en la 

planta primera, aunque el tipo de huecos 

ha cambiado. En los extremos hay unas 

balconeras, que a modo de modillones también se encuentran resaltadas y remarcadas, y 

aunque la carpintería es recta, el hueco termina en la misma solución que las ventanas del piso 

inferior, pero con un arco muy rebajado. Solo las de la derecha están provistas de una barandilla 

metálica. Las tres ventanas centrales de esta altura, de menor altura que las inferiores, repiten 

el remarcado de los huecos de su nivel. Como nota discordante aparece un pequeño hueco de 

forma cuadrada entre el cuerpo de ventanas y balconera del lado izquierdo.

La tercera altura solo ocupa una parte del edificio y mantiene el lenguaje del resto de la 

edificación.

Una vez flanqueada la puerta lateral, una escalera tabicada con rejería metálica (Figura 4) 

transporta al primer piso, donde se ha perdido toda la compartimentación original para ser un 

espacio semi-diáfano con mamparas de vidrio divisorias de espacios. 

Actualmente las paredes se presentan con ladrillo cara vista donde en algunos lugares se 

deja adivinar un antigua cubierta inclinada. El sistema constructivo de los forjados es a base de 

vigas de madera y viguetas con entrevigado de ladrillo y revoltón en algunos lugares.

Figura 3: Vista del par de ventanas que se repiten en 
las fachadas del edificio.



271XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Respecto a los pavimentos se puede 

apreciar pavimento de cerámica Nolla en la 

primera planta, junto a baldosas hidráulicas 

posiblemente de la fábrica Lledó. El gres 

Nolla, con piezas cuadradas en colores 

blanco, negro, gris, azul mediterráneo y azul 

claro (Figura 5) recorre un antiguo pasillo 

y forma la cenefa perimetral de uno de 

los habitáculos de la antigua vivienda. La 

baldosa hidráulica, de diversos modelos, 

presenta motivos florales en su mayoría, 

imitando a pequeñas teselas.

La protección que posee esta edificación 

es de rango 2 recogida en el Estudio de 

Detalle ED 1199, con lo que se permiten obras 

congruentes con los valores catalogados 

siempre que se mantengan los elementos 

definitorios de la estructura arquitectónica1.

Una de las chimeneas de ladrillo, la que 

ofrece su perfil a la calle Serrería, se mantiene como testigo más visible de la que antaño 

fuera una fábrica desde la vía más transitada. Está catalogada como Bien de Relevancia 

local, en la categoría de Espacio Etnológico de 

Interés Local, en la revisión simplificada del 

Plan General de Valencia. Catálogo de Bienes 

y Espacios Protegidos. Ordenación Estructural.

Provista de una base con pendiente, ha 

sido revestida con mortero de cemento incluso 

su cornisa. Su fuste, como la mayoría de las 

construcciones del humo valencianas tiene 

sección octogonal. La corona, de forma bulbosa, 

tiene signos de haber sido reconstruida. 

Evolución de la fábrica en la parcela

Los primeros expedientes sobre la parcela se remontan a 1910. Sobre una serie de edificaciones 

ya construidas el maestro de obras Vicente Cerdá pide una solicitud de autorización para 

reconstruir y ampliar una cubierta en el patio de la casa de la calle del Consuelo sin número 

perteneciente a D. José Garrigós e hijos. 

1. PGOU Valencia. Normas Urbanísticas. 1991 art 3.66-1

Figura 4: Detalle de la escalera interior del edificio

Figura 5: Detalle del pavimento de cerámica Nolla
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En el expediente se muestra un pequeño 

plano que consta de planta, sección y 

emplazamiento (Figura 6) donde se va a 

realizar la obra. Un año más tarde, en 19112, 

el mismo maestro de obras solicita permiso 

para abrir una puerta en el almacén de 

alcohol en la calle del Consuelo, y también en 

19123, para levantar la pared de cierre y parte 

posterior de la cubierta de la casa recayente 

a la vía férrea de Valencia-Tarragona.

Uno de los proyectos más interesantes 

de los encontrados y que corresponde con la 

edificación mantenida actualmente en pie, 

es el de la vivienda del propietario y oficinas, firmado por el arquitecto Enrique Viedma en 19164. 

Tal y como se puede observar en las plantas que aparecen en los planos del expediente5, en 

la planta de abajo (Figura 7) se disponen estancias para despachos y laboratorios de la bodega, 

con dos entradas al edificio que aún se mantienen. Una sería exclusiva de trabajo y la otra da 

acceso a una escalera para la vivienda del propietario. En esta planta baja también hay un 

paso directo a la bodega. En la planta superior (Figura 8) se pueden observar dos viviendas 

simétricas y una doble altura con la planta inferior frente a la escalera. En la actualidad no hay 

rastro del hueco y tampoco de las compartimentaciones, sin embargo, es posible que dado el 

pavimento existente, que parece original, no se llevara a cabo dicha divisoria.

2. AHMV. Policía Urbana. Licencias. 1911. Caja 3. Expediente 646

3. AHMV. Policía Urbana. Licencias. 1912. Caja 3. Expediente 432

4. AHMV. Policía Urbana. Licencias , expediente 9744

5. Además de planta baja y superior también se reflejan alzado y secciones

Figura 6: Detalle del plano de emplazamiento del 
expediente de 1910

Figura 7: Planta baja del edificio de viviendas y oficinas proyectado por el arquitecto Enrique Viedma en 1916
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Respecto a la fachada, los huecos originales se han mantenido hasta la actualidad, 

incorporando solamente la ventana comentada en la descripción actual. La planta tercera no 

es objeto del proyecto original.

Promovida por los hijos de José Garrigós se solicita en 1933 una ampliación del hueco de 

la fachada, de acceso al almacén, situado en la misma calle Consuelo. Destaca el hecho del 

cambio de facultativo que en este caso es el arquitecto Víctor Gosálvez

Debido a la incidencia de los bombardeos llevados a cabo en Valencia durante la Guerra 

Civil, Alfredo Garrigós encarga a Gosálvez un refugio antiaéreo para empleados y operarios 

(Figura 9) que proyecta en mayo de 19386 y que se certifica como terminado un año después.

En la memoria del mencionado proyecto se detallan las dimensiones del mismo, 3,75 m 

de longitud, 1,80 m de ancho, y 1,90 m de altura, el material en que se va a realizar, hormigón 

6. AHMV. Policía Urbana. Licencias. 1938. Caja1. Expediente 8045

Figura 8: Planta alta correspondiente a las viviendas

Figura 9: Proyecto de Víctor Gosálvez en 1938 para refugio antiaéreo para empleados y operarios
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armado con mampuestos, con espesor diferente según las paredes, formando parte de las 

paredes unos bancos, al objeto de reforzar la pared y repartir las presiones sobre mayor 

superficie del suelo. La cubierta de hormigón tendrá 1,20 m de espesor y estará protegida por 

capas de tierra, algas y piedra de mampostería. El hormigón de los muros será de 300 kilos/cm3 

y tendrá una quinta parte de piedra caliza o de El Puig. También se especifican los diámetros 

de las armaduras tanto de la losa base y muros (emparrillado cada 12 cm de 16 mm diámetro), 

como de la cubierta (20 mm diámetro).

Tras los bombardeos del 20 de marzo de 1939 se hizo necesaria la reparación de daños en 

el almacén de vinos y la vivienda, así que, de nuevo, Víctor Gosálvez7 se encarga del proyecto 

promovido por Encarnación Garrigós María para “Alfredo y José Garrigós, S.L.” 

La bomba cayó sobre la nave principal de almacén (Figura 10), de 702,49 m2, adosada a 

la vivienda en su orientación norte, y produjo además de rotura de jácenas y vigas, rotura de 

tejas y entablillado, la destrucción total de la fachada norte y el desplome de la oeste, así como 

la pérdida de cobertizos adosados a este edificio. Es por ello que en el plano del proyecto está 

grafiado en rojo lo que hubo que reconstruir.

También se detallan las fachadas exteriores con cubierta a dos aguas y tejadillo superior 

para facilitar la entrada de luz. En el alzado lateral se distingue una franja en la imposta del 

primer piso que sería continuación de la realizada en la vivienda-oficina

Los desperfectos de la vivienda no afectaron propiamente a la estructura, sin embargo, se 

produjeron grietas en la medianera, tabiques destrozados tanto en planta baja como en el piso 

7. AHMV. Policía Urbana. 1939. Caja 3. Expediente 10612.

Figura 10: Proyecto de la nave principal en 1939. En rojo todo lo que había que reconstruir y el altillo de 
planta nueva
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superior, carpintería de taller, vidrios y cielo-rasos.

Como nueva construcción se proyecta un altillo, de 52,50 m2, en la nave que se toma como 

ampliación de la vivienda y que está dedicado básicamente al servicio, con un dormitorio, 

dormitorio de servicio, lavadero y plancha, comunicado con el edificio principal de vivienda.

Destaca el hecho de la presencia de otra chimenea que en estos momentos no existe y de la 

cual no se tenía constancia.

Se plantea la hipótesis de que fuera en esta época, con la reconstrucción, que se elevara una 

planta más en los expedientes.

En los años ochenta comenzó la restructuración de la zona para el enterramiento de las 

vías del tren y la ampliación de la calle Serrería. La parcela de los almacenes se vio afectada por 

dos expropiaciones y, finalmente, la venta de la parcela no afectada. Esta fue adquirida por la 

Sociedad Cooperativa “El Ferrobús”, junto con otras parcelas, para la construcción de viviendas 

residenciales que existen en la actualidad, proyecto elaborado por Enrique Roig Olmos, y Francisco 

Nebot Miralles, en noviembre de 1993. La operación llevó pareja la protección y rehabilitación del 

edificio de viviendas/oficinas8, así como la restauración de una de las chimeneas.

Arquitectos y maestro de obras que intervienen en el conjunto industrial

Los arquitectos, Viedma y Gosálvez, son profesionales de reconocido prestigio que 

tras su formación en Barcelona tienen vinculación con la transformación urbanística y 

arquitectónica que está sufriendo la ciudad de Valencia en el último cuarto de siglo XIX hasta 

la posguerra, en el s. XX. 

Enrique Viedma Vidal (Valencia 1889-1959) fue un arquitecto valenciano, que estudió en la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1907 hasta 1914 (Benito, 1992: 398). Obtuvo el título 

de arquitecto en 1915. 

Quizás su primera obra es el Centro Católico Social de Catadau (Valencia) donde utiliza el 

mismo recurso que en el edificio investigado de Garrigós, el pareado de ventanas apuntadas con 

falso arco consistente en hiladas de ladrillo que van creciendo y aproximándose sucesivamente 

hasta converger en la clave.

Realizó otras obras importantes en la Valencia de los años 1920 y 1930, como el Mercado 

Central, la casa del Chavo, edificio de la Unión y Fénix, la Finca Roja o los chalés de los periodistas 

al inicio de la actual avenida de Blasco Ibáñez.

Víctor Gosálvez Navarro (1844-1927) fue arquitecto y urbanista, nacido en Pueblo Nuevo 

del Mar (formado por los barrios del Canyamelar, el Cabanyal y el Cap de França) Inició sus 

estudios de Arquitectura en la Escuela de Madrid, aunque obtuvo su título profesional en 

Barcelona, en 1912.

8. Expediente 39/3741.03. AHCV. Carta de comunicación dirigida a la Gerente del Consell 
Metropolita de L’horta. Área Metropolitana de Valencia. Págs. 45-46
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Junto a su padre, el maestro de obras Juan Bautista Gosálvez, realizó la mayor parte de las 

reedificaciones y obras de nueva planta en El Cabañal - Cañamelar en el período comprendido 

entre 1900 y 1936, sustituyendo barracas por casas a raíz de las ordenanzas municipales que 

prohibieron la reconstrucción de barracas.

Proyectó los Docks Comerciales en 1912, y de nuevo en 1918 que fueron los finalmente 

construidos. Entre las edificaciones de Gosálvez en el marítimo destacan la Sociedad Valenciana 

de Electricidad, la Sacristía de la iglesia de Nª Sra. del Rosario, las Escuelas Parroquiales, la Sede 

del Patronato Musical de Pueblo Nuevo del Mar y la Pescadería en la Playa de Levante de la 

Sociedad «El Progreso Pescador» 

Vicente Cerdá se encontraba en activo en Valencia en 1906 (Benito, 1992: 412-413). Benito 

referencias obras privadas, y reformas en diferentes años como Casa para Vicente Chirivella en 

1906 o Casa para Salvador Soriano en 1911, Portadas comerciales como la de calle San Vicente 

núm. 176 o portada del famoso restaurante La Pelota en la plaza de Mariano Benlliure en 1912. 

Conclusiones

La primera conclusión se centra en el hecho de la situación estratégica del almacén, cercana 

a al mar y junto a la vía del tren con estación próxima en el Cabañal para dar salida rápida a 

sus productos. Este almacén junto a otras industrias forman el primer núcleo industrial de la 

ciudad de Valencia.

Se repite la práctica de los propietarios de residir junto a su negocio para facilitar la 

comunicación y el control de los trabajadores, rodeándose de los mejores arquitectos y maestros 

de obra del momento y, a pesar de la utilización de un material tradicional como es el ladrillo 

macizo manual, introducir elementos innovadores y de tendencia como es el mosaico Nolla o 

los pavimentos hidráulicos en la vivienda, y el hierro y los materiales con proporciones más 

específicas en el refugio antiaéreo. 

Los expedientes del archivo municipal nos indican que fue una industria próspera 

con continuidad en el tiempo, y que debió tener muchos empleados. Las reparaciones por 

ampliación o mejora, por derribos a causa de los bombardeos, la nueva construcción de un 

edificio de viviendas y oficinas, de un refugio antiaéreo o el altillo muestran esta persistencia. 

También se evidencia cierta rivalidad con los vecinos a través de la denuncia en 1941 por obras 

sin licencia.

Si bien las actuaciones de derribo de forjados para su nuevo uso como entrada del edificio 

de Serrería 10 pueden considerarse negativas, lo cierto es que ese nuevo uso permanente junto 

al de estudio de artista, han dejado un efecto positivo por el continuado mantenimiento que 

se está llevando a cabo. En cuanto al proyecto del nuevo residencial de los años noventa, no se 

ha tenido en consideración la visión del edificio catalogado como protegido, que esconde casi 

totalmente tras la pasarela a la altura del primer piso, dejando tan solo una de las chimeneas 

como testigo visual del antiguo almacén.
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Por último, la documentación consultada en este trabajo abre posibles líneas de investigación 

en cuanto al estudio y análisis de otros edificios industriales en el entorno, cuyo registro de 

encuentra en el Archivo Municipal de Valencia. Finalmente, queda pendiente continuar con la 

búsqueda del origen de la primitiva fábrica de Garrigós.

La presente comunicación se desarrolla a partir de un trabajo realizado por Concha Ridaura 

e ideado y tutorizado por Gracia López en el marco del Máster de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de la Universitat Politècnica de València.

Esta investigación es resultado del Proyecto I+D+i Retos Investigación titulado Vulnerabilidad, 

resiliencia y estrategias de reutilización del patrimonio en espacios desindustrializados, 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, convocatoria 2018. Referencia: RTI2018-

095014-B-I00, Universidad de León.
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El comerç marítim i altres 
notícies de la mar segons 
El Corresponsal, el diari 
madrileny dels fabricants 
catalans
Xavier Martí i Ylla 
Periodista i historiador

L’anunci porta per títol “Para Manila” i el text és ben explícit: “La hermosa y bien acreditada 

fragata española NUEVA San Fernando, acabada de forrar en cobre nuevo, quedará la bela del 

puerto de CÁDIZ, el 1º de julio al mando del teniente de navio de la armada nacional, don PEDRO 

DE SOLVILLA admite alguna carga y pasageros, ofreciendo à estos inmejorables comodidades en 

sus dos espaciosas cámaras, y es escelente trato que tiene acreditado en sus viajes anteriores. De 

ello informará en esta curte don JUAN GUARDAMINO, calle de las Postas, don PEDRO NANTEL, 

y en Cádiz, don JOSÉ MARIA VINIEGRA”.

A la columna del costat, en la quarta i darrera pàgina d’El Corresponsal d’aquell 2 de juny 

de 1840, es publicava un “Aviso a los navegantes” en el qual s’informava que “Sobre la peña 

nombrada la Hora dada, situada como cable y medio mas adentro de la punta del Castillo de la 

Cerda, inmediato á la del puerto, se ha colocado una ancla de 40 quintales de peso, encastrada, 

asegurada á la roca y presentando un órgano al Sur, para que los buques que entren con los 

vientos duros ó temporales del 3º y 4º cuadrante y fondean precisamente en sus inmediaciones 

por no ser posible en estos casos continuar para dentro, puedan asir sus amarras á ella; ó en 

caso de ser auxiliados desde tierra, entregarles con la lancha un chicote de cable firme ya, á 

dicha ancla. Si la esperiencia al usar este auxilio en circunstancias de mucha mar, manifestase 

haber dificultad para atracar las lanchas á la peña á hacer firmes los cables, se pondrá al ancla 

un trozo de cadena gruesa con su correspondiente orinque y boya de color blanco, saliente á 

una distancia proporcionada, para que pueda hacerse la operación sin necesidad de acercarse 

mucho á la roca. Santander 27 de mayo de 1840”.

A més d’altres textos, la part més extensa de la plana i a la que es dedica tota una columna 

a la secció “Parte estadística, mercantil e industrial”, és un llistat extens i ben il·lustratiu: 

“MAQUINAS Y APARATOS QUE PUEDEN FABRICARSE en los talleres de funderia y construccion 

de don Valentin Esparó, vecino de la ciudad de Barcelona”. Es podia construir tota mena de 

maquinària. Era la foneria que havia sorgit després de la destrucció de la fàbrica Bonaplata, 

el 1835. Esparó, que n’havia estat soci, va adquirir el que en quedava i hi fundà la seva societat, 
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El Vapor. El 1855, quinze anys més tard d’aquest anunci, ell mateix va liderar la creació de La 

Maquinista Terrestre y Marítima tot fusionant la seva empresa amb la de la seva competència, 

La Barcelonesa. En el moment de la publicació d’aquesta informació, Esparó era president de la 

Comissió de Fàbriques de Filats, Teixits i Estampats de Cotó, l’entitat que agrupava la majoria 

d’industrials del país.

Un diari a la Cort

Més enllà del desenvolupament de la premsa al llarg del segle XIX; més enllà de que es 

converteixi (o no) en el “quart poder”; més enllà de la voluntat de dominar-la o de l’establiment 

de la censura; més enllà de les dificultats generades pel govern de torn per a establir un periòdic, 

aspectes tots aquests ja tractats àmpliament,1 els nous grups socials sorgits amb la caiguda de 

l’Antic Règim, especialment la incipient burgesia i els nous grups econòmics, cercaven en la 

premsa la manera d’influir en l’escassíssima opinió pública del moment. Els industrials catalans 

ben aviat van adonar-se que per aconseguir tirar endavant una política econòmica que els fos 

favorable necessitaven influir en el govern de Madrid. Normalment, aquests governs estaven 

formats per dos tipus homes: D’una banda, el que provenien i/o estaven relacionats amb el món 

agrari i de les grans hisendes de Castella i d’Andalusia i, de l’altra, per representants de grans 

corporacions econòmiques. Per a influir en el govern ho havien de fer mitjançant els polítics, 

alts funcionaris i negociants de l’entorn de la Cort, i els pocs il·lustrats de les grans ciutats, a tots 

els quals només es podia arribar amb els diaris. Els diaris eren, per tant, l’instrument desitjat.

En 1835, Juan Álvarez Mendizábal era designat ministre d’Hisenda i president del Consell 

de Ministres. Un any després, la Comissió de Fàbriques nomenà Magí Corominas representant 

permanent a Madrid amb la intenció de defensar, davant el govern, els interessos dels fabricants 

catalans. Va contactar amb altres catalans com l’exministre d’Hisenda Antoni Barata; Jeroni 

Ferrer i Valls, que publicava El Nacional; Félix Torres Amat, bisbe d’Astorga, etc. I va fer arribar a 

Barcelona la necessitat de tenir un diari propi a la capital. Eren uns moments en què a Madrid 

s’havia instal·lat la idea d’una Catalunya independent perquè... a la Seca de Barcelona s’havia 

encunyat moneda on hi figurava l’escut de Catalunya. El 1839 es creava, a la capital, una 

Asociación Catalana que tenia per objectiu “defender los intereses del comercio e industria”. Una 

de les seves funcions era lliurar-se dels atacs lliurecanvistes, que cada dia tenien més adeptes 

a l’Estat Espanyol. Finalment, la Comissió de Fàbriques va decidir publicar un diari a Madrid. I 

ho feia de la mà del banquer i home de negocis osonenc Gaspar Remisa, establert a la capital, 

financer de confiança de la regent Maria Cristina i un dels majors contribuents del regne.

El 22 de març de 1839 Valentí Esparó, en tant que president dels empresaris, trametia una 

carta a Antoni Barata que, al seu torn, ho era de la l’Associació Catalana a la capital, en la qual 

li deia “que no perdonase gasto alguno necesario segun su prudencia y particularmente para la 

creación de un periódico”.2 El mateix dia, es feia arribar un ofici als membres de la comissió mixta 

Junta de Comerç-Comissió de Fàbriques en el qual es diu que s’han atorgat poders a Barata i a 

l’Associació per a “la creacion en la misma Corte de un periodico que defienda los intereses del 
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Comercio é industria Nacional (...) En este estado y en vista de la correspondencia ultimamente 

recibida que manifiesta la urgente necesidad del tal periodico, esta Comision sin perjuicio de 

dar á V. SS. el oportuno aviso y conocimiento para ponerlo al de la Junta de Comercio, ha dado 

la orden conveniente para que al interin se verifique esperando que procederá su aprobacion 

y que contribuirà la Junta de Comercio con lo que le sea posible para su gasto en dinero ó en 

suscripcion al mismo periodico”.3

Va ser l’1 de juny de 1839. Aquell dia apareixia El Corresponsal per primera vegada, seguint 

els principis monàrquics-constitucionalistes i proteccionistes del Partit Moderat. En va ser 

director Bonaventura Carles Aribau i entre els redactors figuraven el polític Luís M. Pastor, 

Julian Manzano o el crític teatral Ignacio José Escobar. L’industrial Josep Sol i Padrís i Pascual 

Madoz formaven part de la llista de col·laboradors, com l’escriptor i crític taurí Serafín Estébanez 

Calderón, Diego Coello, l’economista i polític Esteve Sayró o Alfredo Adolfo Camús. El diari va 

sortir fins el 14 de maig de 1844.

Quan surt el diari, està vigent la Llei d’impremta de 22 de març de 1837. Aquesta llei establia 

que per a treure un diari se n’havia de fer càrrec un editor responsable que havia d’acreditar unes 

rendes de 500 rals l’any a Madrid, 400 a les capitals grans i 200 a la resta de ciutats. A banda, 

calia fer una fiança o dipòsit previ, que a Madrid era de 40.000 rals, a Barcelona de 30.000 i 

en altres poblacions de 20.000 i 10.000, segons el nombre d’habitants censats. El finançament 

dels diaris es feia en base a les subscripcions atès que la venda al carrer no apareixeria fins a 

mitjans de segle i els quioscs no ho farien fins encara més tard.

Els redactors del diari parlaven, en el primer exemplar, de “nuestra independiente situación, 

libre de compromisos con respecto á los partidos y al Gobierno, no habiendo pasado jamas por 

nuestra imaginacion ni escitado nuestro deseo, el figurar en el teatro político, participar del poder, 

ó servir de instrumento para asentar y sostener en él determinadas teorías personificadas”.4 

A la part doctrinal dels primers dies es parlava d’agricultura, de la borsa; s’oferia una 

panoràmica de l’estat general de la industria, del comerç, de les caixes d’estalvi, del mal estat de 

les carreteres... Successivament, es tractava la qüestió de la propietat; de la importància de la 

instrucció a les escoles i la influència que hi tenia la clerecia; de diferents aspectes de la hisenda, 

com les subhastes, les duanes, la contribució directa, els productes estancats, contribucions 

sobre consums, etc. o del dret de portes. També, dels interessos generats pel gran deute exterior; 

del sistema de presons, correccional i penal; de correus; de les assegurances; de camins i canals; 

de la impremta o d’un possible nou emprèstit i d’un Estat en fallida. Altres aspectes d’interès 

eren l’estat de la manufactura, un possible tractat de comerç amb Anglaterra, el tabac, el banc 

agrícola, els pressupostos, els recàrrecs als ports,...

De Barcelona a Madrid... a través del port de València

El diari del 13 de desembre de 1841 publica una carta del seu corresponsal a Igualada en la 

qual i sense voler ens mostra quins són els interessos de la publicació: “A Vds, que tan solícitos 
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se muestran por cuanto hace referencia á la industria nacional, interesará seguramente mucho 

mas que á los otros escritores de la corte saber el estado en que se halla esta poblacion que pasa 

por la segunda entre las que en el principado se dedican á manufacturar el algodon...”.5

Per tal de capir en tota la seva dimensió la importància que atorguen els industrials 

catalans al comerç marítim per al seu desenvolupament, cal tenir present la situació en la que 

es trobaven les infraestructures de comunicació a la península. En aquest sentit, els camins 

són un símptoma, com diu Josep Fontana: “Podríamos ir siguiendo, desde el siglo XVIII para 

acá, estas lamentaciones sobre el problema de las comunicaciones y el transporte en España, 

que han perdurado hasta hoy (...). El caso de Cataluña resulta revelador. Todos los observadores 

señalan que las tierras catalanas representan una excepción respecto de la situación general de 

España, por el avanzado desarrollo de sus actividades económicas. Y, sin embargo, los caminos 

se encuentran en peor estado que en el resto del país”.6

Els ports i el tràfec marítim apareixen com la solució a l’estat dels camins. Un mal estat que 

ocasionava problemes a molts serveis. Un exemple és el constant lament, al llarg de la història 

del diari i que es mostra en multitud de formes, respecte al mal funcionament del servei de 

correus per bé que a vegades sigui a causa de les guerres internes. En tot cas és il·lustradora la 

informació que, entre altres coses, diu que “Conseguida la paz es muy probable, y aun creemos 

que no esté fuera del pensamiento de la dirección del ramo, que vuelva á establecerse el tercer 

correo de Barcelona á Cádiz y que la correspondencia de Cataluña siga el curso natural de 

Aragon evitándose el rodeo y la incertidumbre de las comunicaciones por mar, que tantos 

retrasos producen”.7 Tant el correu com les mercaderies, per anar a Madrid, havien de sortir del 

port de Barcelona fins el de València i, allà, continuar per terra.

Des d’un bon inici, el diari dels industrials catalans va destacar en les seves pàgines tot 

allò relacionat amb la navegació marítima. I l’exemplar del 3 de juny de 1839 i que porta el 

núm. 3, n’és un bon exemple: El “Folletin” d’aquell dia estava destinat a “De la navegación a 

vapor”. Aquest és un espai que ocupa entre un quart i un terç de la portada, que continuava 

en pàgines interiors, destinat a novel·les “per entregues” i que ocasionalment es dedicava a 

d’altres qüestions com crítica teatral, cròniques mundanes, etc. En aquest cas, es tracta d’oferir 

una detallada i documentada crònica dels inicis d’aquests tipus de navegació, el 1807, amb un 

vaixell que va recórrer la distància entre Nova York i Albany pel riu Hudson, fins el moment 

present. En l’article es diu, entre d’altres coses, que a mitjans de l’any 1838 pel Mediterrani hi 

navegaven 72 vaixells de vapor de diferents nacions.

Aquell dia, l’article de fons del diari portava per títol “La industria”. El contingut està destinat 

a lloar la importància que ha de tenir la indústria. I es posa d’exemple Catalunya, on en pocs 

anys “ha recibido un impulso estraordinario, en términos de emplear ya un capital de mas de 

quinientos millones de reales, en dos mil y novecientas fabricas, de hilados, tejidos, estampados, 

tules, galones etc., las cuales contienen cerca de treinta y cinco mil telares, y en que se emplean 

mas de doscientas mil personas, llegando hasta trescientas treinta y cinco mil, incluyendo las 
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que de aquellas dependen mas ó menos directamente”.8

I, per donar valor a la indústria, El Corresponsal dedica tota una plana a una “Relacion de 

los puertos de mar habilitados en España é Islas Baleares para la importacion y esportacion 

de articulos nacionales, coloniales y estrangeros para el comercio de cabotage”.9 Segons 

aquesta relació, a la província de Girona hi ha 8 ports habilitats, 5 a la de Barcelona i 7 a la 

de Tarragona. En el primer cas són els de Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, 

L’Escala, Roses, Selva de Mar i Cadaqués. Aquests ports estaven habilitats “para esportacion 

y cabotage pudiendo admitir géneros estangeros y de América con documentos de Barcelona, 

Tarragona y Salou, y demas aduanas habilitadas de la Peninsula en donde hayan pagado los 

derechos de primera entrada. La salida de estos géneros debera ser precisamente por tierra”. Els 

ports d’Arenys de Mar, Mataró, Sitges i Vilanova estaven habilitats pel mateix i al de Barcelona 

s’hi afegia que podia importar.

Segons aquesta informació, també podia importar el de Tarragona, i els de Tortosa, Sant 

Carles de la Ràpita, Cambrils, Torredembarra i el Vendrell estaven habilitats com els del litoral 

gironí. Per la seva banda, el de Salou ho estava “para la esportacion al estrangero de los frutos y 

artefactos del pais: para la importacion de primeras materias, frutos y efectos estrangeros y de 

América procedentes de los cargamentos estraidos por el mismo puerto: para cabotage”. 

El litoral espanyol comptava amb 256 ports dels quals, 104 estaven habilitats per al comerç 

i “los restantes que no gozan de ninguna habilitacion determinada, pueden sin embargo servir 

para la carga y descarga de las embarcaciones españolas [segons les] reglas generales para los 

puertos no habilitados”. Entre aquestes regles s’establia que en els ports no habilitats, els vaixells 

espanyols podien descarregar “con conocimiento de la administracion del puerto habilitado 

mas inmediato de la cual debe obtenerse el registro del cargamento y demas despachos para la 

navegacion”.

Mig any més tard i en una estadística que només sortiria en dues ocasions,10 es consignen 

els vaixells entrats en ports espanyols (tot i que tan sols apareixen Cadis, Alacant i Barcelona 

del 14 al 20 de gener de 1840, en la primera, i Cadis i Barcelona, en un període del mes de febrer 

del mateix any, en la segona) procedents d’Amèrica “y puertos estrangeros”.

Al llarg de la seva singladura, El Corresponsal es va fer ressò del moviment en els principals 

ports peninsulars. Amb assiduïtat però de forma irregular apareixia en la darrera pàgina, i sota 

el títol “Buques a la carga en los puertos españoles”, les entrades i sortides que hi tenien lloc. 

Tanmateix i potser sense poder dissimular la procedència del capital que sostenia el diari, durant 

els primers mesos s’informava amb més assiduïtat del moviment a la Ciutat Comtal. Així, es 

notificaven les “embarcaciones entradas en el puerto de Barcelona” en un dia determinat, al 

llarg de tres dies o al llarg d’una setmana concreta. Però també, les sortides. Així, eren assídues 

les informacions del tenor següent: “Para MONTEVIDEO quedará listo a mediados del próximo 

mes de junio el bergantin-goleta ESPAÑOL NINFA, su capitan D. Pablo Carrau , recibirá un pico 

de carga á fletes; y tiene proporcionada cámara para la comodidad de 7 á 8 pasageros, á los que 
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ofrece buen trato”. La seguia una informació semblant: “Para MONTEVIDEO saldrá á últimos del 

próximo mes de junio el acreditado bergantin español SAN MIGUEL (a) activo, al mando de su 

capitan D. Pedro Maristany y Furnells , admite un resto de carga y pasajeros para los que ofrece 

buen trato en su cómoda y elegante cámara”.11

Tempestes i naufragis però també fars i nous vaixells

Aquell mateix 1839 i al llarg de diversos dies dels darrers mesos es va publicar una llarga 

informació: “Los pueblos mas notables en las costas de España por sus producciones y tráfico de 

importacion y esportacion”.12 Mitjançant una petita descripció ens assabentem dels productes 

produïts a cada població i de les quantitats exportades. Per bé que es fa referència als ports del 

litoral català, apuntarem només allò referit a alguns ports de les comarques tarragonines:

“(…) S. SALVADOR: en esta playa dependiente como el pueblo de la villa del VENDRELL se 

embarcan para el estrangero de 6 á 7,000 pipas de aguardiente, y una gran cantidad de vinos de 

variados gustos y de regular fuerza. 

(…) TARRAGONA: si á la celebridad de esta población debiéramos atenernos, mucho mas 

podríamos decir de lo que nos ofrece, su parte comercial y fabril que está limitada á recibir para la 

esportacion los productos agrícolas é industriales de los pueblos de su cercanía. Tiene un puerto 

de bastante estension en el que se embarcan anualmente unas 3.000 pipas de aguardiente y 

600 de vino para Rusia, Flandes, el mar Báltico y la América española. REUS: la inmediación 

de esta populosa villa al puerto de Salou, y la habilidad de sus habitantes en la fabricación del 

aguardiente la constituyen el mas concurrido mercado de este líquido en Cataluña. A 25.000 

pipas de cuatro cargas se embarcan ordinariamente en Salou para el estrangero y nuestras 

colonias.

SALOU: puerto habilitado para importación y esportacion. El comercio que se hace en él 

es muy considerable; recae principalmente sobre los artículos siguientes: avellanas, curtidos, 

vinos, aguardientes, granos, pescado salado, hierro y duelas. A la entrada del puerto se eleva 

el Miraman; torre que te halla á Ios 42º 2’ 28” de latitud y 40º 41’ y 58” de longitud. Aunque este 

puerto depende inmediatamente de la villa de Vilaseca situada á media hora de distancia, su 

comercio procede de la villa de Reus. 

(…) CAMBRILS. Villa notable, ya tanto por su seguro y espacioso anclage, como por la 

considerable esportacion de los vinos de sus alrededores y de los del Priorato que compran 

y aprecian los estrangeros por su escelente calidad. También es famosa la elavoracion de 

aguardientes que se hacen de la abundante cosecha de vinos generosos que hay en aquellas 

cercanias. 

TORTOSA. Ciudad que aunque retirada del mar, tiene un activo comercio de importación y 

esportacion por el rio Ebro en cuya ribera se halla situada. Es notable la cosecha de Sosa por su 

abundancia y buena calidad, asi como la de granos, vino, aceite, seda, cáñamo y toda clase de 

fruta. 
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(…) Las producciones de este Principado son las siguientes: vinos, aceites, legumbres, 

almendras, avellanas, algarrobas, castañas, piñones, miel, anis, cera, cáñamos, linos, corchos, 

trigos, cebadas , maiz ,sosa, sal.

ESPORTACION

ARTÍCULOS CANTIDAD PESOS ó MEDIDA.

Vinos 63.800 Pipas

Aguardiente 49.200 Id.

Avellanas 18.000 Cuarteras.

Corcho 6.000 Quintales.

Tapones corcho 12.000 Balas

Piñones 800 Barriles

Pañuelos de seda 100.000 Docenas

Espórtanse ademas almendras, anís, alumbre, miel, anchoas, paños, papel, indianas, sedería, 

encajes y varias manufacturas de las fábricas de aquel Principado. Los principales puntos de 

esportacion son la América española, paises del Norte, Marsella, Liorna, Sicilia, Italia y Berbería”

El diari no només publicava informacions de caire econòmic referides al comerç marítim, 

en totes les seves accepcions sinó que les seves pàgines recollien aspectes de notable interès 

per al desenvolupament d’aquest comerç. Un d’aquests aspectes era el de tempestes, temporals, 

naufragis o accidents de vaixells, tant en ports com en alta mar. A tall d’exemple, en l’exemplar 

de l’1 de gener de 1841 una llarga crònica enviada des de Barcelona explicava que “En la noche 

del 22 al 23 empezo a reinar en este mar el temporal mas horroroso de que tienen memoria 

estos habitantes, y que no ha calmado hasta la del 24 al 25…”. Van quedar destruïdes totes les 

embarcacions del port, habitatges i hi varen morir nombrosos treballadors del port, mariners i 

habitants de la ciutat.

Sovintegen en El Corresponsal les informacions que fan referència a naufragis ja sigui en 

el litoral de l’Estat Espanyol, en el d’altres latituds o en alta mar. En una ocasió es fa ressò d’un 

resum que publica un diari francès i que fa referència a l’any anterior: “Entre los naufragios 

que han afligido á la marina, es preciso citar el de la goleta americana Frutera; el del navio 

inglés Madagascar, cuya tripulacion fué retenida como prisionera en Amoy por los chinos; los 

buques ingleses Georgia, Helena, Symera y el Ulisses; del barco francés Leopoldina Rosa en el 

que perecieron 200 pasageros que iban á buscar fortuna á Montevideo; de la goleta Alby, de 

Bristol, en que se ahogaron 63 marineros; del buque ruso Ingermanland que perdió mas de 400 

hombres; el buque británico Waterloo, que tambien tuvo varios ahogados; la Reliana, de la misma 

nacion, que volviendo de la China pereció sobre la cota de Bolonia con mas de 100 personas y 

un rico cargamento de té. A esta lista seria necesario añadir los buques incendiados, entre otros, 

el bergantin marsellés el Liberé y de los vapores americanos destruidos por la esplosion de sus 

máquinas, entre otros el Telégrafo, en que perecieron 14 personas, y el Skainbouk donde hubo 58 
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víctimas...”.13

Tanmateix, més enllà dels fets luctuosos, la trajectòria del diari està esquitxada de notícies 

referides al descobriment d’esculls, a la instal·lació de fars o a la construcció de nous vaixells. 

Entre els segons, una notícia explica que “Se ha establecido una torre para linterna en el estremo 

del muelle de Alicante , cuyo basamento es de fábrica y lo restante de madera, formando una 

columna en esqueleto; la luz es fija , está á 112 pies de altura sobre el nivel del mar , y se puede ver 

á 15 millas de distancia: se ha principiado á encender el 1º del corriente. La diputación provincial 

de Alicante ha hecho esta obra, de tanta utilidad para los navegantes, con los arbitrios impuestos 

para la construcción del muelle y con los de limpia y linterna, que pagan las embarcaciones que 

fondean en aquel Puerto”.14

Pel que fa a la construcció d’embarcacions, un exemple pot ser quan s’informa d’un nou 

vaixell construït, en aquest cas a Sevilla i per navegar pel Guadalquivir: “Habiendo mandado 

construir la compañía un nuevo barco de vapor en su astillero de Triana frente al convento de 

los Remedios, se botó al agua á las seis de la tarde del dia 30 de mayo último (…) Conócese este 

hermoso buque con el nombre de San Fernando, alias Trujano (…) Lla compañia comisionó al 

capitan de su barco Betis D. Juan Ochoa, persona inteligente, á propósito y de sumo interes en 

ello, para que pasase á Inglaterra, donde se conocen los mayores adelantos en maquinaria y su 

aplicación á la navegación (…) Un vapor de los mejores del Támesis, que hace de 12 á 13 millas por 

hora es el modelo del que está próximo à navegar con igual velocidad por las aguas de nuestro 

Guadalquivir, y el que hoy está llamando la atención y curiosidad del público, asi por su nuevo y 

escelente método de construcción hasta ahora desconocido, como por sus grandes dimensiones, 

pues tiene 136 pies de quilla limpia, 150 de eslora, 18 1’2 de manga y 10 1’2 de puntal”.15

En repetides ocasions, El Corresponsal es queixava del mal estat i deixadesa amb que 

estava el port de Barcelona. I de la necessitat de construir-ne un de nou. La importància de 

tenir una bona infraestructura es deixava veure no només en informacions que s’hi dedicaven 

explícitament sinó que se n’aprofitava qualsevol per fer-hi referència directa, com ho demostra 

la notícia sobre un temporal: “El 18 á media noche entre doce y una, baró en la punta del muelle 

de Barcelona la goleta Telégrafo su capitán don Melchor Majó procedente de Ciotat y cargada 

de tablones, drogas y otros efectos. Hase salvado la tripulación y parte del cargamento. Cada día 

tenemos que lamentar desastres debidos al estado de abandono de aquel puerto”.

Els industrials catalans treballaven per a la modernització i el progrés del país. Però 

eren conscients que per aconseguir avenços seria imprescindible comptar amb bones 

infraestructures i bones vies de comunicació. És per això que, mitjançant el seu portaveu a 

Madrid, El Corresponsal, s’incidia de manera destacada en informacions que hi fessin referència. 

Camins, carreteres i ports eren, molt sovint, el centre informatiu d’un diari que va aconseguir, 

malgrat la seva curta vida, ser el principal òrgan dels proteccionistes del segle XIX.
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Els espais i el treball en 
la construcció i reparació 
naval de la Barceloneta del 
segle XIX1

Eduard Page Campos - Universitat de Barcelona

1. Introducció

El principal eix de la industrialització del món marítim va ser la progressiva implantació de 

la màquina de vapor com a element propulsor de les naus en substitució del vent, fenomen que 

va tenir grans implicacions en el treball marítim i en la transformació de les seves funcions i 

categories laborals (García Domingo: 2017; Giménez i Blasco: 2009), en l’estructura del negoci 

navilier (Rodrigo Alharilla: 2007; Valdaliso: 1992), en la infraestructura dels ports (Alemany: 

1998) i en la naturalesa mateixa del comerç i la comunicació mundials (Sella & Rodrigo 

Alharilla: 2002), entre molts altres aspectes. La introducció del ferro, primer, i de l’acer, després, 

va ser cabdal pel definitiu triomf del vapor sobre la vela, i ambdós elements van capgirar per 

sempre el món de la construcció naval, que fins llavors es basava en unes eines, mètodes i 

procediments de treball de tradició centenària.

A Espanya, el treball en la construcció i reparació naval, com la resta d’indústries directament 

vinculades amb el mar, es trobava sota la tutela i protecció de l’Armada. A canvi d’una disposició 

contínua a les necessitat de reclutament d’aquesta, l’Estat reservava les tasques marítimes a 

dits treballadors, organitzats sota la institució de la Matrícula de Mar. A través d’uns gremis que 

també es trobaven sota la supervisió del poder polític, els treballadors gaudien d’una sèrie de 

prerrogatives com la fixació de jornals o el repartiment de treball que guiaven les condicions en 

que es desenvolupaven els seus respectius oficis (Ibarz Gelabert, 2008: 23–35; García Domingo, 

2017: 31–73). Aquest marc regulador es conjugava amb una política proteccionista que, entre 

d’altres mesures, no permetia la importació de velers de construcció estrangera de menys de 

400 tones d’arqueig. Comerciants i naviliers, interessants en liberalitzar el mercat de treball 

marítim, van plantar batalla contra aquest sistema de regulació al llarg del segle XIX, però no 

va ser fins les dècades de 1860 i 1870 quan van imposar-se les seves tesis i van suprimir-se la 

Matrícula i el gremis de mar, a part de liberalitzar-se el comerç marítim i l’adquisició de vaixells 

(Pascual i Domènech: 1991; Valdaliso: 2001; Ibarz Gelabert & Romero Marín: 2009) 

1. Aquest treball ha rebut el suport financer i forma part del projecte de l’European Research Council 
“SeaLiT. Seafaring Lives in transition. Mediterranean Maritime Labour and Shipping during Globalization, 
1850s-1920s” ERC-2016STG 714437, i del projecte d’investigació del Ministerio de Ciencia e Innovación 
“Mundos del trabajo en transición (1750-1930): cualificación, movilidad y desigualdades” HAR2017-84030-P.
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La conjunció de canvi tecnològic i transformació del marc institucional i econòmic va 

acabar amb virulència amb l’etapa daurada de la construcció naval a Catalunya, sumint 

el sector en una profunda i irreversible crisi. Com un dels centres protagonista d’aquesta 

activitat en la costa catalana, la Barceloneta va patir-ne les conseqüències. El barri marítim 

havia nascut l’any 1753 i s’havia convertit d’immediat en el centre neuràlgic de la construcció 

i reparació naval barcelonines i en el principal punt de residència dels seus actors. Això es va 

deure principalment a tres factors: a la prèvia existència d’aquesta activitat en l’arenal sobre 

el que es construiria el barri, a la prioritat de la que van gaudir els oficis de mar per rebre 

concessions de solars i a la contigüitat del barri tant amb l’únic moll del port com amb la platja 

on poder varar els vaixells. El context favorable que va gaudir el sector a partir de la dècada de 

1830 al llarg de tot el litoral català va repercutir en la bona marxa d’aquest a la Barceloneta i en 

la dinamització de l’economia del barri que aquesta activitat generava. 

La Barceloneta mai va figurar entre els espais capdavanters de la costa catalana pel que fa 

a la construcció de grans bucs o al reconeixement i fama dels seus principals mestres d’aixa. 

Tot i això, i gràcies a la importància del port de Barcelona com a principal punt d’aturada i 

pas de les rutes que els vaixells catalans emprenien, el barri barceloní va configurar-se com 

el principal centre de reparació de vaixells de la costa catalana, centralitzant les operacions 

de calafatejat i carenat, i com el punt final del cicle constructiu dels velers bastits en altres 

municipis, en especial pel que respecta als processos de folrat i arboradura d’aquests (Llovet: 

1971, 32; Page Campos: 2019). La concentració espacial del sector en la Barceloneta va permetre 

a aquest dinamitzar l’economia del barri degut a l’elevada demanda que la construcció i 

reparació de vaixells exercia sobre altres sectors: a destacar, la fabricació de veles, d’eixàrcia 

i cordes, de materials metàl·lics –ferro i coure- i d’útils i elements propis de la vida útil del buc 

–cuines, armaris, etc.- El sector, d’aquesta forma, va generar una potent xarxa econòmica al 

barri que implicava diferents oficis i establiments –ferrers, fonedors, llauners, velers, fabricants 

d’eixàrcia, etc.- que van donar lloc a la formació d’un nucli de mestres i fabricants que es van 

constituir com l’elit social, econòmica i política del barri (Tatjer: 2015; Page Campos: 2019).

En aquest marc de coneixement, resulta imprescindible avaluar els espais que van 

protagonitzar la història de la construcció i reparació naval tradicional a la Barceloneta i 

entendre la lògica darrere les ubicacions i les formes amb què l’activitat es materialitzava al 

llarg del barri. Aquest anàlisi ens permet conèixer la naturalesa del treball en el sector, com 

s’organitzava i com va penetrar en tota la geografia del barri i el seu entorn portuari. 

2. Metodologia i fonts

Les diferents guies comercials que es publicaren a Barcelona al llarg de la segona meitat 

del segle XIX i inicis del segle XX reunien el nom dels establiments i professionals dedicats 

a diferents oficis i activitats comercials i industrials. Entre aquests, figuraven els llistats de 

mestres d’aixa i mestres calafats amb què comptava la ciutat i la seva localització, la qual 
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corresponia en tots els casos amb la Barceloneta.2 Per aquest estudi hem seleccionat sis 

guies espaiades en el temps que cobreixen el període entre 1849 i 1906 i que, d’aquesta forma, 

permeten copsar l’evolució en el temps de l’activitat naval al barri i de la localització dels tallers 

dels mestres dedicats a aquests oficis. En total, aquesta font ens ha permès treballar amb una 

mostra de 116 mestres d’aixa i mestres calafats. Per motius de representativitat en cada un 

dels anys treballats, hem decidit mantenir aquells tallers que es repeteixen en més d’una guia, 

i comptabilitzar-los així en unitats separades (Quadre 1). Més enllà de les dades comentades, 

hem treballat amb diferents fonts, tant primàries -notarials i administratives, sobretot- com 

secundàries, per completar el quadre dibuixat respecte els espais i el treball a la construcció i 

reparació naval de la Barceloneta. 

QUADRE 1

Any Mestres d’aixa i mestres 
calafats a la Barceloneta Font

1849 15
Manual histórico-topográfico, estadístico 
y administrativo (o sea) Guía general de 

Barcelona

1859 25 El Consultor. Nueva guía de Barcelona

1879 39
Anuario-almanaque del comercio, de 
la industria, de la magistratura y de la 

administración

1886 19 Anuario del comercio, de la industria, de la 
magistratura y de la administración

1896 10 ídem

1906  8 ídem

3. Espais i treball de la construcció i reparació naval a la Barceloneta

Les característiques de les drassanes en la construcció tradicional a fusta catalana 

impedeixen concretar-ne una localització fixa, doncs es tractaven d’instal·lacions sovint mòbils 

i temporals la ubicació de la qual depenia sobretot dels trets de l’embarcació i de les necessitats 

del client. El bastiment de la nau solia donar-se a les platges dels municipis costaners, mancats 

de grans instal·lacions i fràgils davant condicions meteorològiques adverses, tot i que resultava 

imprescindible l’existència d’espais coberts, permanents o temporals, per al compliment de 

diferents tasques (Llovet, 1971: 31–32; Roig, 1929: 15–16; Vilà i Galí, 1992: 180–81). Les característiques 

de la platja a Barcelona no complien les millors condicions per a la construcció de bucs, degut 

a l’estretor de l’espai disponible entre la darrera línia d’edificis de la Barceloneta i la platja, 

empetitit encara més als anys centrals del segle XIX a causa de la constant extracció de sorra 

per a ser utilitzada com a llast per a les embarcacions. Així, es va utilitzar preferentment 



292

l’espai anomenat com a Astillero, en la frontera entre els molls Vell i Nou, per a dur a terme les 

construccions de grans velers, mentre que la platja va quedar reservada principalment a les 

operacions de calafatejat i carenat i a construccions de barques més petites destinades a la 

pesca, la navegació de cabotatge i els serveis portuaris.

En aquest context adquiria una importància cabdal els tallers dels mestres d’aixa i calafats, 

de caire habitualment familiar, i que, a part de magatzem de les moltes eines pròpies dels dos 

oficis, eren el lloc on es duien a terme operacions fonamentals com el disseny de l’embarcació, 

la construcció de models de mig casc o la tasca de donar forma a les peces de fusta. La ubicació 

d’aquests tallers al barri al segle XIX no era innocent i es van concentrar en les proximitats del 

port es: 103 tallers dels 116 registrats es trobaven en els 4 primers carrers paral·lels al Moll Vell, 

un 88,8% del total. D’aquests 103, 72 es trobaven entre el passeig Nacional i el carrer del Mar, 

els dos primers carrers (Imatge 1). Les dades de l’any 1849 mostren com fins a mitjans del segle 

XIX els diferents espais de treball es desplegaven al llarg del passeig Nacional i la penetració 

en altres carrers del barri era molt escassa. Amb l’auge del sector en el tercer quart de segle, els 

locals es multiplicaren i s’expandiren barri endins, especialment en els dos nuclis de mançanes 

situats al nord del barri i, a finals dels anys 1870, també en el nucli situat entre els actuals 

carrers Sant Carles i Pepe Rubianes. La crisi del sector va fer minvar clarament aquest darrer 

nucli i va reconcentrar l’activitat a primera línia de port, procés culminat a inicis del segle XX, 

quan tots els vuit tallers registrats es trobaven en la línia de mançanes més propera al moll 

(Imatge 2). La proximitat al moll, per tant, es va configurar com l’element explicatiu clau de la 

lògica espacial dels mestres i els seus tallers al barri, molt per sobre del factor de proximitat a 

la platja: tan sols 8 dels 116 tallers localitzats es troben en el conjunt de mançanes contigu a la 

platja, aquell situat al sud del darrer carrer transversal del barri.

La lògica de la localització dels espais de treball va prioritzar el dinamisme que generava la 

proximitat als magatzems i als establiments lligats a les necessitats del sector per sobre del lloc 

natural de varada i reparació de vaixells –sobretot amb anterioritat a 1865, any de l’establiment 

del primer varador del port al costat de l’espai de l’Astillero. La localització dels 32 establiments 

de fabricació de veles i d’eixàrcia ubicats al barri segons les guies comercials des de l’any 1857 

fins el 1903, dels quals 20 es trobaven al passeig Nacional, apunten efectivament a aquesta 

lògica (Imatge 3) Així mateix, aquesta lògica espacial es correlacionava amb un altre factor 

que ens assenyala el rol dels mestres dels oficis en l’estructura social de la Barceloneta, i és 

que les mançanes en què es situaven aquests punts de treball es trobaven entre les de major 

valor urbanístic de tot el barri. Seguint els preus per mançanes assenyalats per Garriga i Roca 

(Garriga i Roca: 1862), 100 dels 116 tallers es trobaven en el grup de 23 mançanes més cares del 

districte a l’any 1862, aquelles valorades en més de 40000 reials de velló per solar, de les 98 amb 

que comptava el barri en el seu conjunt. Dels 16 tallers restants, 12 estaven en el següent grup 

de valor, i tan sols 3 es situaven en el tercer grup. Cap dels tallers es localitzava entre les 32 

mançanes del districte amb un valor inferior als 15000 reials per solar (Quadre 2). 
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QUADRE 2

Valor dels solars (en reials de velló) Nombre de tallers Percentatge
(en %)

Més de 40000 100 86,2

30000 - 40000 12 10,3

15000-30000 3 2,6

Menys de 15000 0 0

Desconegut 1 0,9

Total general 116 100

Malgrat que la proximitat al port fos un factor clau en la localització dels mestres dels 

oficis lligats a la construcció i reparació naval, aquesta activitat no es trobava concentrada 

ni geogràficament ni socialment en cap punt específic del districte. El procés de treball es 

realitzava, com ja hem comentat, tant a cobert –als tallers de fusteria dels respectius mestres- 

com a l’aire lliure, en drassanes de caràcter familiar disseminades pel barri i en la pròpia 

platja. La petitesa de les cases del districte feia que, molt sovint, les tasques complementàries 

a la construcció de vaixells de vela i les activitats lligades a la seva posada en funcionament 

es fessin en els mateixos carrers del barri. Els carrers es veien així convertits, en paraules de 

Guitert de Cubes, en autèntics “obradores de las industrias de mar” (Guitert de Cubas, 1921: 43). 

L’escriptor barcelonetí, completava així, a finals del segle XIX, la seva descripció del paisatge 

que oferien els carrers del barri en els anys d’esplendor de la indústria naval: 

Elaborábanse grandes piezas de maderamen, hierro y pipería y se trabajaba en la fabricación 

de velámenes y en la construcción de embarcaciones menores; y en las aceras, desde uno a 

otro extremo sin interrupción, veíanse espuestas pesadas cadenas, anclas, aljibes, cabrestantes, 

entenas, todos los artefactos, en fin, para el armamento y aparejo de las embarcaciones (Guitert 

de Cubas. 1921: 43).

La reparació de vaixells, per la seva banda, quan no es feia a bord dels mateixos en cas que 

no es requerís la revisió del casc, es duia a terme en els molls, al nou varador, sobre xalanes i, 

sobretot, a la mateixa platja. Així descrivia Guitert de Cubes la imatge que, gràcies a l’activitat 

reparadora, oferia la platja de la Barceloneta un dia qualsevol: 

Una larga hilera de barcos tumbados sobre la banda entretenían en la carena a 

muchedumbres de artesanos: aquí se desforraba, allá se daba fuego, se alquitranaba acullá, 

éstos colocaban cartones, aquéllos clavaban cobre, y ensordecía por todas partes el martilleo 

general (Guitert de Cubas, 1921: 44). 

La construcció i reparació naval, d’aquesta forma, es realitzava en espais compartits: no 

existia cap gran instal·lació que concentrés l’activitat, ni establiments fixos on aquesta es 
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desenvolupés, amb una única excepció: l’Astillero, reservat per al bastiment de grans naus. 

Es tractava d’un procés productiu mòbil i descentralitzat, que implicava diferents punts de la 

Barceloneta i de l’espai portuari de la ciutat, i que requeria de la implicació de diferents indústries 

i establiments instal·lats al barri per a que proveïssin les eines i materials necessaris. Aquests 

aspectes col·liguen amb la inestabilitat i mobilitat que també caracteritzava la naturalesa del 

treball de mestres d’aixa i calafats.

La crisi de la construcció i reparació naval catalana al darrer terç del segle XIX va acabar 

amb el paisatge fins ara descrit. El triomf definitiu del vapor i l’adaptació de les infraestructures 

portuàries a les necessitats dels nous bucs van acabar amb la descentralització de l’activitat 

reparadora, mentre que la desvinculació progressiva del barri de les diferents nissagues 

de mestres que havien protagonitzat els anys centrals del Vuit-cents van fer minvar 

considerablement els tallers i drassanes dedicats al sector. L’activitat, que a diferència d’altres 

municipis de la costa catalana mai va desaparèixer per complet, va reorganitzar-se a inicis del 

segle XX, concentrant l’activitat entorn el Moll Vell i la zona de l’Astillero, en uns espais de treball 

que ja poc tenien a veure amb els dominants el segle anterior.
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Monturiol i el seu taller al 
port de Barcelona
Antoni Roca Rosell 
Universitat Politècnica de Catalunya / Institut d’Estudis Catalans

Introducció

La Generalitat de Catalunya ha declarat el 2019-2020, any Monturiol, en commemoració 

dels 200 anys del seu naixement a Figueres.1 Narcís Monturiol té un perfil complex, que abasta 

tant l’enginyeria en diferents aspectes com la lluita democràtica i republicana a la Catalunya 

i l’Espanya del segle XIX. En aquest treball, ens volem centrar en un aspecte singular, la seva 

vinculació amb el port de Barcelona i, d’aquesta manera, poder contribuir a la història del 

nostre patrimoni portuari. Hem revisat les publicacions de Monturiol i algunes referències 

principals sobre la seva trajectòria, i oferim diversos aspectes del testimoni de Josep Missé, el 

mestre d’aixa que dirigí la construcció dels ictineus, diversos manuscrits del qual es preserven 

al Museu Marítim de Barcelona.2

Monturiol s’establí a la Barceloneta i al port de Barcelona per a desenvolupar-hi el seu 

projecte de navegació submarina, la nau que denominà “Ictineu”. Recordem que havia concebut 

el seu disseny de nau per navegar sota l’aigua el 1856 o potser abans (hom menciona 1848), 

però inicià el procés de materialitzar-lo el 1857, amb la formació d’una societat mercantil a 

Figueres, de la qual en tenim moltes dades gràcies a la biografia preparada per Josep Puig 

Pujades el 1918.3 La societat li facilità el finançament del seu projecte. Recordem que el juny de 

1859 botaren l’Ictineu anomenat “d’assaig” al port de Barcelona i el 1864, al mateix port, l’Ictineu 

“en gran”.4

1. L’organització del treball per als ictineus 

El 1858, Monturiol havia reunit un equip de treball que treballà en la dècada següent en 

almenys tres escenaris: un taller a la Barceloneta, una instal·lació a la platja, al port vell i al port 

nou, i un gabinet de dibuix, càlcul i administració a Vallcarca.

El primer equip reunit per Monturiol fou representat tant per un dibuix d’Eusebi Planas 

1. Sobre Monturiol hi ha moltes referències. Assenyalem: Roca Rosell (coord.) (2010).

2. La documentació relacionada amb Josep Missé es troba al Fons Carmen Martorell Rafols (FCMR), 
col·leccions, Museu Marítim de Barcelona. 

3. S’ha de dir, però, que el personal de l’Arxiu de Figueres ha volgut recuperar la informació sobre la Societat 
creada el 1857, sense èxit de moment. Puig Pujades, Josep (1918) Vida d’heroi: Narcís Monturiol: inventor de 
la navegació submarina, Barcelona, L’Avenç. Hi ha una reimpressió de 1985.

4. A la documentació històrica també es parla de “primer Ictineu” i “segon Ictineu”. Ictineu I i Ictineu II són 
fórmules recents.
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(1833-1897) (figura 1) com en una fotografia (figura 2) publicada al llibre de Jeroni Estrany.5 La 

llegenda del gravat d’Eusebi Planas ens identifica 12 membres de l’equip: 

“1- Narcís Monturiol i Estarriol

2- Felip Pla Samaranch

3- Josep Oliu Juan

4- Salvador Ros Bondia

5- Francesc Molinas Via

6- Manuel Ros Bondia

7- Ignacio Ros Bondia

8- Jaume Burset Vicens

9- Antoni Pitol Gibert

10- Joan Cartañá Font

11- Josep Míssé Castells

12- Esteve Valls i Castillo”

Tenim poca informació sobre la major part d’aquestes persones. Fins i tot Josep Oliu, de 

Palafrugell, el company de lluita de Monturiol, és encara avui una persona sense biografia, 

tot i que Puig Pujades, per exemple, el menciona en moltes ocasions. Oliu, Missé i Monturiol 

protagonitzaren la primera immersió el juny de 1859. Josep Missé, mestre d’aixa, fill de 

la Barceloneta, fou el director de la construcció dels dos ictineus. També compartia amb 

Monturiol un compromís ferm amb el Partit Demòcrata, grup republicà i socialista, que fou 

clandestí durant bona part de la seva existència. En el cas de Missé, podem esperar que se’n 

faci la biografia que podria basar-se en l’abundant documentació proporcionada pels seus 

descendents al Museu Marítim de Barcelona. També sabem, en aquest cas gràcies a Estrany 

(1915), que Francesc Molinas era mestre d’aixa. Dels tres germans Ros Bondia (Salvador, Manuel 

i Ignacio) tampoc en sabem gran cosa; tanmateix, consta que un d’ells, Manuel, i el mestre d’aixa 

Francesc Bondia (probablement parent seu) presentaren el 1862 una patent d’invenció d’un 

aparell per a la “pesca de corall i altres objectes”, probablement, una campana d’immersió. El 

1864, l’aparell va ser provat a Cadaqués.6 Al Museu Marítim de Barcelona, hi ha dues fotografies 

d’Esteve Valls Castillo,7 que era fuster, segons Missé (carta-memories Sr. Josep Missé, nº 3, FCMR, 

col·leccions, Museu Marítim de Barcelona). Missé també ens diu que els constructors del primer 

Ictineu foren Francesc Molinas, Esteve Valls i els germans Ros Bondia.

D’altra banda, a la difusió de l’equip de Monturiol hi hagué una omissió, molt probablement 

volguda pel protagonista, la de l’arquitecte naval menorquí Joan Monjo i Pons (1818-1884), que 

5. El dibuix d’Eusebi Planas es troba al fons del Museu Marítim de Barcelona. La fotografia apareix a 
Estrany, Jeroni (1915) Narciso Monturiol y la navegación submarina: juicios críticos emitidos sobre los 
importantísimos trabajos realizados por este sabio inventor catalán, coleccionados por Jerónimo Estrany, 
Barcelona, Gustavo Gili.

6. Com que no hi ha memòria, no tenim detalls de la patent. En alguna referència, es diu que és d’introducció. 
Vegeu per més detall Roca Rosell (2013).

7. Arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona. registres 1440F i 1441F, sense datació.
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dissenyà l’Ictineu (Puig Pla, 2009), però no s’incorporà a l’equip inicial. Monjo és presentat com 

a “mestre” de Josep Missé.8 Amb el nou Ictineu, que fou botat el 1862, Monjo s’incorporà a l’equip 

en la direcció tècnica. Un text manuscrit publicat el 1985 ens revela els problemes que Monjo 

acabà tenint amb els seus col·legues, potser especialment amb Missé, que continuava essent el 

director de la construcció de l’Ictineu (Monjo, 1985).

A partir dels escrits de Missé, podem conèixer alguns dels components de l’equip de Monturiol 

per al segon Ictineu, és a dir, després de 1862.

“Tripulantes del 2º Ictíneo. 

Capitán: José Missé y Castells

Buenaventura Missé y Castells

Salvador Baratan, Maquinista

José Puig Cerrajero9

Esteban Valls carpintero y [...]

Pablo Font

Ramón Rumañá modelista

Ramón Aromí cerrajero

Ramon Bonet calderero

Francisco Gironella calderero

Ignacio [Gironella?] cerrajero

Gabriel Font guardián

Los que voluntariamente se sumergían en 2º Ictíneo:

D Juan Monjo y Pons director de las obras del mismo

D. José Pascual Deop ingeniero y autor de la máquina de vapor del mismo

D. José Oliu

Aficionados: Simó mecánico, Aymerich, Don Juan Capdevila

Don Juan Plá, etc. etc.” (carta-memories Sr. Josep Missé, nº 3, FCMR, col·leccions, Museu 

Marítim de Barcelona)

La llista ha de ser incompleta. En el seu manuscrit de 1867, Monjo ens parla de dos altres 

membres de l’equip, Suñé i Buigas, que no apareixen en aquesta llista de Missé.

2. La Barceloneta 

Segons Josep Missé, per a la construcció del primer Ictineu disposaren d’un solar a la 

Barceloneta:

“Nos referimos al plantar de estepa del 1er Ictineo Monturiol en el barrio marítimo de la 

8. Ho digué Joan Monjo en el seu escrit de 1867, que explica que conegué a Monturiol a través del seu 
“deixeble” Josep Missé. Monjo (1985). Vegeu també Tatjer (2015).

9. A la Guia de Saurí i Matas (1854) apareix, com a llauner, Josep Puig i Espiell, carrer de Robador, 11.
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Barceloneta Calle de la Alegría nº [en blanc] en un solar (propiedad) del [Sr.]10 Serrahima, // 

ocupado por el cerrajero D. Jaime Sistach realquilándonos parte de dicho solar para establecer 

el11 nuevo astillero del 1er Ictineo Monturiol.” (Carta Missé2 [1891]12, FCMR, col·leccions, Museu 

Marítim de Barcelona) 

El carrer de l’Alegria és el nom que tingué el carrer Andrea Doria. Sembla que els veïns 

l’anomenaren així de manera irònica perquè conduïa al cementiri.13 És un carrer que condueix 

a la platja, on es realitzaren alguns treballs dels ictineus (Tatjer, 2015). Mercè Tatjer (1988: p. 64) 

recull que Josep Antoni Serrahima era efectivament propietari d’un terreny al final del carrer 

Andrea Doria.14

D’altra banda, Josep Puig Pujades (1918) diu que tenien un taller al carrer de la Concepció 

(avui Salamanca). En el seu escrit de memòries (de laments!), Monjo (1985) parla del taller i del 

soterrani del taller. Al mateix temps, Monjo treballava a l’Oficina de disseny i administració 

que diu que estava a Vallcarca. Finalment, treballaren “a bordo”, és a dir, al mateix Ictineu 

(principalment, amb el segon).

El 1859, Monturiol vivia al número 36 carrer Nacional de la Barceloneta15 –actualment, 

passeig Joan de Borbó-, per consegüent molt a prop del taller del carrer Concepció i de la 

instal·lació on es construïren els dos ictineus, probablement a la platja de la Barceloneta.16 

Moltes peces es construïren a La Maquinista Terrestre i Marítima, però, sobretot, als tallers 

Nuevo Vulcano, ambdues instal·lacions, també a la Barceloneta.17 Com hem dit, la oficina 

(administrativa i facultativa) es trobava a Vallcarca, tal com apareix al manuscrit de Monjo de 

1867 (Monjo, 1985).

En aquest sentit, l’escenari de l’Ictineu fou fonamentalment el barri de la Barceloneta, un 

barri construït pels enginyers militars des de mitjan del segle XVIII, on acabaren instal·lant-se 

un bon nombre de tallers i fàbriques, no solament per la disponibilitat inicial d’espais per ocupar, 

sinó també per la seva situació, prop del ferrocarril a l’estació de França, i, per descomptat, prop 

del port, en una època en què l’única instal·lació era un moll (anomenat avui en dia Port Vell), 

la construcció del qual des del segle XV havia provocat per acció dels corrents marítims la 

10. Tatxat: “un tal”.

11. Tatxat: “nuestro”.

12. Datem l’escrit de Missé el 1891 perquè fa menció de l’acord de l’Ajuntament de Barcelona d’incloure 
Monturiol a la Galeria de Catalans Il·lustres.

13. La Barceloneta, records d’un barri [textos: María Eugenia Piola, Marga Vidal i Marc], Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona : Ediciones Carena, 2013.

14. Mercè Tatjer (1988) ens fa veure que Serrahima havia aconseguit aquest i altres terrenys ja el 1794. 
També era propietari d’una fàbrica de sabó de la Barceloneta i, fins i tot, de pedreres a Montjuïc. 

15. Així consta en la sol·licitud d’autorització que presentà el 1859 a les autoritats de marina. Vegeu https://
catedranaval.com/2016/09/07/documento-del-mes-de-noviembre-de-2015/

16. Posteriorment, Monturiol visqué al carrer Bonaire (prop del Born) i al carrer de Sant Domènec del Call, 
prop del Palau de la Generalitat.

17. Sobre els tallers Nuevo Vulcano, vegeu Sánchez Carrión (2015) i Alemany (2019).
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formació de la península (sorral) en la que es construí la Barceloneta.18 D’altra banda, Castillo i 

Riu (1963: p. 90) diuen que per a la construcció del segon Ictineu, a principi de 1862 aixecaren un 

tinglado de 30 per 10 metres a l’extrem del Moll Nou de la Barceloneta, és a dir, la prolongació 

que s’havia construït al segle XVIII, on s’instal·là un far.

3. Les primeres demostracions de 1859 al port de Barcelona

El primer assaig de l’Ictineu, el juny de 1859, tingué lloc, segons Missé, davant del moll de 

Sanitat:

“Y efectivamente nos sumergimos por primera vez en el puerto de Barcelona frente al 

muelle de Sanidad el Sr. Monturiol y sus dos íntimos, Oliu y el que suscribe. La escena fue por 

demás interesante, no estuvimos sumergidos más que media hora a causa de la vía de agua que 

movimos en la culada que dio el Ictíneo al botarle al agua leyéndonos el Sr Monturiol un capítulo 

de un libro que no guardo en la memoria” (Relato Missé, FCMR, col·leccions, Museu Marítim de 

Barcelona)

De la prova oficial de setembre de 1859, en tenim una descripció en detall al Diari de 

Barcelona:19

“Ayer á las nueve y media de la mañana se verificó en las aguas de este puerto una de 

las pruebas de navegación submarina por medio del barco llamado ICTÍNEO, invención del 

Sr. Monturiol. A pesar de hallarse invitados solamente los señores accionistas, autoridades de 

Marina, y señores redactores de los periódicos de esta capital, una numerosa concurrencia 

ocupaba el andén del puerto, y el vapor Remolcador, así como un sin fin de botes y lanchones, 

estaban llenos de gentes de todas clases, ansiosas de presenciar el espectáculo. 

Colocado el ICTÍNEO á cien metros de la punta del muelle viejo, el Sr. Monturiol con cuatro 

individuos más, se han encerrado herméticamente en él, y el barco se ha sumergido con toda 

seguridad, pero lentamente. En la proa y popa del barco había dos palos de unos siete metros 

de longitud con objeto de señalar los movimientos de descenso, ascenso y dirección del mismo; 

y evitar así los choques con las demás embarcaciones que le seguían, y en particular en las 

subidas rápidas.

El primer movimiento ha sido de descenso vertical, bajando á la profundidad de 10 metros, 

en cuya posición ha permanecido 12 minutos. Después en el espacio de la mitad de este tiempo 

ha subido y bajado tres veces consecutivas sin presentar á la superficie ó flor de agua más que 

la espina del pez. En seguida virando hacia el S. S. O. ha andado entre dos aguas y á diferentes 

profundidades, como unos doscientos metros en el espacio de seis minutos. Siguiendo rumbo al S. 

18. El moll inicial aprofità l’existència d’una illa, la de Mayans, que es troba aproximadament on avui hi ha 
l’edifici de la Facultat de Nàutica de la UPC. Sobre la Barceloneta i la seva activitat industrial, vegeu Tatjer 
(1973 i 2015). Sobre el port de Barcelona i les seves instal·lacions industrials, vegeu Alemany (2019).

19. Prenem la transcripció que en féu Monturiol. Monturiol, Narcís (1860) Memoria sobre la Navegacion-
Submarina, por el inventor del Ictíneo ó barco-pez, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de N. Ramírez, 
48-49.
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adelantó como unos cuatrocientos metros, ascendiendo y descendiendo varias veces y virando 

por redondo ha navegado al N. y en línea recta, como unos seiscientos metros. Después de otros 

movimientos en varias direcciones, ha ascendido definitivamente á la superficie, y hemos visto 

aparecer al Sr. Monturiol y demás sugetos, á las 12 menos diez minutos en punto, sin observar en 

ellos el menor síntoma de malestar.”

La descripció és molt detallada (figura 3). L’Ictineu sortí d’un lloc a 100 metres de l’extrem 

del Moll vell, va submergir-se i emergir-se i va moure’s entre dues aigües uns 200 metres en 

direcció SSO; després anà cap al S uns 400 metres. Virant en rodó, navegà cap al N uns 600 

metres.

4. L’Ictineu al port

El primer Ictineu, o Ictineu d’assaig, acabà els seus dies al fons del port de Barcelona. Així ho 

relata Josep Missé en un manuscrit conservat al Museu Marítim de Barcelona:

“[f. 1] El Primer Ictíneo echado a pique en este Puerto sin saber por quién. // No recuerdo 

la fecha, pero sé que era mucho tiempo antes de empezar la construcción del 2º. // Como las 

autoridades marítimas no quisieron nunca [dar] designarnos un puesto seguro y siempre 

íbamos como suele decirse de [Herodes] Herodes a Pilatos, amarramos [nuestro] el Ictíneo creo 

que en la segunda andana del modo que nos pareció mejor, pero a las pocas horas nos trajo la 

noticia el guardián, corrimos y pudimos observar que uno de los prácticos del puerto encargado 

de colocar un buque en dicha andana y uno de los más hostiles y [los] más hostiles de entre ellos 

muy intencionadamente [nos] había arrollado [f.2] [había arrol] una enorme mola de cadena 

sobre el Ictíneo. Y están[do] éste con la escotilla levantada para que se airease su interior, como es 

muy natural entró por ella el agua y se fue a pique. Muy intencionadamente y sin [le a] impedir 

que esto no sucediese.” (carta-memories Sr. Josep Missé, nº2, FCMR, col·leccions, Museu Marítim 

de Barcelona]

La datació és complicada, perquè diu que fou “molt abans” de la construcció del segon 

Ictineu, que es produí a partir de principi de 1862. Recordem que el maig de 1861, l’Ictineu havia 

estat traslladat a Alacant per les proves oficials i que, aquell estiu, tornava a estar a Barcelona.20

Segons Missé, l’accident del primer Ictineu s’hauria pogut produir també amb el segon, ja 

que les autoritats tampoc li assignaven un lloc segur. Per consegüent, es veieren obligats a fer 

guàrdies i estar atents a les diverses circumstàncies, com els temporals, en una època on el port 

de Barcelona no garantia una protecció suficient als vaixells fondejats. Segons Missé, tenien 

l’Ictineu “fondejat en roda”, cosa que feia endarrerir les operacions previstes. Missé explica que 

xocaren sovint amb l’enginyer en cap de les obres del port, l’enginyer de camins Maurici Garran 

(Sáenz Ridruejo, 2018), però aquesta afirmació podria ser un altre exemple de la poca memòria 

de Missé. Segons diversos autors, Garran no es va fer càrrec de les obres del port fins al 1868,21 

20. Moreno Rico (1999: p. 24) diu que l’incident tingué lloc a principi de 1862, pràcticament al mateix temps 
que les obres del segon Ictineu.

21. Vegeu Moreno Rico (1997).
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quan el projecte de l’Ictineu ja havia acabat. D’altra banda, Missé té paraules d’agraïment al 

comandant de marina, el senyor Carranza, que els atorgà un tracte millor... Ens diu Missé, que 

els concediren un lloc “en front del baluard [de la muralla]”, prop de la oficina que tenien llavors 

al carrer sota la muralla.22

El port de Barcelona iniciava la seva transformació en aquests anys de la segona meitat del 

segle XIX, de manera que s’hi acabaren construint les infraestructures imprescindibles per a 

un port modern, després que, sense disposar d’instal·lacions, el port havia revelat una activitat 

molt important en relació amb el procés de dinamització econòmica que Barcelona conegué 

en aquesta època (Alemany, 2019). Monturiol i els seus col·legues patiren, en certa manera, l’inici 

de les obres que condicionaven l’espai on ells es movien.

5. Per acabar

Hem ofert algunes dades sobre el desenvolupament dels treballs de l’Ictineu al port de 

Barcelona i a la Barceloneta. S’ha de dir que aquests foren els escenaris adequats per a l’equip 

de treball creat per Monturiol, en el sentit de disposar de condicions adequades de treball i 

de proximitat als proveïdors. Les diferents informacions ens fan concloure que durant la 

dècada de treballs (1858-1868), l’equip de Monturiol fou present a diversos indrets del port i 

de la Barceloneta. El procés de l’Ictineu tingué al port els seus moments més brillants, com 

l’avarament del primer Ictineu el 1859, però també algun de dramàtic, com la desaparició 

d’aquest primer prototipus. A partir de 1864, l’Ictineu en gran representà el repte de fer realment 

pràctica la navegació submarina. Monturiol i els seus col·laboradors no ho aconseguiren, però 

hi contribuïren sens dubte amb passos ferms. 

6. Agraïments

Vull fer constar l’ajut de Mercè Tatjer i d’Enric Garcia amb els seus comentaris sobre aquest 

treball.

7. Referències

ALEMANY, Joan (2019) Construcció i reparació naval a la Barcelona industrial: els Talleres 

Nuevo Vulcano, Barcelona, Museu Marítim de Barcelona.

CASTILLO, Alberto del; RIU, Manuel (1963) Narciso Monturiol: inventor del submarino “Ictineo” 

(1819-1885), Barcelona, Mutua Metalúrgica de Seguros de Barcelona.

MONJO, Joan (1985) Sofriments morals que m’ha causat l’Ictíneo, Barcelona, Diputació de 

Barcelona. Servei de Cultura.

MORENO RICO, Xavier (1997) “La construcción del Puerto industrial de Barcelona (1860-

1906)”, Revista de Historia Naval, año XV, núm. 59, p. 25-40.

22. També explica que Monturiol fou detingut, cosa que dificultà el desenvolupament dels treballs. Després, 
tornà a ser perseguit i visqué clandestinament. Es trobaven d’amagat per continuar les tasques de 
construcció del segon Ictineu.



304

MORENO RICO, Xavier (1999) El Vaixell-peix de Narcís Monturiol: mite i realitat, Sabadell, 

Fundació Bosch i Cardellach.

PUIG PLA, Carles (2009) “Joan Monjo i Pons (1818-1884). Arquitecte naval i encarregat de la 

construcció d’ictineus”, dins ROCA ROSELL (coord.), p. 86-101. 

ROCA ROSELL, Antoni (coord.) (2009) Narcís Monturiol. Una veu: entre utopia i realitat, 

Madrid, Sociedad Estatal de Commemoraciones Culturales, Museu Marítim de Barcelona, 

Museu de l’Empordà.

ROCA ROSELL, Antoni (2013) “La navegación submarina, un reto apasionante”. A: SILVA 

SUÁREZ, Manuel (ed.) El Ochocientos. De las profundidades a las alturas, Técnica e ingeniería 

en España VII, Real Academia de Ingeniería, Institución “Fernando el Católico”, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, vol. I, p. 785-839.

SÁENZ RIDRUEJO, Fernando (2018) “Mauricio Garrán Román”, REAL ACADEMIA DE LA 

HISTORIA, DB~e, http://dbe.rah.es/biografias/21186/mauricio-garran-roman

SÁNCHEZ CARRIÓN, José María (2015) “Talleres Nuevo Vulcano: un nombre, un espíritu y 

una historia para no olvidar”, Barcelona. Quaderns d’Història, 22, 111-125.

SAURÍ, Manuel; MATAS, José (1854) Manual histórico-topográfico estadístico y administrativo 

ó sea Guia general de Barcelona. Dedicado á la Junta de fábricas de Cataluña recopilado y 

arreglado por..., Barcelona: Imprenta y Librería de D. Manuel Saurí.

TATJER, Mercè (1973) La Barceloneta : del siglo XVIII al Plan de la Ribera, Barcelona, Saturno. 

[existeix una reimpressió, Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1985).

TATJER, Mercè (1988) Burgueses, inquilinos y rentistas : mercado inmobiliario, propiedad 

y morfología en el centro histórico de Barcelona: la Barceloneta: 1753-1982, Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas.

TATJER, Mercè (2015) “La Barceloneta com a centre de producció i aprovisionament naval, 

1750-1850”, Barcelona. Quaderns d’Història, 22, 67-86.



305XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Figura 1
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Figura 2

Figura 3



307XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

José Enrique De Olano y 
Loizaga. 
De la navegació marítima 
a l’explotació dels lignits 
berguedans
Rosa Serra Rotés 
Àmbit de Recerques del Berguedà

La família Olano Loyzaga

La família Olano està documentada des de principis del s. XVII a Zeanuri, Biscaia. A mitjan 

s. XVIII es van traslladar a Bilbao des de on van fer el salt a Liverpool on van formar, amb 

altres famílies basques, una activa colònia que, al temps que feia negocis, garantia una sòlida 

formació - enginyeria i navegació marítima- als fills, i matrimonis estratègics a les filles. 

L’hereu del matrimoni format per José Domingo Olano Aritua (1796-1867) i Isidora Iriondo 

Otalora (? -1829), José Antonio (Bilbao 1827- Barcelona 1895) fou l’home de negocis i el creador 

de la fortuna familiar. A més de fundador de la naviliera Olano, Larrinaga & Cia, fou un dels 

impulsors de la gran Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Sestao, accionista de la 

fàbrica-colònia Sedó d’Esparraguera, i de la Junta d’Obres del Port. Afiliat al partit liberal, fou 

Diputat Provincial per Barcelona (NOGUERA, 2005: 21-269). 

Va morir a Barcelona el 1895 i fou enterrat al cementiri de Montjuic en un mausoleu de 

formes neogòtiques. Casat el 1849 amb Juliana Loizaga y Almada (1828-1849), el matrimoni va 

tenir al menys sis fills: Emiliano (Bilbao 1850-1930), Francisco (Bilbao 1854- ?), Narciso (Bilbao 

¿- Barcelona 1924), José Enrique (Liverpool 1857-Barcelona 1934), Anna Enriqueta (Liverpool 

1861- Barcelona 1892) i Adela (¿- Madrid 1921) (SERRA ROTÉS, 2019: 122-123). 

José Enrique, nascut a Liverpool el 28 de març de 1858 i mort a Barcelona el 3 de desembre 

de 1934, fou el pal de paller de la família Olano a Barcelona i al seu entorn van viure el pare, 

els germans Narciso i Anna, i els cunyats, amb els quals van mantenir una estreta relació, no 

només familiar, sinó també econòmica i ideològica, i amb els quals va compartir festes i actes 

públics, amistats, fidelitats i afinitats polítiques. 

Els Olano i la navegació marítima transoceànica

José Antonio de Olano Iriondo va arribar a Liverpool el 1860 per fer negocis com a 

comerciant i “agente de buques”; al cap de dos anys fundava la naviliera «Olano, Larrinaga & 
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Cia» amb Ramon de Larrinaga Luzarraga (Mundaka 1827-Liverpool 1888) que, al capdavant 

de l’empresa «Larriaga & Bertran» es dedicava a la fabricació de veles i a l’aprovisionament de 

vaixells. Al cap de poc s’integrà a la naviliera, com a soci minoritari, el capità de vaixell, Juan 

Bautista Longa, cunyat de Larrinaga. 

Els tres socis eren comerciants i naviliers, propietaris de vaixells de vela –fragates, bergantins 

i corbetes, especialment–, que es van per adquirir vapors. Anglaterra s’havia convertit en la 

“transportista del món” des que l’any 1849 va eliminar les lleis proteccionistes, obrint els seus 

ports i permetent als armadors la lliure adquisició de vaixells. 

La seu d’Olano, Larrínaga & Company, íntegrament de capital basc, era a Liverpool però 

tots els vaixells es matriculaven al port de Bilbao fins el 1898, any en que la guerra hispano-

americana va aconsellar el canvi de bandera. L’objectiu de la companyia era el comerç 

transoceànic, unint Liverpool amb les colònies espanyoles al Carib, Cuba i Puerto Rico, amb els 

Estats Units i amb les Filipines (VALDALISO, 2007: 94 a 121). 

El primer vaixell de la companyia fou l’«Olano», al qual s’hi van afegir, el 1864, més velers; el 

1870 ampliaven la flota amb vapors. Al primer vapor, el «Buenaventura», s’hi van afegir dotze 

més: «Emiliano», «Álava», «Yrurac-Bat», «Aurrerá», «León», «Cádiz», «Reina Mercedes», «Jorge 

Juan», «Elcano», «Victoria», «Churruca» i el «Gravina». Feien la ruta Liverpool-La Corunya 

i/o Santander-La Habana i/o Matanzas- Nova Orleans- Liverpool, un viatge triangular amb 

productes especialitzats. Transportaven, entre altres productes, sucre de les Antilles als Estats 

Units, cotó de Nova Orleans, Charlesston, Savannah i Galveston a Espanya, i cereals i petroli de 

Baltimore, Norfolk i Nova York cap a Liverpool (VALDIVIESO, 1995: 7-37). 

A finals del segle XIX els negocis a l’entorn del comerç marítim no es reduïen només al 

transport de mercaderies; el tràfic especialitzat de passatgers i de correu obria una important 

i nova línia de negoci que els Olano i els seus socis no van desaprofitar. Les províncies del 

Cantàbric, especialment les gallegues, però també Astúries i Santander, i també la zona nord 

de Portugal, es van convertir a mitjan segle XIX, en territoris de migració, especialment cap a 

Sud-Amèrica.

S’obrien grans expectatives per a les navilieres que van començar a programar viatges 

regulars. La Olano Larrinaga y Cia. va treballar també per a tercers, com la naviliera Antonio 

Lopez que es va veure abocada a solucionar el problema del transport de les tropes espanyoles, 

quan el 1868 esclatà el conflicte que, en diferents etapes, va acabar amb la independència de 

Cuba el 1898. 

Van caldre importants canvis en l’organització de les companyies per fer front a aquestes 

oportunitats; van haver de créixer, ampliar capital i desenvolupar una organització centralitzada 

i especialitzada, capaç de fer front a la important inversió que suposava l’adquisició de vaixells 

capaços de respondre a itineraris regulars i a llarga distància, com els que requeria el comerç 

transoceànic a les colònies americanes i a Filipines. Havien de ser també compatibles amb la 

necessària navegació de cabotatge pels ports espanyols, - una exigència de la línia regular de 
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passatgers i de correu- i també amb els ports francesos de Bordeus i Marsella i, fins i tot, amb 

ports de l’Europa Atlàntica i de la Gran Bretanya. 

L’aposta pel Pacífic 

L’obertura del canal de Suez el 1867 va suposar un avenç espectacular per la navegació 

entre Europa i l’Àsia, i un posicionament estratègic de primer ordre pel Mediterrani. Noves 

oportunitats i nous reptes quan Ramón de Larrinaga va proposar establir una línia de vapors 

entre Europa i Extrem Orient a través del canal. Un bon nombre de capitans i pilots dels vaixells 

que comerciaven entre les illes Filipines i els trajectes Singapur-Manila i Hong Kong-Manila 

eren bascos, i també molts dels oficiales del port de Manila, Cebú e Iloílo (DE BORJ, 2014: 159). 

S’explica que aquesta idea no va entusiasmar els socis Olano però que, un cop discutida, es 

va acordar deixar en mans de la sort la decisió final. Una moneda llançada a l’aire va donar 

la raó a Larrinaga i, des d’aleshores, el dibuix de les tres mans dels socis unides en senyal de 

compromís i implicació vers la nova etapa d’expansió es va convertir en la imatge de l’empresa; 

les mans unides es van integrar en totes les banderes, estendards i documents de la naviliera. 

Una d’elles es conserva al National Maritime Museum de Greenwich, a Londres. 

El vapor «Buenaventura» fou el primer vapor espanyol que va travessar el Canal de Suez, 

el juny de 1871, amb el capità Ramon de Larrinaga al capdavant. La llegenda explica que fou 

el mateix Ferdinand de Lesseps, l’enginyer que va dissenyar el canal, qui va conduir la nau 

que també portava un passatger il·lustre, l’emperadriu francesa Eugènia de Montijo, present 

en los actes inaugurals del canal. Un relat prestigiós i glamurós però no veraç, perquè el 

«Buenaventura» fou construït el 1871, dos anys després de l’obertura del canal. 

La ruta fins a les Filipines obria oportunitats mar enllà, no solament amb els ports asiàtics 

continentals, on des de mitjan s. XIX operaven cònsols, a Xangai i al Japó (TOGORES SÁNCHEZ, 

1992: 622), també amb el complex laberint d’arxipèlags. Fou la companyia Olano-Larrinaga 

la que va enllaçar les Filipines amb el Japó i Barcelona, i que va possibilitar una mínima 

importació d’objectes artístics japonesos a la ciutat comtal (BRU TURULL, 2007: 60-61). 

La ruta del Pacífic era una aposta arriscada perquè, tot i que el govern n’havia aprovat, el 

7 de juliol de 1870, l’establiment d’una línia de vapors entre Barcelona i Manila no va arribar 

a fer una adjudicació a cap companyia. Per això quan el 1871 la naviliera d’Olano començà a 

incrementar els seus viatges progressivament fins a la xifra de dotze i tretze anuals, transportant 

passatgers i mercaderies oficials, no tenien cap garantia d’obtenir la concessió definitiva. 

L’abril de 1873, Olano, Larrínaga y Compañía van obtenir del govern un contracte per 

transportar a Filipines els treballadors civils, militars i navals, i tot el cos administratiu de 

l’armada, en viatges cada 40 dies. Es tractava d’un contracte estricte quan al compliment dels 

terminis, fins al punt que el govern multà, dues vegades, la naviliera per que havia retardat 

l’embarcament (DE BORJ, 2014: 159). 

La importància de la línia per l’economia colonial i pel mateix govern queda clara en les 
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paraules que va escriure Miguel A. Luzurraga el 1876, a favor de la naviliera:

«Una empresa española como la de los Sres. Olano, Larrinaga y Compañía, que sin 

subvención alguna y atendida a sus propios recursos, plantea una línea de vapores en 

tan desfavorables circunstancias, indica claramente el genio emprendedor y la inteligente 

dirección que gobierna esa empresa, que es digna de aplauso público y merece la protección 

del Gobierno español por los grandes servicios y economías obtenidas para el Tesoro, en el 

transporte de pasaje oficial, cuanto por los servicios gratuitos prestados últimamente a la 

Autoridad superior de Filipinas para la expedición en Joló, cuyo patriótico servicio se han 

ocupado los magníficos vapores «León» y «Buenaventura» facilitando con el transporte 

de víveres, municiones y tropas, el buen éxito de la expedición.» (DE BORJ, 2014: 160) .

Davant la incertesa, el 1879 els socis decideixen sol·licitar oficialment la concessió, però 

el Ministeri d’Ultramar opta per convocar un concurs públic que va provocar polèmica i va 

desencadenar una disputa entre els ports de Cadis i de Barcelona, i els sectors empresarials 

que defensaven una i altra opció. La polèmica va arribar a provocar una traumàtica escissió a 

Foment de la Producció Nacional, l’organització empresarial més potent de Catalunya. 

Quan el Ministeri d’Ultramar va treure a concurs l’explotació, en exclusivitat, del servei 

oficial de vapors-correu España-Filipines, les clàusules especificaven que la concessionària no 

es beneficiaria únicament de la subvenció directa de l’Estat, sinó també de l’important negoci 

del transport de la fulla de tabac filipina fins a les fàbriques de la península. La Olano Larrínaga 

y Cía. va competir amb tres empreses (RODRIGO Y ALHARILLA, 2007: 62-92): Joaquín Gurri 

y Cía, la de Juan Anglada Ruiz i l’empresa valenciana Marques de Campo. El Ministeri va 

resoldre el 30 de gener de 1880 a favor de la naviliera del Marquès de Campo que, el 1884, va 

traspassar la concessió, amb l’autorització del Ministeri d’Ultramar, a la naviliera d’ A. López y 

Cía., transformada el 1881, en la societat anònima Compañía Trasatlántica. 

Fins aquest moment, la naviliera basca va estar al front de la línia regular, transportant 

mercaderies, correu i viatgers, especialment funcionaris civils i militars en transit entre 

Espanya i Filipines, i sense cap tipus de subvenció per part de l’Estat: un viatge mensual des 

del port de Liverpool i fins a Manila, amb escales a Cadis, Barcelona, Port Said-Canal de Suez, 

Adén, Sri Lanka i Singapur. El viatge des de la península a Manila durava entre 40 i 45 dies i 

les escales eren necessàries per carregar carbó, reposar provisions fresques, aigua potable pel 

passatge i la tripulació i per les calderes dels vaixells, entre altres productes. 

Els Olano van decidir abandonar l’aventura marítima i van vendre les seves accions als 

socis Larrinaga; l’empresa es va dissoldre el 1883 tot i que fins el 1885 encara actuava amb el 

nom Olano, Larrinaga & Cia, en un moment en què tenia deu vaixells de bandera espanyola 

amb un registre brut que arribava a les 100.000 tones. Era la vuitena naviliera espanyola i 

la segona biscaïna. Juan Bautista Longa va optar també per abandonar la naviliera i es va 

instal·lar a Biscaia on va invertir els seus estalvis en un bon nombre de negocis naviliers, 

bancaris, d’assegurances i miners. 
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Un cop liquidada la societat passà a anomenar-se Larrinaga & Co. L’any 1888 va morir 

Ramon Larrinaga i fou el seu fill Miguel qui va fer front al trasbals ocasionat per la independència 

de Cuba, Puerto Rico i les Filipines, instal·lant-se definitivament a Anglaterra. 

De Liverpool a Bilbao 

El traspàs d’accions entre els socis Olano i Larrinaga es va fer de manera acordada, 

intercanviant accions, les navilieres per les siderúrgiques. L’any 1882 una colla d’empresaris 

bascos vinculats a activitats mineres i mercantils van fundar la Sociedad Anónima de 

Metalurgía y Construcción Vizcaya, coneguda La Vizcaya, amb un capital social de 12.500.000 

pessetes. La societat Olano, Larrinaga y Cia era el soci majoritari amb 5000 accions, el 20% del 

total. Els altres socis eren Benigno de Salazar i Mac-Mahon, Juan de Durañona i Arrarte, Victor 

i Benigno de Chavarri i Salazar, amb 3000 accions cadascun – 12% del total– i Pedro P. de 

Gandarias, Federico de Echevarria, Jose Mª de San Martín, i Emiliano de Olano Loyzaga, amb 

2.000 accions cadascun, un 8% del total. 

L’estructura empresarial inicial de la societat es va modificar, incorporant nous accionistes 

que van fer disminuir la quota dels Olano a favor de la família Chávarri, que arribà a controlar 

entre el 40–52% dels vots en les juntes d’accionistes (GONZÁLEZ PORTILLA, 1992: 43-176). Gràcies 

als enormes beneficis d’aquesta siderúrgia, tant en el període inicial com en la fase posterior de 

reconversió a Altos Hornos de Vizcaya el 1902, els Olano van rendibilitzar extraordinàriament 

la seva inversió inicial que, com ja hem dit, fou l’aposta d’Emiliano Olano que acumulà també 

la part d’herència paterna. 

La fàbrica de Sestao, que va arribar a tenir 2.700 treballadors, es va construir amb tecnologia 

i tècnics belgues de la societat «John Cokcerill» de Seraing, que van portar els germans Benigno 

i Víctor Chávarri Salazar, que coneixien per haver estudiat enginyeria a la ciutat belga de Lieja. 

La Vizcaya es dedicava a la fabricació de lingots de ferro pel mercat nacional i exterior, 

principalment italià. Disposava de tres alts forns, quatre forns Siemens i deu trens de laminació; 

la matèria primera procedia de les mines dels socis de la companyia i a l’entorn de la factoria 

va créixer una zona industrial de primer ordre, amb indústries complementàries de productes 

semielaborats com per exemple La Iberia, que amb 700 treballadors dedicats a la producció de 

llauna; la Aurrera, dedicada a la foneria de peces de ferro i acer i a la construcció de maquinària; 

la Basconia, destinada a la fabricació, a gran escala, de llaunes per la indústria conservera. 

De Bilbao a Barcelona

Fou en aquests anys de reorientació dels negocis familiars previs a la celebració de l’Exposició 

Universal de 1888, que José Antonio de Olano Iriondo va posar els seus ulls a Barcelona. La 

ciutat, i especialment el seu port, no eren desconeguts a la família perquè era un dels punts 

estratègics de la ruta oriental que feien els vaixells de la naviliera i, per tant, Olano Iriondo va 

entendre que oferia oportunitats per la resta dels fills – els dos grans Emiliano i Francisco que 

es van quedar al País Basc–, especialment per José Enrique que, finalitzats els seus estudis 
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d’enginyeria de mines, canals i ports a la universitat belga de Lovaina, casat el 1892 amb Natalia 

de Barandiarán de la Bárcena (Castro Urdiales 1865- Barcelona 1924) i amb 32 anys, figurava 

ja com a «segundo secretario del Fomento del Trabajo Nacional». 

La Vanguardia presentava el 1890 elogioses biografies d’alguns membres de la poderosa 

organització empresarial i d’Olano en destaca, juntament amb un retrat a la ploma, la seva 

joventut, la formació com enginyer de mines, industrial i civil, i un destacat currículum 

empresarial. Aquest és el punt de partida del que fou la seva carrera com a empresari i en la 

que no va destacar especialment fins després de la mort del seu pare, el 1895. 

El 1893 el grup financer de Bilbao DGS de Olano havia comprat les mines, les concessions 

mineres de Cercs i Fígols, i la concessió de la línia fèrria de Manresa a Guardiola, a la societat 

anònima Ferrocarril y Minas de Berga, pel preu de mig milió en efectiu i 1.200.000 en obligacions 

(NOGUERA i SISTACH, 1991). El 1895, el mateix any de la mort de José A. Olano Iriondo, tot 

aquest patrimoni passà a mans del seu fill, José Enrique de Olano Loyzaga, accionista també 

de l’empresa familiar, probablement després de que es fes efectiu el repartiment de l’herència 

paterna entre els germans. 

Olano va transformar la zona minera berguedana en una regió minera moderna; a les 

noves explotacions, modernes instal·lacions industrials i a la construcció del ferrocarril miner, 

s’hi ha d’afegir la construcció de les colònies mineres de Sant Corneli, Sant Josep i la Consolació. 

En pocs anys, l’empresa d’Olano va aconseguir figurar entre les més productives del país i 

l’empresari va ser reconegut per Alfons XIII amb el títol de comte de Fígols quan, l’any 1908, el 

monarca va visitar la conca minera. El 17 de febrer de 1911 es constituïa, davant el notari Albert 

Gabarrós i Torres de Barcelona, la Sociedad Anónima Carbones de Berga SA per impulsar el 

procés de modernització que fou constant, esdevenint l’empresa carbonífera més important 

de Catalunya. El 1965 els Olano van vendre CBSA a la gran empresa elèctrica catalana FECSA, 

que fou absorbida per ENDESA. Es va mantenir activa fins el 31 de desembre de 1991. 

José Enrique de Olano: el port de Barcelona com espai d’oci 

En aquesta primera etapa, mentre el patriarca es dedicava als negocis, José Enrique, 

es dedicava a posicionar-se com enginyer i a les relacions públiques, una faceta en la qual 

sempre excel·lí, dominant estratègicament les oportunitats que li oferia la premsa de l’època i 

les estretes relacions amb la gran burgesia catalana, dins el cercle de la qual s’integrà ràpida i 

efectivament. 

D’aquesta etapa és el projecte d’ampliació del port de Barcelona del 1881, tot just acabat 

d’arribar a Barcelona, als 23 anys, i finalitzats els estudis universitaris a Lovaina. La formació 

preuniversitària l’havia fet al prestigiós Stonyhurst College, un college fundat pels jesuïtes amb 

la finalitat d’educar les elits catòliques angleses. A la Universitat Catòlica de Lovaina va cursar 

els estudis d’enginyeria, un títol que comprenia les especialitzats d’industrial, civil i de mines, 

i que li fou convalidat a Espanya el 1899. La formació preuniversitària l’havia fet al prestigiós 
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Stonyhurst College de Ribble Valley de Lancashire), un college fundat pels jesuïtes amb la 

finalitat d’educar les elits catòliques angleses (ZABALA URIARTE, 2012: 287-347). El treball 

Estudio comercial sobre la fabricación del carburo de calcio en España es del 1897. 

El projecte que Olano va proposar amb el títol Proyecto de distribución interior del Puerto de 

Barcelona incloïa la memòria descriptiva, facultativa i econòmica molt completa, enquadernat 

i editat amb més de cent-vint pàgines, de les quals vint-i-set corresponen a plànols detallats 

del port en aquesta data i de les reformes que l’enginyer hi proposa. 

La singularitat del projecte, que no fou acceptat per les autoritats portuàries tot i que 

fou premiat amb la medalla de plata a l’Exposición Internacional Geográfica celebrada a 

Venècia aquell mateix any, residia en el fet que proposava la construcció d’un dic flotant, una 

opció nova, potser massa en aquell moment, tot i que ja s’havia implementat als ports més 

importants d’Anglaterra - Londres, Liverpool, Cardiff i Bristol- però que en el cas de Barcelona 

va haver d’esperar forces anys. Primer es va emprendre l’obra de millora del sistema de carga 

i descàrrega amb la instal·lacions de grues hidràuliques – que van conviure amb les manuals 

i les de vapor-, la construcció de tinglados metàl·lics, vies fèrries, etc., fins que, entre 1895 i 1903 

La Maquinista Terrestre y Marítima associada amb l’empresa britànica Clarck and Sandfield 

es va construir un dic flotant (MORENO RICO, 1997: 25-40). 

Malgrat aquest desengany, Olano continuà vinculat al port de Barcelona; millor dit a la 

faceta lúdica i esportiva que oferia el port barceloní, on va impulsar dos esports relacionats 

amb l’elit burgesa i la seva formació anglesa: el rem i la vela. 

I es que al mateix temps que la classe dirigent de Barcelona discutia sobre l’ampliació i 

modernització del port als nous requeriments de la navegació a vapor (magatzems, carrega 

i descàrrega, distribució de mercaderies, enllaços ferroviaris, transit de passatgers) també es 

plantegen nous usos per a l’oci, des dels banys i balnearis, espais per a fetes relacions socials, 

i la pràctica esportiva que, superat amb èxit l’examen de l’Exposició Universal de 1888, es 

veien capaços de convertir la ciutat en una estació balneària marítima, un centre d’estiueig de 

primera categoria, la Perla del Mediterrani. 

 Les obres d’urbanització, molt lentes, esdevenien claus: el 1907 s’inaugurà l’estació 

marítima i l’embarcador de passatgers a la Porta de la Pau, amb restaurant servei de telègraf 

i correus, o el desitjat Passeig Marítim, que havia d’unir el Besos i el Llobregat, impulsat per 

Cambó, i que finalment s’inaugura tard i curt, entre la Barceloneta i Montjuic. El continuat 

conflicte amb les activitats industrials del port expliquen que, durant anys, les activitats 

lúdiques i esportives es localitzessin al mig del port i a la platja de la Mar Vella, i es aquí on 

neixen i creixen els primers clubs esportius (TATJER, 1996: 371-392): el 1879 el Club Català de 

Regates, el 1881 el Club de Regates de Barcelona i l’Associació d’excursions Marítimes, i el 1883 

el Club Nàutic. 

 De la mateixa manera que la practica esportiva i el naixement dels cubs de futbol 

està directament relacionada amb l’entorn industrial i amb la influencia de tècnics anglesos 
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instal·lats a Espanya i a Catalunya – Athletic Club de Bilbao, Huelva Recreation Club o F.C. 

Barcelona, per exemple- ho és també la necessitat de crear una organització capaç de captar 

socis i desenvolupar el concepte de club i seu social per les activitats d’oci i esport marítim 

(PUJADAS i SANTACANA, 2003: 505-515). Olano, esnob i cosmopolita, era un apassionat de la 

vela i del rem, un esport que ja es practicava a Barcelona des de 1871 i on el 1874 s’havia fundat 

el Club de Regatas, on es van integrar alguns yachtmen. 

El 1881, acabat d’arribar a la ciutat, impulsà una campanya a favor del rem i va organitzar el 

club seguint el model anglès, provocant una intensa polèmica que acabà amb l’escissió del club. 

Olano va capitanejar els joves de l’alta societat barcelonina que van fundar el Club de Regatas 

de Barcelona que comptava com a socis amb Salvador i Lluis Vidal, fills del conseller del Banco 

de Barcelona, o els germans Parés, molt ben relacionats amb el navilier i senador Antonio 

López. També en formaven part Evarist Arnús, Manel Muntadas, el marqués de Llumàs o els 

germans Witty, propietaris de l’hotel de les Quatre Nacions. Foren temps de gran notorietat pel 

club per què el 1882 van convidar a Sarah Bernhardt, la coneguda actriu de cinema i teatre, 

i el 1900 la federació francesa de rem va convidar el Club de Regatas a ser present als Jocs 

Olímpics de Paris. 

Els amants de la vela es van reunir a l’entorn del Club Nàutic que el 1886 va organitzar 

la primera regata de vela amb yahts i en la qual van participar, amb una balandra de nom 

Nadajda, Olano i els seus amics. 

El 1902 Olano, líder del Club de Regatas, oferí al Real Yacht Club, també escindit del Real 

Club Nàutic i en fallida econòmica, la fusió d’ambdues entitats. Aquest club de vela estava 

integrat per la flor i nata de la ciutat, on es barrejaven esportistes, artistes, financers i moderns, 

com per exemple Pere Romeu, propietari dels Quatre Gats, els industrials Maristany, armadors 

com Manuel Muntada, el pintor Llavaries o Joan Miró Trepat, propietari del Tamesis II, un veler 

anglès on es reunien setmanalment artistes de la bohèmia barcelonina com els pintors Casas, 

Rosinyol, Utrillo i Clarassó i on «se servia xampany amb torrada d’allioli». 

L’interès d’Olano per integrar sota la seva direcció el club bohemi i arruïnat era evident, 

sobretot quan la vela fou reconeguda pel baró de Coubertin disciplina olímpica, i pel fet que 

aquest esport vivia moments de plenitud entre els cercles cosmopolites arreu del món. Aquesta 

fusió, sota el nom de Real Club de Barcelona, va durar poc, per què el control d’Olano i sobretot el 

desig de guanyar les competicions – fins i tot inscrivint en les competicions clubs fantasmes– va 

provocar, el 1911, una nova escissió i l’aparició de dos nous clubs: el Real Club Nautico, impulsat 

per Olano aleshores ja comte de Fígols, el comte de Güell i el comte de Belloch el 1909 i amb 250 

socis de partida, i el Real Club Marítim, a la platja de la Barceloneta (JOANIQUET, 2007: 53-57, 

74-76 i 110-114). 

Hem de creure que Olano, que en moltes de les fotografies publicades a la premsa apareix 

amb la gorra de plat com un capità de vaixell, no va protagonitzar tots aquets enfrontaments 

entre entitats només per ambició; la polèmica li donava notorietat i capacitat de rivalitzar amb 
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sectors de la gran burgesia catalana, alguns dels quals el consideraven un intrús. La premsa 

de l’època se’n feu ressò, especialment el setmanari satíric, catalanista i d’esquerres Papitu, 

que sovint es mofava de les seves formes de gentelment anglès en una Barcelona que, tot i ser 

industrial i cosmopolita, quedava molt lluny de la capital de l’imperi britànic.  
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El port de Maó. Indústria i 
logística
Toni Vidal Jordi, Dr. Arquitecte 
Habitar _ grup de recerca UPC

Resum

L’objecte d’aquest article és el d’analitzar el port de Maó (Menorca), conegut habitualment 

per la seva singularitat geogràfica i paisatgística, des d’un punt de vista poc recorrent, fins i tot 

sovint apartat dels discursos habituals: el del seu llegat i component actual industrial. En un 

exercici proper al que s’entén habitualment com arqueologia industrial, es pretén exposar com 

el port va esdevenir gènesi de les primeres activitats industrials de l’illa, des de l’arsenal britànic 

de principis del segle XVIII, la implantació de les primeres instal·lacions fabrils d’origen civil a 

la segona meitat i finals del segle XIX; fins a arribar a la culminació d’aquest fenomen, als anys 

cinquanta del segle XX, amb la construcció del gran testimoni industrial, encara present avui, 

del port: la central tèrmica de GESA - Endesa.

El relat demostrarà, a més, com aquesta activitat industrial ha anat acompanyada, en el 

temps, de la generació de totes les obres d’enginyeria civil, pertinents també per als trànsits 

comercials. Un conjunt d’artificis amb entitat pròpia, que han transformat la línia de costa 

interior del port, i que és adient descriure de manera tant rigorosa com nova. S’exposarà també 

com la construcció de les noves plataformes logístiques de Maó i del poble veí de Es Castell, 

comportaran la fi de la implantació al port de l’activitat industrial de caràcter primari, reduint-

la a aquella intrínsecament lligada a la lògica nàutica. Lògiques des de 2010 alterades per la 

irrupció del nou port exterior de Ciutadella, a l’extrem occidental de l’illa. Finalment, es pretén 

entroncar aquest anàlisi amb el debat -actual- sobre la vigència d’activitats industrials en un 

port de cada vegada més orientat, així, a les activitats recreatives i turístiques, i la permanència, 

en un paisatge portuari plenament urbà, d’activitats productives i energètiques d’un impacte 

ambiental tant important com és el de l’esmentada central elèctrica. 
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El port de Maó. Indústria i logística
Toni Vidal Jordi, Dr. Arquitecte 

Habitar _ grup de recerca UPC

Fa només dos anys i mig saltava un nou tema de debat al port de Maó, que s’afegia a tots 

aquells que demostren la contínua vigència i impacte de la infraestructura en el debat públic 

de l’illa de Menorca. S’encenien totes les alarmes en prendre consciència de l’elevat impacte 

ambiental de les emissions de la Central Tèrmica de Gesa, situada a la Colàrsega, al fons del 

port: “La central de Maó emite el 8% de los gases de efecto 

invernadero de Balears. Durante los últimos diez años 

la instalación no ha bajado de las 300.000 toneladas”1, 

titulava el Diari Menorca el Novembre de 2017. Tot i evident, 

la notícia agafava rellevància atenent a l’emergència 

climàtica global que la societat ha assumit els darrers 

anys, i posava el focus en una instal·lació que durant molt 

de temps no generava preocupació ni interès.

Alhora, aquestes noves informacions ens retornaven 

de ple a la dimensió industrial portuària de Maó. Les dues 

darreres dècades aquest port ha copsat l’atenció per la 

seva aparent decadència, amb la multiplicació de la superfície del seu patrimoni en desús, al 

mateix temps que l’única aposta de reversió es basava en la lectura de la dimensió recreativa 

del paisatge. Es superposen així les imatges de construccions centenàries, amb important 

valor patrimonial, amb la proliferació de creuers i l’augment de la nàutica recreativa. En canvi, 

el present industrial que representa GESA pot s’acompanya d’un passat fabril important, 

Llagües, José Luis. Diari Menorca. Edició 
digital del 7 de Novembre de 2017
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que podem resseguir en un breu exercici d’arqueologia industrial, de la mà, al mateix temps, 

d’un interessant sèrie d’operacions logístiques per dotar aquesta ria natural de tota el suport 

infraestructural propi d’un port d’interès general de l’estat.

Fàbriques

La lògica marítima i portuària, alhora que estratègica i militar, representa a finals del segle 

XVII i principis del XVIII, l’inici de l’activitat productiva a gran escala a Maó: la Corona Britànica 

hi instal·la el seu Arsenal, això és, el conjunt de drassanes per a reparar i mantenir la seva flota 

al Mediterrani, ubicada a Maó des de l’inici, de facto, del domini britànic de l’illa, l’any 1708. Una 

primera indústria, però, de caràcter militar. Els olis i gravats de Giuseppe Chiesa testimonien 

aquesta presència. Militar, però, que requerirà de les primeres actuacions d’obra civil, com la 

geometrització de l’Illa Pinto, dibuixant una poligonal d’artifici que permetrà reparar fins a sis 

vaixells simultàniament. 

Font i Vidal, Joan. Yndustria Mahonesa. Casino Maonès

No serà però fins un segle i mig després quan trobem el testimoni de la primera indústria 

de caràcter civil, promoguda per la burgesia local. L’any 1856 s’instal·larà a Cala Figuera La 

Yndustrial Mahonesa, una fàbrica tèxtil, d’una sola planta i coberta dentada -reproduint el 

‘shed’ anglès- que esdevé ben d’hora motiu de representació i orgull socials: Joan Font i Vidal 

i Bernardo Pax representen el nou ingeni fabril en les seves pintures. En el paisatge portuari, 

la novetat, la façana de la fàbrica esdevé motiu de lluïment. La indústria requereix, a més, la 

consolidació del rebliment del fons de la cala; cal un pla de generoses dimensions entre la base 

del penya-segat i el moll. 
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Les indústries de caràcter 

civil no reapareixeran fins a final 

de segle, quan a la zona del Cós 

Nou apareguin fàbriques com 

La Maquinista Naval, que poc 

després, el 1895, es rebatejarà com 

a Sociedad Anglo-española de 

motores, gasógenos i maquinaria 

en general. Hem pogut 

documentar a l’Arxiu Municipal 

de Maó aquests moments 

precursors d’una tímida 

revolució industrial al port, que es 

consolida amb la instal·lació de la 

primera elèctrica de Balears, La 

Eléctrica Mahonesa, al moll de Ponent, o de la seva competidora natural a la ciutat en matèria 

d’enllumenat, la Sociedad General del Alhumbrado, alimentada a gas.

Als mateixos anys, es disposarà a Baixamar la farinera La Minerva, promoguda per la 

família Ládico. Abans de l’arribada del motor per pujar mercaderies al pla de la ciutat sobre el 

penya-segat, i de la fallida del Banco de Mahón, que arrossegarà el tancament de La Yndustrial 

Mahonesa y la Sociedad Anglo-Española, el port de Maó és el lloc de referència per a tots tipus 

d’indústria i fluxos de mercaderies: tot arriba en vaixell als molls; tot s’hi emmagatzema, tot 

es processa o manufactura. L’any 1918 l’empresari Guillermo Coda trenca el paradigma: a la 

zona anomenada S’Era den Deume, a prop del Molí des Pla, encarrega a l’arquitecte Francesc 

Femenías el projecte de la seva fàbrica de moneders de plata, un negoci puixant a la ciutat a 

l’època. 

Estem així davant del primer cas de trencament del port com a lloc de referència industrial. 

I ho fa, a més, encarregant presència i representativitat. El projecte durà per nom el de “façanes”, 

més que “fàbrica”. Una representativitat que atraurà altres empresaris: Francesc Hdez. Andreu, 

propietari i promotor de La Eléctrica encarregarà a Femenías una nova façana per a una 

empresa que portava més de vint anys en funcionament. El mateix faran des de la Fàbrica de 

Gas, edifici que redefineix la seva trobada amb el moll. 

Aquestes representaran les darreres manifestacions associades a les empreses fabrils 

nascudes d’aquella revolució industrial de finals del segle XIX i principis del XX. Els següents 

episodis apareixeran gairebé quaranta anys després: enderrocada la fàbrica tèxtil de Cala 

Figuera als volts de 1920, un cop aturada la seva activitat a prop el 1910,2 el 1925 Juan March 

hi instal·larà un magatzem de petrolis; gestionat per Petróleos Portopí3 fins que el 1955 es 

consolidarà de manera plena en esser gestionat per la Compañía Arrendataria del Monopolio 

de Petróleos - CAMPSA. Només un any després, el 1956, l’Instituto Nacional de Industria es fa 

Implantació industrial al port de Maó l’any 1905. Dibuix de l’autor. 
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amb el control de La Eléctrica Mahonesa: Ho farà mitjançant la nova empresa pública Gas y 

Electricidad SA - GESA, que aglutinarà bona part de les elèctriques de les Illes Balears. GESA 

tancarà així el vell edifici de Femenías del Moll de Ponent, i encarregarà el nou edifici al seu 

arquitecte de capçalera, el mallorquí José Ferragut Pou, que demostrarà la seva capacitat per 

reunir, al mateix temps, lògica industrial, imatge corporativa, i atenció a la càrrega del lloc. 

Un exemple de bona arquitectura moderna, racionalista, al que s’hi superposaran trets que 

l’aproximen al que Frampton ha vingut a qualificar de Regionalisme Crític4. Una revisió de la 

modernitat, de fet, en clau local. 

Central Tèrmica de GESA. José Ferragut Pou. 1956-1960. Arxiu J. Ferragut Canals

No és el mateix que passarà, però, amb l’ampliació de la mateixa Central Tèrmica de GESA 

el 1990, operació que comportarà l’entrada en desús de la sala de motors de l’edifici original de 

Ferragut, i la construcció d’una segon volum, que albergarà els nous motors, sense la càrrega 

arquitectònica del primer. A Cala Figuera, primer sota el control de CAMPSA, i des de finals 

dels anys noranta del segle XX, sota el paraigües de la Compañía Logística de Hidrocarburos - 

CLH, l’activitat d’emmagatzematge d’hidrocarburs es perpetua fins el 2010, quan la instal·lació 

tanca i s’enderroca. 

Mentre passava tot això, el passat industrial del port de Maó va morint. El cop més important 

l’estableix l’execució, des de 1970, de la primera fase del Polígon Industrial de Maó - POIMA, 

sobre la cota elevada de la ciutat, als seus afores acompanyant la sortida de la carretera de 

Ciutadella. Així, el 1968 una altra activitat pesada de Baixamar, la Fàbrica de Gas del Moll de 

Llevant, acaba tancant: a principis dels vuitanta el solar l’ocuparan un conjunt d’apartaments 

no exempts de locals de restauració, en planta baixa. Abans, també ho ha fet la Farinera La 

Minerva, en desús fins que a principis dels anys 90 esdevé seu del restaurant del mateix nom. 

La vella Eléctrica Mahonesa alberga una botiga i magatzem d’efectes nàutics. I en conjunt, 

els vells magatzems de Baixamar, seus de magatzems de blat i mestres d’aixa, són des dels 

vuitanta els nous restaurants i bars de moda de la ciutat: en una operació lligada a l’ampliació 

dels molls, la logística ha acompanyat, en aquest cas, un canvi de paradigma. La indústria 

gairebé ha desaparegut, al port de Maó.

Logística

Cadascuna de les etapes industrials clarament identificables al port de Maó han anat 

associades a actuacions de caràcter logístic, on l’enginyeria ha intervingut per facilitar 

els mitjans operatius que fan possibles aquestes activitats. Una dinàmica poques vegades 

relatada. D’entrada, els britànics comencen redefinint el perímetre de l’Illa Pinto, amb la seva 

geometria poligonal. Aquesta i les mínimes actuacions del Moll de Ponent, on primer es situa 
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l’Arsenal Britànic, tenen caràcter relativament puntual. En canvi, la consolidació industrial a 

la segona meitat del segle XIX coincideix en el temps amb l’inici de les operacions logístiques 

a gran escala, de la mà de la recentment creada Junta de Obras del Puerto de Mahón, una 

comissió encarregada dels projectes d’enginyeria associats als trànsits portuaris, i depenent del 

Ministerio de Fomento5. D’aquest primer moment podem rescatar de l’Arxiu Històric d’Autoritat 

Portuària de Balears, per exemple, el Proyecto de Limpia del puerto de Mahón, redactat l’any 

1879 per Honorato Manera, o el Proyecto de Renovación de Cadenas y Muerto, de l’any 1875, del 

mateix autor. Ja es dragava i netejava al port al segle XIX.

Proyecto de Habilitación del puerto de Mahón para Amarraderos de Grandes Buques. Juan Seguí,1932-1944 
Arxiu APB-Maó

El salt qualitatiu esdevé amb el Proyecto de Habilitación del puerto de Mahón para 

Amarraderos de Grandes Buques, redactat per l’enginyer maonès Juan Seguí. Amb una 

primera versió de 1932, i reelaborat i modificat en successives ocasions fins el 1944, el projecte 

pretendrà servir les noves lògiques de funcionament logístic portuari: l’atracament i descàrrega 

ja no es farà amb els vaixells en punta, des de la seva popa, si no disposant la seva eslora 

longitudinalment al moll. Farà falta, així, consolidar un de nou de prou llargada, aquest cas 

reblint la cala existent als peus de la rampa de l’Abundància, al mateix temps redissenyada 

per l’arquitecte Josep Claret com la coneguda, avui, Costa de Ses Voltes. Enginyeria urbana i 

marítima, de la mà; una mateixa cosa. 

Al mateix temps, el projecte disposa d’un annex, redactat el 1936, que comportarà la 

voladura de l’Illa de les Rates, entre l’Illa del Rei i Repòs del Rei. Un projecte d’enginyeria associat 

al dragat del port per reunir prou calat per a l’arribada d’aquests grans vaixells. El port com un 

espai infraestructural i fabril, on els accidents naturals, com veiem, eren subordinats a una 

lògica productiva. La indústria i els trànsits al davant de tot; no hi ha consciència de paisatge. 

Així, el port continuarà creixent les seves plataformes del moll de Ponent, en una aposta 

clara per la consolidació de la riba Sud pels trànsits comercials de passatgers. El 1968 Rafael 

Soler Gayà ampliarà el moll de Seguí cap a l’oest mitjançant el Proyecto de Ampliación del 

Muelle Comercial, la primera actuació que emprarà molls exempts, recolzats sobre pilons. Amb 

la mateixa tipologia estructural s’ampliarà la mateixa plataforma comercial, segons projecte 

inicial de 1973 redactat per l’enginyeria IBERINSA - estació marítima inclosa- que el propi 

Soler Gayà completarà assumint-ne els projectes modificats i la direcció d’obra.
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Evolució dels artificis i molls construïts al port de Maó, 1890-2019. Dibuix de l’autor.

I si la riba Sud s’anava consolidant finalment com el moll de trànsits de passatgers, la 

implantació del sistema de contenidors concebut per McLean convidarà a fer del Cos Nóu, des de 

principis dels anys setanta, la gran plataforma logística del port. Fernando Moscardó assumirà, 

després, les ampliacions dels molls en forma dentada que permetran, a més de la instal·lació 

de coberts de magatzem de granel, sitges de ciment i grues de descàrrega, el desenvolupament 

del molls mitjançant el sistema Roll on-off. Ampliacions a la que s’hi sumaran les dels molls de 

Baixamar, inaugurades del 1990, de clara vocació urbana i recreativa. Molls ampliats, guanyats 

a la làmina d’aigua; conjunt d’artificis desenvolupats des de 1890 que han definit un nou perfil 

interior del port. 84.756 m2 de logística portuària més, sobre el mar.

Indústria i logística, avui

La indústria, al port de Maó, ha minvat la seva presència respecte aquells moments en 

què resultava ser el node fabril de l’illa. Al llarg del segle XX, aquest descens va ser cobert per 

la dimensió logística que exposàvem, amb successives obres d’enginyeria que continuaven 

fent del de Maó el punt d’entrada principal de mercaderies, així com de passatgers per mar. 

L’entrada en funcionament, el 2010, del port exterior de Ciutadella, on s’hi deriven ara bona part 

d’aquests trànsits, la crisi econòmica 2007-2015, i actuacions irreversibles, com l’enderroc del 

taló del moll comercial de la riba Sud, han anat deixant en una situació residual la dimensió 

pesada i industrial del port. 

Aquest darrer enderroc pretenia afavorir l’arribada de creuers de major eslora, i concentrar 

tots els trànsits comercials, de mercaderies i passatgers, als molls del Cós Nou. L’aposta pels 

creuers no acaba de reeixir, de manera que l’estació comercial dissenyada per IBERINSA ha 

entrat en un desús gairebé permanent; l’estació marítima projectada per concurs el 2009 no 
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s’ha acabat construint, rehabilitant el cobert projectat per Soler Gayà el 1987 com alternativa. 

D’altra banda, la descàrrega d’hidrocarburs de CLH a Cala Figuera va ser desmantellada, 

traslladant la planta al costat de l’aeroport. Aquest subministrament es produeix mitjançant 

un oleoducte que comença a l’estació de bombeig instal·lada al costat de la Central Tèrmica de 

GESA. I a l’esplanada entre els municipis de Maó i des Castell, on s’hi trobava aquesta instal·lació, 

i va allotjar la ben arrelada en la memòria col·lectiva Industrial Mahonesa, Autoritat Portuària 

hi projecta una marina esportiva per a grans iots. Amb l’excepció del servei de manteniment i 

reparació d’embarcacions de l’escar, el passat industrial portuari es limita a l’energia.

Secció transversal St. Francesc - GESA. Dibuix de l’autor.

La descàrrega de fuels i la Central de GESA esdevenen, així, els únics elements productius 

del port de Maó. De manera que s’anticipa un debat, davant la inqüestionable emergència 

climàtica, i la voluntat de les autoritats locals de rebaixar les emissions de caràcter fòssil de 

l’illa amb l’horitzó 2030 com a repte, segons recullen les Directrius Estratègiques de Menorca. 

Quin serà l’ús de la central que ha alimentat elèctricament tota l’illa des de fa 60 anys? I també, 

quin ha de ser l’ús de l’Estació Marítima del pla de Baixamar, al moll Sud? Amb una instal·lació, 

la de l’elèctrica, que esdevé la major alçada lliure d’un edifici civil a Menorca, i com s’ha procedit 

en altres instal·lacions de tipologies semblants, sembla que l’enderroc no hauria d’esser la 

primera opció. Els expressius trets d’alguns elements dels porxos de la -ara vella- Nova Estació 

Marítima, i el seu bon estat de conservació, conviden a reivindicar l’edifici, i aprofitar-lo.

Flavio Guidi i Giovanni Zeli
Drassanes i Estació Marítima al Cós Nou. Atelier Arnaboldi, USI-Accademia di Architettura di Mendrisio, 2017
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Sembla, però, que l’aposta portuària vigent és una altra, basada en els negocis de la nàutica 

recreativa. Una progressiva banalització de l’espai portuari, i simplificació de densitats d’ús; 

les més pesades i brutes sembla que ja no s’adiuen amb el port maonès. En canvi, algunes 

propostes, com les desenvolupades a l’Atelier Arnaboldi de la USI - Accademia di Architettura 

di Mendrisio, el 2017, demostren que es podria reunir logística i indústria en noves apostes 

productives, com la de reunir al Cós Nous els trànsits comercials amb una nova drassana 

d’embarcacions de tipologia menorquina, fent servir part dels edificis -avui gairebé en desús- 

de l’obra original de Ferragut Pou per a GESA. 

Puerto de Mahón. María Torróntegui. Oli sobre tela

Imatges com les abordades per María Torróntegui en els seus olis sobre el Cós Nou, que es 

fixen en la dimensió poètica de la logística i indústria del paisatge, podrien seguir formant part 

del caràcter portuari de Maó. Ferris, habitatges, esglésies, velers i fàbriques podríeu - haurien? 

- de continuar definint un espai industrial i logístic centenari. 

Notes
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El servicio de explotación 
de la Junta de Obras del 
Puerto de Barcelona (1870-
1930). Máquinas y hombres 
en el puerto industrial de 
Barcelona.
Enric García Domingo - Universitat de Barcelona. 

La industrialización tuvo un efecto radical sobre los puertos del siglo XIX, súbitamente 

transformados por las posibilidades y por las necesidades de un mundo industrializado y 

globalizado, de forma que los espacios portuarios mutaron en organismos complejos. En este 

trabajo me ocupo de los medios humanos y materiales que hicieron posible este desarrollo en 

Barcelona.1

Siguiendo una aproximación a las nuevas formas de servicios portuarios (García, en 

prensa), propongo una mirada sobre los agentes implicados en la industrialización del puerto 

de Barcelona, contemplado como empresa de servicios para la marina mercante, considerando 

la combinación del factor tecnológico y de las nuevas formas de trabajo en un momento de 

cambio acelerado que cambió para siempre las profesionales marítimas. El tema principal es 

la transformación del puerto-espacio al puerto-servicio. La revolución tecnológica permite a 

los puertos comerciales ofrecer servicios a la comunidad marítima que antes eran difíciles o 

imposibles. La mecanización no sólo revoluciona aspectos como el transporte de mercancías o 

los trabajos de carga y descarga, sino que abre posibilidades nuevas en cuanto a los servicios que 

la marina mercante necesita, y aquí el puerto, con sus infraestructuras y sus medios humanos 

y materiales, se convierte en una empresa de servicios muy especializados (salvamentos, 

movimientos de grandes pesos, buzos, etc.) mientras que dejaban en manos del sector privado 

el remolque ordinario de embarcaciones o el transporte interior de pasajeros, entre otras cosas. 

La construcción de un puerto industrial moderno

Hasta mediados del siglo XIX los puertos españoles se regían por normas específicas para 

cada puerto, que trataban aspectos relacionados con su construcción, explotación y financiación 

1. Este trabajo forma parte del proyecto internacional de investigación Seafaring Lives in Transition. 
Mediterranean Maritime Labour and Shipping, 1850`s-1920`s (SeaLit, ERC Starting Grant 2016, del Institut 
of Mediterranean Studies IMS/FORTH, Rethymno, Creta) y dirigido por Apostolos Delis. La fuente principal 
es el Archivo Histórico del Puerto de Barcelona (AHPB), conservado en el Museu Marítim de Barcelona
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de las obras. Por lo tanto, su crecimiento y expansión estaban sujetos a múltiples variables. Con 

el Real Decreto de 17 de diciembre de 1851 la situación cambió y se inició una centralización 

de los mismos, que pasaron a ser monopolios del Estado, aunque sería necesaria una cierta 

autonomía. En un paso adelante más, el 11 de diciembre de 1868 el Ministerio de Fomento español 

aprobó la creación de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, formada por comerciantes, 

armadores, navieros y marinos, además naturalmente de representantes de la Administración 

marítima. Sus funciones debían ser impulsar la construcción del puerto, rentabilizar al máximo 

las instalaciones portuarias (mediante tarifas), conservar las instalaciones, ampliar los 

servicios portuarios y proyectar y realizar nuevas obras. Para la ejecución de tales cometidos, 

contaban con una financiación procedente tanto de las subvenciones recibidas del Estado o 

de particulares, como de las recaudaciones que efectuaba de arbitrios sobre la navegación y el 

tráfico marítimo. 

Con el impulso de la Junta de Obras, y con la esperanza puesta en las expectativas creadas 

por la apertura del Canal de Suez, el puerto de Barcelona vivió una fiebre constructiva (Alemany, 

2007). Para llevar a cabo una parte importante de los trabajos, la Junta dispuso de valiosos 

instrumentos al servicio del tráfico interior y de las grandes obras públicas, que ayudaron a la 

ciudad a disponer de un puerto moderno, en expansión constante. El equipo humano y material 

estaba, en principio, al servicio de las necesidades del propio puerto, pero se ofrecían también a 

los usuarios en el espacio portuario o en el entorno próximo (desde la recuperación de objetos 

perdidos en el fondo del mar hasta remolques, auxilios en casos de temporal, movimiento y 

mantenimiento de boyas y balizas, etc.). Los trabajos eran facturados por el puerto, de forma 

que la explotación del material flotante y de las instalaciones de mantenimiento y reparación 

de buques se convirtió en una fuente secundaria de ingresos, de menor importancia que la 

principal fuente de financiación (el arbitrio sobre el derecho de descarga) pero que contribuyó el 

mantenimiento del puerto. A partir de 1900 empezaron a aparecen en los balances los ingresos 

procedentes del alquiler del material flotante o de las cabrias, y en los años consecutivos 

aparecen ingresos anuales por los servicios prestados.

La mecanización creó nuevas posibilidades de servicios comerciales y también nuevas 

oportunidades para los hombres de mar, trabajadores especializados, con habilidades propias 

de la marina mercante. El desarrollo de la tecnología del vapor permitió realizar trabajos 

que anteriormente eran imposibles o extremadamente difíciles, y generalmente muy caros. 

El primer caso es el uso de la draga de vapor, que dio fin definitivamente al problema de los 

sedimentos. El segundo caso es el de los remolques, cuando pequeños buques de vapor podían 

arrastrar otras embarcaciones o prestar auxilio en caso de peligro. Antes de que entrara en 

servicio el primer remolcador en el puerto de Barcelona en 1849, los vapores que visitaban el 

puerto de Barcelona (muchos de ellos de bandera extranjera) efectuaban remolques a veleros 

construidos en astilleros de la costa catalana, que eran llevados a Barcelona para su completar 

su aparejo y su equipamiento. Un tercer caso es el de las cabrias, grandes grúas flotantes no 

propulsadas, que gracias al vapor podían mover grandes pesos, especialmente los grandes 
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bloques de hormigón para la construcción de muelles o de piedras para las escolleras. Un cuarto 

caso es el de las múltiples lanchas de vapor o dotadas de motores de explosión interna que 

permitían una fluida comunicación dentro del puerto, el movimiento de trabajadores, el control 

de los trabajos, las visitas protocolarias etc. Un quinto elemento, no directamente vinculado 

al vapor pero sí al desarrollo tecnológico, es la introducción de la escafandra clásica, que 

facilitaba los trabajos subacuáticos y que, combinada con otros elementos, permitía desarrollar 

la construcción de las infraestructuras portuarias. Un sexto campo de trabajo tiene que ver 

con los servicios de carenado y mantenimiento de buques, que consideramos en este estudio 

porque en ellas trabajan marinos de todo tipo que aportan sus habilidades a la maniobra 

de los barcos que van a reparación o a trabajos de mantenimiento. El puerto se convirtió en 

proveedor de servicios fundamentales con infraestructuras fijas (dique flotante y deponente, 

y varadero), gestionadas por personal propio, que daba trabajo a un tipo muy específico de 

operarios vinculados al mundo marítimo. 

La Junta de Obras del puerto de Barcelona articuló sus equipos de trabajo e intervención 

bajo el nombre genérico “Servicio de Explotación de Obras y Servicios Comerciales”. En la 

cúspide estuvieron los diferentes Ingenieros Directores (Carlos de Angulo, Julio Valdés, José 

Aixelá o José Manuel Jáuregui) y de ellos dependían, entre otras cosas, el material flotante, el 

dique flotante y el varadero. 

Máquinas e instalaciones 

La flota de la JOP estaba compuesta, en primer lugar, por tren de limpieza o dragado, 

formado por una draga no autónoma, el remolcador Setantí y cinco gánguiles para sedimentos, 

complementados con el aljibe Neptuno. En importancia le seguían los remolcadores; dado que 

el servicio ordinario al comercio era prestado por empresas privadas, estuvieron destinados a 

trabajos más especializados. Además del Setantí, la Junta disponía del Llobregat y del Besós, 

reforzados por una pequeña lancha de vapor, la Ligera. No menos importantes eras las cuatro 

grúas flotantes o cabrias: la nº 1 o Montserrat, la nº 2 o Dolores, la de 80 toneladas o Esperanza, y la 

Teresa. También había algunas barcazas para carga (incluyendo una barcaza singular diseñada 

para la colocación de bloques de hormigón en la ampliación del Dique del Este)2 y un número 

variable de embarcaciones menores para dar salida a multitud de servicios. Finalmente hay 

que citar las embarcaciones de buzos, ya que la Junta tenía en servicio permanente diversos 

equipos que disponían de unas embarcaciones especialmente adaptadas para su trabajo. 

En cuanto a las infraestructuras, la primera era el varadero, que entró en servicio en 1864 

a partir de una concesión a la empresa Bofill, Martorell y Cía. A principios del siglo XX la Junta 

se hizo el control y pasó a administrarlo directamente. Pero el dique fue probablemente el 

equipamiento más importante como servicio público facilitado directamente por la JOP, y una 

2. Memoria de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, año 1905. (pág. 35 y ss.) y José Ayxelá, El puerto 
de Barcelona: reseña histórica y datos relativos a dos de sus obras más importantes. Imprenta de Ramona 
Velasco. Madrid, 1915, p. 182.
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muestra perfecta del impacto de la revolución tecnológica en la marina mercante. Se trataba 

de un dique flotante y deponente del sistema Clark & Stanfield. Su entrada en funcionamiento 

es la mejor prueba de la tesis de este artículo: las posibilidades tecnológicas desarrolladas en 

la segunda mitad del siglo XIX permitieron retos hasta entonces imposibles de imaginar y 

revolucionaron la oferta de servicios portuarios. Entre 1902 y 1972 el dique fue administrado 

por la JOP como servicio público con personal propio.3

Condiciones socio-laborales

La Junta tenía la denominada “plantilla base”, formada por trabajadores fijos y 

complementada cuando era necesario por trabajadores eventuales. De la documentación 

consultada hasta ahora se desprende una estabilidad relativa. Entre ellos destacaba un 

interesante grupo de profesionales, gente de mar, que poseía las habilidades propias de los 

marinos mercantes, y no tenía problemas para trabajar en los puertos con todas las ventajas 

de un trabajo casi terrestre y sin los inconvenientes del embarque, con poco riesgo, posibilidad 

de mantener amplias relaciones personales y estabilidad familiar, sujetos a una jornada laboral 

similar al trabajo terrestre, ventajas sociales, y oportunidades de estabilidad y de promoción. 

Se trata de un grupo poco numeroso pero de gran interés cualitativo. Hacia 1910 había 757 

personas al servicio de la Junta de Obras, entre ellos 161 que podemos considerar gente 

relacionada con oficios marítimos. En 1939 la plantilla era todavía de 626 trabajadores, entre 

ellos 117 que aparecen como “marinería” o trabajando en el dique flotante y el varadero.4 Su 

presencia se prolongó hasta que la flota fue perdiendo sentido y desapareció a principios de la 

década de 1980. Sólo el servicio de explotación del varadero, y sobre todo el dique, continuarán 

jugando un papel importante los empleados marítimos hasta la década de los años 1970.

El puerto, como mercado de trabajo, era un sector restringido de acceso limitado. El acceso a 

un puesto de trabajo en la JOP se realizaba mediante los canales habituales, a través de amigos 

y conocidos, familiares, etc. A veces los interesados se ofrecían y acompañaban su petición con 

recomendaciones; en otros casos las solicitudes llegaban directamente a la mesa del ingeniero 

director desde altas instancias. De la documentación consultada se deduce que existía una 

movilidad horizontal (de la flota al dique y viceversa) y también vertical en forma de promoción 

interna. 

En el puerto encontramos ocupaciones nuevas para viejos oficios y también para las 

profesiones relacionadas con la propulsión mecánica. En cambio, aquellos trabajos vinculados 

en la marina con el departamento de fonda no tienen lugar en el ámbito portuario. También 

encontramos un oficio muy antiguo, el de buzo, que se transformó totalmente gracias a la 

innovación tecnológico que vino de la mano de la escafandra. Básicamente encontramos 

ocupaciones propias de la marina mercante (capitán, patrón, marinero, fogonero, palero, 

3. Entre esa fecha y su desmantelamiento en 1991 fue gestionado por los Talleres Nuevo Vulcano, de la 
sociedad Unión Naval de Levante.

4. AHPB, caja 40, carpeta 5. Anexo a un oficio de la Delegación del Instituto Nacional de Previsión al 
Secretario de la JOP, de fecha 24 de marzo de 1939, sobre el seguro de accidentes.
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maquinista, motorista, contramaestre, engrasador, electricista,) y también algunas muy 

específicas (buzo, ayudante o guía de buzo, maestro dragador, contramaestre del dique, 

encargado de maquinillas, marinero de gánguil, maquinista del dique, patrón de canoas, etc.). 

En el varadero y en el dique aparecen además ocupaciones vinculadas a la reparación de 

embarcaciones: calafate, carpintero, carpintero de armar, carpintero de ribera, etc. 

Julio Valdés, ingeniero director en 1910, aseguraba que la situación de los trabajadores “no 

debe considerarse molesta ni gravosa. [Sus] tareas, lejos de ser rudas, por la índole reposada de 

las mismas y por la abundancia de medios mecánicos, que ponen en juego la inteligencia más 

que el esfuerzo corporal”.5 Se trata de una visión tal vez excesivamente optimista, aunque a 

partir de la documentación consultada, y de la baja conflictividad conocida, podemos concluir 

que se trataba de unas condiciones buenas, bastante ventajosas respecto a la mayoría de 

trabajadores del momento. 

En la marina mercante española el trabajo a bordo no se reguló hasta la promulgación del 

Reglamento de trabajo a bordo de los buques mercantes de 10 de octubre de 1919. A falta de una 

reglamentación particular, el personal de obreros marineros de los puertos empleados en el 

material flotante se halla incluido en dicho reglamento. La aplicación de la legislación de las 8 

horas era probablemente uno de los temas más conflictivos.6 En España había sido implantada 

por un Real Decreto de 3 de abril de 1919, pero los marinos no estuvieron incluidos hasta 1931. 

Otros asuntos conflictivos eran el descanso dominical,7 las vacaciones, etc.

El trabajo en el puerto comportaba riesgos limitados. A la luz de la documentación 

consultada, se trataba de muy baja siniestralidad. Esporádicamente encontramos referencias 

a pequeños accidentes, como contusiones, fracturas, etc. Un caso excepcional fue la muerte de 

Vicente Samper junto con 17 soldados, en 1939, cuando estalló una barcaza llena de explosivos.8 

Especialmente peligrosa era la actividad de los buzos; tenemos noticia de la muerte de uno de 

ellos en 1929, en circunstancias que desconocemos.9 Por otro lado, en ocasiones los empleados 

de la flota intervenían en arriesgadas operaciones de salvamento, con riesgo de la propia vida.10 

El trabajo en la Junta de Obras del Puerto era retribuido mediante salario. No existía el 

destajo pero si las horas extras. En general, parece que los salarios eran moderadamente 

buenos, con posibilidad de aumentos progresivos, en relación con la dureza o dificultad de 

los trabajos. Además, podía haber ingresos extras, como un aguinaldo navideño o auxilios en 

forma de paga extraordinaria, en 1917 y en 1918, a causa de la crisis de subsistencias provocada 

5. AHPB, caja 874. Asuntos de dirección. Personal. Carpeta 2. Carpeta “Sindicato de Trabajadores del Puerto 
de Barcelona”. Informe borrador de 8 de abril de 1910 firmado por Julio Valdés

6. AHPB, Caja 873, carpeta 9 y Caja 874. Asuntos de dirección. Personal. Carpeta 2. 

7. AHPB, Caja 873, carpeta 9.

8. AHPB, caja 857, carpeta 8, “Asuntos de dirección. Material flotante”. 

9. AHPB, caja 873, 2, Causas criminales.

10. Un ejemplo de 1887 en AHPB, caja 855. “Asuntos de dirección. Material flotante”. Informe al Ingeniero 
Jefe, de 20 de septiembre de 1887.



334

por la Gran Guerra. Disponemos de abundante documentación sobre jornales. Estos importes 

podrán estudiarse en relación con los salarios con la marina mercante, teniendo en cuenta 

siempre que en los buques los salarios incluyen la manutención, e implícitamente también el 

alojamiento, y que en el tiempo trabajado no se contempla ni la jornada teórica de 8 horas, ni 

festivos, etc. Es decir, que los salarios no pueden compararse de forma inmediata sin realizar 

antes algunas precisiones. Por ejemplo, mientras que en la marina mercante se trata de 

salarios mensuales por un trabajo a tiempo completo, aunque teóricamente sujeto a descanso 

a la salida de guardia pero sin descanso dominical, en el puerto el salario es jornal diario, sujeto 

a un horario y con un teórico descanso dominical. Por otro lado, en la marina mercante, los 

hombres reciben manutención por un valor que puede calcularse también en dinero y que 

debe sumarse al salario, así como algunos complementos para algunos oficiales (el sobordo, 

un porcentaje sobre el flete), ingresos no monetarios como el vestuario, o ingresos irregulares 

procedentes del contrabando. 

Los empleados de la JOP disfrutaban de interesantes ventajas sociales independientemente 

del servicio al cual estaban asignados. Por tanto, el personal del material flotante, del varadero 

y del dique disfrutaba plenamente de estas ventajas. En primer lugar, los empleados del puerto 

estaban cubiertos por la ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, ya que la Junta 

de Obras asumía el papel de patronal en el caso de las obras y servicios propios.11 En 30 de 

diciembre de 1900 se contrató un seguro colectivo contra el riesgo de accidentes (incluyendo 

incapacidad temporal, invalidez permanente, muerte) concertado con la Caja de Previsión y 

Socorro. Dicha póliza cubría el personal asalariado de la Junta e incluía el servicio médico-

farmacéutico 

En segundo lugar, existía una institución de asistencia social, la Caja de Auxilios y Previsión 

de los empleados y obreros de la JOPB, creada en febrero de 1902,12 a la que nos referiremos 

como Montepío. Esta institución cubría gastos relacionados con sepelio de familiares, pensión 

de jubilación (incluida la jubilación forzosa), imposibilidad física para el trabajo, viudedad y 

orfandad, socorros por enfermedad, etc. El Montepío fue creado por la Junta y contribuía con el 

1,5% de sus arbitrios anuales,13 aunque no todos los trabajadores estaban afiliados al Montepío. 

Un tercer elemento a considerar es un confuso Pósito Mutualista (o Pósito Mutualista 

Marítimo-Terrestre) de Obreros y Empleados de la Junta de Obras del Puerto.14 Se empezó a 

organizar formalmente en enero de 1927 bajo la inspección del Instituto Social de la Marina, 

en un entorno marcado por la dictadura de Primo de Rivera, y se definía como una “entidad 

benéfica, mutualista, cultural y cooperativista”. Un cuarto elemento era la cooperativa de 

11. AHPB, caja 40, carpeta 5. Nota de la Dirección General de Obras Públicas al Presidente de la JOPB, de 4 
de junio de 1900. 

12. Regulada por un Reglamento aprobado por RO de 2 de febrero de 1902, reformado por RO de 10 de 
septiembre de 1902 y 5 de junio de 1903, y 23 de marzo de 1909

13. AHPB, caja 874. Asuntos de dirección. Personal. Carpeta 2. Carpeta “Sindicato de Trabajadores del Puerto 
de Barcelona”. Informe borrador de 8 de abril de 1910 firmado por Julio Valdés

14. AHPB, caja 813 Entidades, 4.
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consumo, oficialmente denominada Cooperativa La Modestia de Obreros y Empleados de la 

Junta de Obras de Obras del Puerto, creada en 1915. Finalmente, una última acción de ayuda 

social facilitada por la JOP era el acceso a casas baratas para algunos empleados en las 

mismas instalaciones. Entre los beneficiados encontramos, por ejemplo, a José Millet (capitán 

del Llobregat e Inspector del material flotante), a Gregorio Mateo (contramaestre del dique), a 

José Gual (marinero al servicio del bote de Dirección) o Jacinto Martí (buzo).15

El archivo histórico del puerto conserva también documentación sobre el asociacionismo 

obrero o sobre los puntos de conflictividad, pero la falta de espacio nos impiden desarrollar este 

tema, que quedará para futuros artículos. 

Conclusiones 

La industrialización tuvo un efecto radical sobre los puertos y sobre la actividad portuaria. 

Para el caso de Barcelona, faltan estudios monográficos sobre los efectos en diferentes áreas, 

más allá de la ampliación y crecimiento de las infraestructuras. Este trabajo propone fijar la 

atención sobre dos temas muy unidos entre sí. Por un lado, el puerto como empresa de servicios 

para la marina mercante. Por el otro, los medios humanos y materiales, es decir, los hombres 

y las máquinas. Esta visión micro permite profundizar en los efectos de la industrialización 

en la marina mercante desde el punto de vista de posibilidades técnicas y de oportunidades 

laborales. También permite mejorar nuestra percepción sobre los efectos del paso de la vela al 

vapor en la marina, con una observación más atenta a la combinación del factor tecnológico y 

de las nuevas formas de trabajo en un momento de cambio acelerado que cambió para siempre 

las profesionales marítimas. 
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Vapor realitzant el carenat al dic flotant. Foto: Museu Marítim de Barcelona.

Draga de vapor i cabria de la Junta d’Obres. Foto: Museu Marítim de Barcelona.



337XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Veler pujat a l’escar. Foto: Museu Marítim de Barcelona.

Cabria Esperanza y remolcador Setantí en la instal·lació 
d’una màquina de vapor. Foto: Museu Marítim de 
Barcelona.
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El Racó d’Aixerí o Racó de 
Sant Miquel. Un antic port 
fluvial al nord del Pas de 
l’Ase, Vinebre, la Ribera 
d’Ebre
Margarida Genera i Monells

Dra. Filosofia i Lletres, UNED-Barcelona 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1981-2014) 
Investigadora adscrita a l’ICAC

Introducció

El nostre objectiu és analitzar els diferents elements que conformen un espai portuari d’època 

protohistòrica, instal·lat en la façana de l’Ebre final, aprofitant les condicions geo-estratègiques 

del paratge -conegut com a Racó de Sant Miquel o d’Aixerí- al nord del Pas de l’Ase, dins del 

terme de Vinebre, la Ribera d’Ebre. (Fig.1) Així mateix, també ens proposem interpretar aquestes 

troballes en el context històrico-arqueològic del seu entorn i reflexionar sobre els procediments 

o protocols que s’haurien d’aplicar en la praxis de l’arqueologia preventiva en els moments 

actuals.

El Racó d’Aixerí o de Sant Miquel: una síntesi

Aquest jaciment, al nord del Pas de l’Ase, és a menys de 2 quilòmetres, abans d’arribar al 

nucli urbà de Vinebre, venint de la població de Garcia, a la riba esquerra de l’Ebre. En conjunt, 

gaudeix d’una situació geo-estratègica immillorable amb un fort pendent natural al costat 

d’una petita badia a la llera del riu. És a tan sols algunes desenes de metres més al sud de 

l’establiment de Sant Miquel (s. II-I aC.), raó per la qual se’l coneix també amb el mateix topònim. 

Geològicament, es troba en la zona de contacte entre la conca de l’Ebre i el sistema 

mediterrani, on constatem les afectacions de la serra de Cavalls-Pàndols-Montsant, amb 

una estructura anticlinal complexa i asimètrica, que correspon a la discordança progressiva 

entre el Mesozoic i el Terciari, observable des de diferents jaciments, afectant plenament els 

de Sant Miquel i el Racó. Aquesta estructura anticlinal possiblement hauria establert una línia 

limítrofa, des de temps prehistòrics, en particular a l’època iberoromana. (Genera, 2009: 311-

322) És, també, a prop d’aquest punt del Pas de l’Ase, on el riu amb vergència al Mediterrani, 

capturà la conca terciària de l’Ebre, iniciant el seu drenatge (Genera & Pocoví, 2012: 55-58). 

Aquests elements geològics, que en el cas present podem denominar “singulars” defineixen un 

marc territorial que -pel seu costat est, a través de petits camins i senderons connecta amb 
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les terres de l’interior- especialment amb la conca minera del Priorat -rica en galena i altres 

minerals- l’explotació de la qual remunta almenys a l’època dels fenicis. 

És molt probable que aquest potencial en recursos mineralògics hauria estat un dels factors 

més determinants del poblament durant la protohistòria i, posteriorment, un dels motius que 

argumenten la presència romana amb establiments de caràcter militar que controlarien la 

seva gestió, com per exemple el de Sant Miquel. 

Si bé pressuposàvem la seva existència, des dels inicis de les nostres investigacions, als 

anys setanta (Genera, 1977; Id., 1979; Id., 1982), la confirmació que, realment hi havia un petit 

embarcador d’època ibèrica, fou gràcies a la intervenció que es va dur a terme arran de les 

obres de modificació de l’antiga carretera C-230 entre Garcia i Ascó, avui la C-12. (Adell & Bru, 

2010). 

Els treballs realitzats aleshores (1)*, van consistir en l’excavació de l’espai on es conservaven 

diverses construccions antigues, interpretades com les instal·lacions relacionades amb un 

port fluvial, a més de la consolidació de les estructures arquitectòniques, de forma que -en 

un futur- resultarà possible connectar la seva visita amb l’itinerari traçat en l’establiment de 

Sant Miquel, ara ja visitable. (Genera 2016: 535-565). Així mateix, en aquesta etapa de recerques 

també es va aprofundir en la investigació del jaciment de les Sebiques, ubicat a continuació 

del de la Fontjoana, ambdós també afectats per les esmentades obres. Els treballs d’excavació 

van ser dirigits per les arqueòlogues Susanna Adell Chavarría i Marta Bru Virgili de l’empresa 

CODEX Arqueologia i Patrimoni amb l’assessorament i coordinació científica nostra. 

Així, doncs, podem afirmar que en aquest “Racó” hi ha els vestigis d’un petit port datat entre 

els segles V i els començaments del IV aC., és a dir, en el marc cronològic de l’ibèric ple. En 

conjunt, es tracta d’un punt estratègic, que propicià el comerç per via fluvial, gaudint d’una 

situació òptima amb un fort pendent natural, que en determinants punts assoleix els 35º, al 

costat d’un petit entrant del riu, flanquejat pels jaciments de Sant Miquel i de la Roca del Sol 

(terme de Garcia), des don s’aconsegueix un total domini d’aquest Racó (Genera, 2007: 291-303). 

(Fig.2) 

Tot i correspondre a un lapse relativament curt, en el decurs dels treballs de camp es 

va documentar una seqüència estratigràfica que comprèn diverses fases constructives i de 

reconstrucció dels elements estructurals, que són el reflex de les diferents actuacions realitzades 

per adequar-los periòdicament a les necessitats que requeria l’activitat de càrrega i descàrrega 

de petites embarcacions en un determinat moment, tal com detallem a continuació:

Fase 1: S’ha relacionat amb l’ocupació inicial que situem a la segona meitat del s. V aC- 

començaments del s. IV aC. Durant aquesta etapa es va procedir a la preparació i arranjament 

dels espais per a facilitar l’accés al riu. Les tasques varen consistir en la regularització del substrat 

geològic dels laterals i l’eliminació parcial dels estrats verticalitzats, per tal d’aconseguir una 

major homogeneïtzació del sòl i ampliar, així, l’àrea de circulació. També hi tenim evidències 

que es pavimentà amb pedres compactades per a millorar el pas -tant de persones, com del 
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bestiar- cap a la llera del riu, amb més seguretat per no lliscar, a causa sobretot del pendent 

força pronunciat.

Fase 2: Correspon a un període de reformes que comporten l’anul·lació de diverses 

construccions anteriors, a més d’anivellar novament el sòl, ara només amb terra compactada, 

fins a convertir-se en un autèntic trespol d’argila crua. També en aquesta fase es construí un 

mur de tanca en el sector més alt en forma de petita talaia amb un bon domini visual de tota 

la badia. 

Fase 3: Es documenta un incendi que provocà l’afectació de gairebé totes les estructures. 

Després de la retirada dels efectes del foc, es varen refer algunes construccions de les fases 

anteriors, aplicant les mateixes tècniques amb pedres poc escairades, unides amb fang.

Fase 4: Correspon a una nova reforma durant el s. IV aC amb el tancament del costat sud 

de l’àmbit adossat a l’estrat vertical, junt amb el de la fase anterior, així com el recreixement del 

nivell de circulació. 

Fase 5: És el moment d’abandó del lloc, que poc a poc es recobreix de vegetació fins als anys 

seixanta que, com a conseqüència de les obres del primer traçat de la carretera Garcia-Ascó, 

queda afectat el jaciment. En aquella ocasió gràcies al bon fer dels amics Josep M. Pros i Jaume 

Domènech, encara es varen recuperar alguns objectes ceràmics, la major part dels quals en 

molt bon estat de conservació. 

Poc més tard, aquest paratge es va anar convertint en un abocador, primer, de la mateixa 

runa de les obres, fins al decenni dels anys vuitanta que ja s’hi llançaven objectes de grans 

dimensions, fins a desfigurar completament la fisonomia original del paratge.

Pel que fa a les restes de cultura material, s’ha trobat un conjunt constituït majoritàriament, 

per ceràmiques autòctones pertanyents a la vaixella d’ús quotidià, amb elements, tant fets a mà 

com tornejats, àdhuc amb decoració pintada amb alguna tapadora amb tancament hermètic, 

però amb l’absència total de càlats. També, apareixen grans vasos d’emmagatzematge i 

àmfores. No obstant això, el tret més remarcable, és que la ceràmica d’importació millor 

representada és la de procedència àtica. En general, pertany a vaixella de simposi relacionada 

amb la consumició de vi, que va arribar a través de l’àrea emporitana, principalment al llarg 

del segle IV aC. Per tant, el Racó d’Aixerí podria representar un punt clau pel comerç d’origen 

hel·lènic vers les terres de l’interior. 

Amb aquestes noves dades s’amplia, doncs, la informació recopilada fins ara, ens permetrà 

esbossar una sèrie de rutes de penetració transitades pels indígenes en contacte amb els grecs.

Els objectes metàl·lics són molt escassos i, en general, mal conservats, fet que dificulta 

deduir la seva funció. De ferro distingim alguns claus i alguna fulla possiblement d’un objecte 

de tall, de plom es trobaven algunes laminetes, mentre que de bronze es va recuperar un picarol 

i un fragment de fíbula. També es van recuperar algunes restes de talla de sílex, un fragment 

de molí i nombrosos vestigis de fauna. Com a objecte poc freqüent esmentem la troballa d’un 
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fragment de dena d’àgata cornalina.

Un cop realitzat l’estudi de tot el conjunt, constatem que la construcció d’aquestes 

instal·lacions va comportar molt pocs esforços, ja que les condicions geomorfològiques de 

l’indret eren molt idònies per al desenvolupament de les activitats pròpies d’un port de les 

seves característiques, requerint tan sols petits arranjaments de l’entorn natural. Així mateix, 

s’hauria emprat la fusta per a construir algunes de les estructures, fet que explicaria el grau 

d’afectació de l’incendi documentat extensament en una de les fases, així com la troballa dels 

claus destinats a la construcció.

Les Sebiques

Gairebé coincidint amb la ubicació del jaciment de la Fontjoana, del que dista un centenar 

de metres, més al nord, s’han pogut documentar les restes d’un altre establiment, que tot i la 

proximitat amb l’anterior, es va identificar amb un topònim diferent de Sebques. Els treballs 

d’excavació van posar al descobert una sèrie de vestigis corresponents a dues fases:

1. La relacionada amb una ocupació preibèrica, de la qual no es va registrar cap estructura 

constructiva, excepte un fogar.

2. La corresponent a l’ocupació iberoromana amb vestigis d’una construcció de planta 

rectangular de 32,5 x 7 metres. Pel que fa a la seva cronologia, se li ha atribuït una datació 

de mitjans del segle II a C, sobretot per les troballes de ceràmica púnico-ebussitana (Adell & 

Bru 2010). En general, gairebé tot el material recuperat a l’interior d’aquest espai es trobava 

concentrat al costat dels murs, fet que es va interpretar com la conseqüència d’un episodi 

d’inundació excepcional, que hauria pogut arrossegar les restes materials, quedant-ne només 

la part protegida per les parets del perímetre, que també havien quedat afectades. 

Així mateix, a causa de les limitacions de la intervenció, que estava supeditada a la urgència 

de finalitzar les obres de la carretera, no es va poder comprovar si es conservaven o no altres 

fases més antigues, tal com vàrem registrar a la Fontjoana, on per sota del nivell de circulació del 

torcularium, es trobaven terrisses fetes a mà amb una pasta molt grollera i restes d’indústries 

lítiques d’època prehistòrica. 

A través de les anàlisis practicades en diferents mostres ceràmiques, pels doctors Jordi 

Juan Tresserres i Joan Carles Matamala, a fi de conèixer els continguts de diversos recipients, 

(una vora d’àmfora Dressel 1, tres bases planes corresponents a vasos tornejats, dos fets a mà, 

una vora de càlats i tres vores d’àmfora ibèrica), hem arribat a les conclusions següents: En 

primer lloc, l’àmfora romana i dues de l’època ibèrica contenien vi. En canvi, un sol vas, dels 

fets al torn va donar resultats positius, i, en aquest cas va posar en evidència que qui havia 

restes de cereals (Hordeum vulgare), i midons tipus (Triticae). Per últim, en el càlat s’hi van 

registrar traces d’àcid ceròtic que ens planteja diverses interpretacions: La de l’ús de la cera 

per a impermeabilitzar el vas, o bé que contingués mel, únicament, o que aquest producte fos 

mesclat amb algun altre aliment.



343XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

En conclusió, aquest espai s’hauria tractat d’un cobert emprat com a lloc d’emmagatzematge 

de productes agrícoles, especialment vi i ceràmiques, on hi ha registrada també una fase 

d’ocupació en època preibèrica, de la qual l’únic testimoniatge localitzat fou l’estructura de 

combustió amb restes de cendres i carbons (Pinus sp.) i carrasca (Quercus ilex coccifera), amb 

fitòlits d’un tipus d’ordi (Hordeum vulgare) i llavors de raïm (Vitis vinifera), aquestes relacionables 

amb el moment d’abandó. L’existència de vegetals identificats com espart (Stipa tenacisima) 

ens permet suposar la cremació d’algun objecte elaborat amb aquest material, tals com cordes, 

coladors, o cabassos, juntament amb matolls també carbonitzats i restes de terrissa.

La Fontjoana

A la Fontjoana, a pocs centenars de metres al nord-est del turó de Sant Miquel, ja a la plana, 

a finals dels anys vuitanta, va ser descoberta una estela funerària d’època romana (s. I dC). 

Aquesta peça formava part d’una premsa per a l’elaboració de vi dels s. IV-V dC, on s’havia 

aprofitat, uns segles més tard, juntament amb un gran bloc de jaspi, provinent de les pedreres 

de Tortosa. Tant la pròpia estela, llaurada sobre un bloc de les pedreres de Flix, com el carreu 

de jaspi, originari de les pedreres del Baix Ebre, són un viu testimoniatge de la circulació de 

persones i materials per via fluvial, a més de llurs connexions amb el port marítim de Dertosa. 

Doncs, podem pressuposar que aquest fou el punt de partida vers les terres del Pròxim Orient, 

dels dos personatges -pare i fill, militars de la legio VI de Siria (CIL, II 2/14, 814; làm. III, 2 i 3)- a 

qui se’ls erigí aquest “petit monument” tan excepcional. 

Consideracions finals

A mode de cloenda, podem afirmar que l’àrea geogràfica objecte d’aquesta comunicació 

correspon a un territori on trobem una gran concentració de jaciments que ens testimonien una 

ocupació humana des del paleolític, als quals hem dedicat nombroses publicacions. No obstant, 

és justament en un radi d’uns 300 metres de l’establiment de Sant Miquel, on s’ha intervingut, 

especialment, i de forma integral en una sèrie d’espais amb troballes molt rellevants que ens 

documenten el trànsit fluvial i les seves connexions amb altres ports com el de Dertosa.

Hi trobem el turó de Sant Miquel, amb un recinte militar, les Sebiques, un espai destinat 

a l’emmagatzematge de productes agrícoles, el Racó d’Aixerí un petit port fluvial (s. V-IV) i la 

Fontjoana (s. IV-V dC.) amb unes instal·lacions dedicades a la producció de vi.

L’interès de la investigació del Racó d’Aixerí en el marc històrico-arqueològic de la zona, 

ja no tan sols rau en la informació que aporten els diferents materials recuperats, sinó també 

la problemàtica que ens planteja, fins ara sense resoldre: 1. La destinació dels productes 

d’entrada, 2. Els encarregats de la seva distribució, probablement haguessin estat els pobladors 

de la Roca del Sol i/o alguns altre jaciment proper que podríem pressuposar a la part alta del 

turó de Sant Miquel, l’existència del qual encara no hem pogut comprovar del tot; 3. Quins 

eren els objectes d’intercanvi? Amb moltes probabilitats els minerals de la Conca del Priorat, 

que ens argumenten un comerç de prestigi almenys a petita escala. En època més recent, a 
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les darreries del segle III a.C. és, precisament, en aquest sector del territori de l’Ebre final, on 

registrem una gran concentració de troballes d’orfebreria àuria, potser el més important del 

nord-est peninsular. Per tant, malgrat el gran volum d’informació obtinguda a través de les 

investigacions dutes a terme durant més de quatre decennis, romanen moltes qüestions per 

resoldre. 

Particularment, en el cas de recuperació del Racó d’Aixerí, comprovem que fou imprescindible 

disposar de moltes dades prèvies a la seva investigació i comptar amb un equip d’especialistes, 

en aquest cas geòlegs, que ens permetessin interpretar amb més precisió les diferents troballes, 

ja en el mateix procés d’excavació per tal d’obtenir millors resultats científics, malgrat la 

urgència i gran complexitat de la intervenció.
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1. Situació de Vinebre dins la xarxa fluvial de l’Ebre.
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2. Detall de la imponent discordança progressiva, des dels Mugrons a Ascó, als anys setanta. (Foto Carmel 
Biarnés)

3. Vista del Racó d’Aixerí en procés de excavació l’any 2003 des del jaciment de Sant Miquel de Vinebre 
(Arxiu fotogràfic: M. Genera).
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El port marítimofluvial de 
Dertosa
Margarida Genera i Monells 
Dra. Filosofia i Lletres, UNED-Barcelona 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1981-2014) 
Investigadora adscrita a l’ICAC

Presentació

Si bé, la investigació de les antigues instal·lacions portuàries pot aportar dades de gran 

interès sobre la vida d’una determinada població, encara resulta molt més revelador l’estudi 

d’una ciutat, de la qual el tret principal que la identificà -almenys en època romana i medieval- 

fou justament, l’existència del doble port marítimofluvial. Generalment, quan parlem d’un port, 

visualitzem un complex d’estructures ben diferents a les que avui trobem en un antic nucli 

urbà, del qual gairebé sempre -tan sols- se’n conserven algunes restes fragmentàries, sovint 

de difícil interpretació, a conseqüència sobretot, de les contínues superposicions constructives 

que ha comportat el pas del temps. Per tots aquests motius, en el marc d’aquestes Jornades, ens 

proposem mostrar una imatge -encara que sigui a mode d’esbós- d’un dels espais portuaris 

de la Península Ibèrica més rellevants a l’antiguitat, que tot i els avenços de les intervencions 

arqueològiques realitzades en els darrers anys, avui es manté gairebé ignot. 

El port dual de Dertosa

Gràcies a la seva posició geoestratègica en l’antiga desembocadura de l’Ebre, Dertosa es va 

convertir en un important centre comercial, polític i militar que generà un gran dinamisme i 

prosperitat a través del seu port dual a les Goles de l’Ebre, en una de les principals vies terrestres: 

la Via Augusta, tot establint connexions amb les principals ciutats de la Mediterrània. 

Per tal d’assolir els nostres objectius exposem un model interpretatiu basat en les aportacions 

de les principals fonts relacionades amb la temàtica, tals com són la geologia, els textos clàssics, 

l’epigrafia, la numismàtica, així com un document, fins fa poc inèdit, localitzat en l’Arxiu de la 

Catedral de Tortosa, amb dibuixos d’un dels pioners en la recuperació del patrimoni tortosí, que 

ens ajuden a “llegir” amb més claredat les diferents troballes arqueològiques.

Si tenim en compte que el delta de l’Ebre és una formació relativament recent, podrem 

observar que, aleshores, l’enclavament de Tortosa era molt diferent a l’actual, ja que es trobava 

en un punt crucial de l’àrea estuariana, on confluïen les aigües del riu amb les de la mar. Les 

referències de Plini el Vell, en indicar que l’Ebre era navegable fins a Vareia, l’actual Logroño i 

que el comerç hi era important, han estat comprovades arqueològicament, ja que els ports de les 

ciutats romanes situades en aquest tram fluvial, inclosa la de Caesar Augusta, avui Zaragoza, 

són cada cop més ben documentats. El de Tortosa, en canvi, roman sense identificar amb 
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exactitud, tot i que podem suposar que fou molt actiu. (Fig.1) Així mateix, l’existència d’un port 

obert a la mar, amb relacions comercials a llarga distància, també queda ben palesa en altres 

fonts. En referència a la revolta de Galba, Suetoni explica entre altres bons auguris, l’arribada a 

Dertosa d’una nau d’Alexandria, carregada d’armes, sense pilot, mariners, ni passatgers. Aquest 

episodi ens il·lustra molt bé les connexions de tota mena que podia haver entre els ports de la 

Mediterrània, àdhuc els de la costa catalana i els del Pròxim Orient. En l’epigrafia en trobem 

bons exemples: els dos personatges, en record als quals s’erigí l’estela funerària de Vinebre, sobre 

la qual donem un apunt en l’altra comunicació presentada en aquestes mateixes jornades, 

molt probablement degueren partir vers terres sirianes a través del port tortosí (Genera & al. 

1991: 135-145). Igualment, en una de les làpides més emblemàtiques d’aquesta ciutat, el relleu 

d’una nau encapçala la inscripció que recorda un mariner (cubicularius) Aul·lus Cecili qui morí 

lluny de la seva terra. Pòrcia Eufròsine -la seva esposa- dedicà una inscripció al seu marit. En 

aquest cas es tracta també d’una nau onerària, amb les veles esteses, tal com trobem en la 

numismàtica. (Fig.2)

Així mateix, la dualitat mar-riu, roman cristal·litzada en les monedes de Dertosa, on les 

embarcacions constitueixen el motiu més freqüent i, si no, ho són altres símbols relacionats 

amb la mar. Les primeres encunyacions d’aquesta seca pertanyen a les darreries de l’imperi 

d’August. En els asos i els semis, apareix a l’anvers de les peces una nau onerària romana que 

porta vela, mentre que al revers en trobem una altra de calat molt menor amb una figura 

humana al timó, amb les llegendes de MVN HIBERA IULIA i ILERCAVONIA, respectivament 

(Mayer 2014: 155-170). Durant l’època de l’emperador Tiberi, en una nova emissió apareix la 

proa d’un bastiment i el cap llorejat de l’emperador, amb les llegendes TI CAESAR DIVI AVG 

F AVGVSTVS a l’anvers, i M.H.I. ILERCAVONIA-DERT al revers. En el semis el nom de la ciutat 

figura a l’anvers: DERT.M.H., i al revers ILERCAVONIA, amb la representació de la barca i la d’un 

dofí, una a cada cara, reforçant el caràcter marítim de la ciutat.

Seguint les traces d’un dibuix

Per la seva implicació directa amb el tema objecte d’estudi, ens referim al projecte de 

consolidació i restauració del palau del Bisbe redactat per l’arquitecte Joan Abril i Guanyabens, 

l’any 1895, publicat darrerament. (Genera & Alanyà, 2018: 372-390). Aquesta documentació es 

conserva en l’Arxiu Històric Diocesà, Secció Palau Episcopal de Tortosa i correspon al Duplicado 

del Proyecto de Consolidación y Restauración del Palacio Episcopal. El lligall comprèn cinc 

documents manuscrits, redactats en castellà, que Abril anomena Pliegos: 1. Memoria; 2. Planos; 

3. Perfiles; 4. Detalles. 5. Presupuesto. Tots ells van escrits i signats pel propi arquitecte en paper 

de marca. Les mides generals dels fulls destinats als textos són 31,1 x 21,5 cm, mentre que les 

dels plànols sobre paper de tela -sempre plegats- són variables. 

El Palau del Bisbe, residència oficial del Bisbe i seu de la Cúria Diocesana, és, com la catedral 

de Santa Maria -situada molt a prop- un dels conjunts medievals més emblemàtics de la 

ciutat de Tortosa. Aquest edifici, considerat una construcció singular del gòtic civil català dels 
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segles XIV-XV, s’alça damunt dels vestigis de l’antic port fluvial de Dertosa i d’alguns elements 

arquitectònics del segle XIII que s’han conservat formant part dels fonaments de la façana 

fluvial, avui ocults sota el nivell del carrer. Per aquesta raó, la redacció del projecte va permetre 

localitzar-ne algunes estructures, que foren descrites i dibuixades amb el rigor i minuciositat 

que caracteritzen els treballs de Joan Abril. (Fig.3)

En referència a aquest conjunt, l’historiador Emili Morera diu: “... edifici eclesiàstic, lo palau 

ahont s’hostatja lo prelat de la diòcesi tortosina, junt al riu, puix les aygües llepan lo mur 

occidental, essent la fàbrica de grans carreus, sobretot en la part baixa, com d’obra romana, 

seguint després altres línies de pedra treballada dels segles XIX-XV, i acaba amb noves obres 

del XVIII”. (Morera, 1919: 697; Genera & Alanyà 2018: 372-390). L’edifici de carreus isòdoms, 

s’organitza entorn d’un pati central de planta quadrangular amb estances, que ocupa un espai 

delimitat a l’Est, en la façana principal, pel carrer de la Cruera, on s’entrecreuaven els dos eixos de 

la ciutat romana -Cardo Maximus i Cardo Decumanus-, cruïlla urbana d’on pren nom el carrer 

actual; l’avinguda de Felip Pedrell, vora el riu, a l’oest, el carrer Dr. Ferran, abans de la Presó, al 

sud, i la paret mitjana de la casa núm. 9 del carrer de la Cruera al nord. (Genera, 2003:169-182, 

Genera & Alanyà, 2018: 372-390). També, en la planta dibuixada per Abril (Abril, 1909) apareix 

indicat el pont, referent al qual ignorem si en algun moment fou o no, una construcció de pedra. 

L’investigador F. Esteve Gàlvez n’havia vist l’any 1942, els pilars en la banda de l’actual barri de 

Ferreries, a la riba dreta del riu. (F. Esteve Gàlvez, 2003: 23). 

La façana principal té 42 m de longitud, 44 la fluvial, així com 18 la que dóna al carrer Dr. 

Ferran, malgrat el mur lateral de migdia amb 26 m, continuï per darrera dels edificis veïns, en 

l’angle Cruera-Dr. Ferran, en època medieval i moderna, fins que, posteriorment a la guerra 

civil de 1936-1939, es construí l’avinguda de Felip Pedrell entre el riu Ebre i els murs del Palau, 

ocupant una part de la façana fluvial. D’aquesta manera l’edifici tenia accés directe a l’Ebre 

mitjançant una escala de pedra que permetia al bisbe i als seus curials i domèstics embarcar-

se, com moltes cases situades a la mateixa façana del riu -en forma de petits molls- per a les 

embarcacions fluvials. Aquest emplaçament coincideix amb una de les majors concentracions 

de troballes d’època romana, especialment inscripcions, que ja ens confirmaven la seva 

proximitat amb l’àrea foral. L’any 1989 es va trobar un nou fragment de làpida encastada en 

la façana de l’edifici annex al palau (Arbeloa & Muñoz, 1998: 19; Arbeloa & Muñoz, 1999: 37) que 

amplia el gran conjunt epigràfic tortosí, ja conegut, des dels anys setanta (Pons 1976); Mayer, 

2014: 155; Mayer & Rodà 1985: 701-737; Mayer & Rodà 1986: 167-172) i que s’ha continuat ampliant 

en el decurs dels anys següents arran de les intervencions fetes en el nucli antic. 

Dertosa: cruïlla de comunicacions de gran abast

Així, doncs, els trets diferencials de Dertosa romana són l’existència d’un port marítimo-

fluvial en una de les principals vies terrestres: la Via Augusta i la presència d’afloraments de 

jaspi (brocatello), que foren explotats i comercialitzats a partir dels començaments del segle I 

dC. La investigació d’aquestes dues evidències ens permet documentar la vitalitat i contactes 
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d’aquesta ciutat, no solament amb els principals ports de la Mediterrània, sinó també amb 

les terres de l’interior peninsular a través del riu. A Dertosa, arribaven tant les naus fluvials 

de fons pla que transportaven productes de la conca de l’Ebre, com les marítimes, fet que va 

comportar la creació d’infraestructures que permetessin el canvi d’embarcació, així com totes 

les activitats relacionades. El trasllat de la càrrega era inevitable ja que les embarcacions del 

Mediterrani no podien navegar més al nord de Tortosa (a l’alçada de Bítem, prop de la vil·la de 

Barrugat) i les fluvials no servien en la mar. El transbordament requeria tan personal adient 

com les infraestructures idònies per a fer-ho (descarregadors, magatzems, etc.), que romanien 

a Tortosa i voltants. Durant segles, la preeminència d’aquesta ciutat va recaure -en bona part- 

al control del punt de discontinuïtat, a més de la gestió del pas del riu a través del pont. 

La via Augusta travessava la ciutat en les proximitats del recinte foral, junt al riu, creuant 

l’Ebre. Segons alguns autors, com R. Miravall, aquesta via s’introduiria en el nucli urbà pels 

actuals carrers de Sant Blai i Coll de Sant Joan o el Portal de la Rosa, fins el carrer de la Ciutat, 

coincidint amb un dels accessos al port. Un altre recorregut hauria estat a través del carrer 

Montcada, entrant pel carrer de la Rosa (entre el de les Taules Velles i el d’Oliver, fins al carrer 

Dr. Ferran pel qual s’accedia al primitiu Pont de Barques medieval (que apareix en diversos 

gravats d’època medieval), coincidint amb la façana sud del Palau del Bisbe. 

El model que presentem, segons el qual els espais portuaris s’ubicarien a les proximitats de 

l’àrea foral, queda corroborat també per la toponímia documentada als voltants del palau del 

Bisbe, on trobem que els noms dels carrers sovint ens relacionen amb el mercat i les activitats 

artesanals i d’oficis: la Soc o l’Assoc derivats del terme alsûg o mercat a l’antiga esplanada de 

Remolins, la antiga plaça de les cols... 

Consideracions finals

Un cop valorades les fonts relacionades amb el tema, concloem recreant una imatge del 

port de l’antiga Dertosa. 

1. Els factors geomorfològics de fa més de dos mil·lennis van determinar l’existència d’un 

port natural en la façana mediterrània. Els seus valor estratègics varen ser aprofitats en el 

decurs dels segles amb objectius comercials, militars entre d’altres.

2. El port de Dertosa, hauria constat dels següents elements:

-Diversos espais amb funcions especialitzades i, -que per les característiques de l’entorn 

natural- no haurien requerit grans infraestructures per al desenvolupament de les activitats 

pròpies d’un port marítim i fluvial, en una bona part construïdes amb fusta o altres materials 

de difícil conservació per la seva precarietat. Doncs, n’hi hauria hagut prou en aixecar petites 

barreres o trenca aigües, l’existència de les quals es va comprovar durant les obres de dragatge 

del riu, a finals dels anys noranta.

-Un moll i magatzems en la zona de l’actual Mercat Central i el Mercat del Peix (Genera 

2003, 169-182), fet que ens permet situar l’antic port, que perdura en època medieval fins als 
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inicis de la moderna en el “recer del turó del Sitjar”. En el decurs de les excavacions a la plaça 

Alfons XII es localitzaren les restes d’un possible paviment fet de palets de riu, que hi podrien 

estar relacionats.

-Diversos punts d’ancoratge, com tenim documentat en el cas de la Turtuixa medieval, a 

manera de ports auxiliars, i que Idrîsî ja en dóna compte. D’època posterior tenim documentada 

l’existència de les drassanes, on avui hi ha el Parc de Teodor Gonzàlez, en el paratge conegut 

amb el topònim del Camp o Pla dels Titets, al peu del coll de Sant Joan, on es va excavar part 

d’una necròpolis i una àrea sacra cristiana, conjunt que presenta certes similituds amb les 

descobertes als voltants del port de Tarragona. Més al nord, als voltants de la catedral -a la 

plaça de l’Olivera-, a principis dels anys vuitanta vàrem localitzar vestigis que hem interpretat 

com a pertanyents a una estructura relacionada amb el port fluvial. Aigües amunt, vers el barri 

de Remolins, en un punt no massa allunyat, a l’època andalusina es trobaven unes drassanes, 

de les que es conserva una inscripció d’època d’Abderraman III, en el segle IX, on es commemora 

la seva construcció. 

D’aquesta manera, podríem suposar l’existència d’un port de sortida al mar -al sud de la 

ciutat, en el paratge avui conegut com el Pla dels Titets-, mentre que un dels ports fluvials, es 

trobaria al nord del nucli urbà, als voltants de l’actual escorxador, probablement ja operatiu en 

temps dels ibers, i que en època romana ocuparia un espai molt pròxim a l’àrea foral. (Fig. 4) Això 

ens suggereix, que el de Tortosa, podria tenir algunes semblances amb el patró implementat a 

Caesar Augusta. 

Així, doncs, malgrat no disposar encara de prou informació per a poder parlar amb 

precisió sobre el port de Dertosa, basant-nos en l’evidència arqueològica, les diferents fonts 

documentades, ens mostren que fou una ciutat de fisonomia molt diferent a la d’avui, oberta 

a la mar amb relacions comercials a llarga distància dins de les rutes transmediterrànies, que 

contribuí al gran dinamisme i prosperitat viscuts a l’antiguitat, a més de la riquesa multicultural 

que aportaren les relacions entre pobles diversos. 
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2. Estela de la nau, un cop recuperada, juntament amb altres símbols de la ciutat de Dertosa, que podem 
relacionar amb el nus de comunicacions marítima, fluvial i terrestres.

1. Situació de Dertosa dins de la xarxa fluvial de l’Ebre.
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3. El port fluvial de Tortosa, segons els dibuixos realitzats per l’arquitecte Joan Abril i Guanyabens, l’any 
1895.
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4. Plànol de l’actual ciutat de Tortosa amb indicació dels indrets on s’han localitzat 
vestigis arqueològics i els diferents espais portuaris.
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El puerto de Huelva y el 
primer muelle de cajones 
Ana María Mojarro Bayo 
Jefa de División del Archivo del Puerto de Huelva

Los inicios del Puerto de Huelva

La Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, primera denominación con la que se 

conoció el Puerto de Huelva, tiene su origen en 1873, bajo el auspicio de importantes hombres 

de negocio de la ciudad. El momento era clave: el desarrollo de la explotación de las minas de 

la provincia onubense por compañías extranjeras, que comenzaron a instalar sus muelles en 

la zona de servicio portuaria. Los ingleses, al agotarse sus filones de cobre, se lanzaron a la 

búsqueda de nuevos yacimientos por todo el mundo. En este contexto, las piritas españolas se 

convirtieron en el objetivo principal de los productores internacionales de ácido sulfúrico, sin 

competencia hasta la segunda mitad del siglo XX. Las entrañas de la provincia onubense, ricas 

en el mineral, dieron impulso, en las últimas décadas del siglo XIX, a la Segunda Revolución 

Industrial.

Pero si bien se dieron unas circunstancias favorables, a nivel provincial, que propiciaron 

la gestación del organismo; también es verdad que, a nivel nacional, los factores tampoco 

se pueden considerar desdeñables. Fue el momento en que el Estado comenzó a apreciar los 

puertos, tomando atribuciones al respecto, y emergió toda una legislación para su evolución. 

Así, en los años finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, el Puerto de Huelva ocupó 

un lugar preeminente en el conjunto nacional, entre los más importantes, Bilbao y Barcelona, y 

estuvo en contacto con los más destacados puertos europeos del momento.

El 31 de enero de 1874, el ministro de Fomento informaba de la constitución interina de 

la Junta de Obras del Puerto de Huelva, pendiente de transformarse en definitiva tras la 

aprobación de un Reglamento para su organización, lo que se alcanzó el 3 de julio de 1874.

El Puerto de Huelva de la segunda mitad del siglo XIX era el que correspondía a una 

provincia en la que las actividades primarias eran las que predominaban. A pesar de ello, no 

podemos olvidar que en Huelva se fueron cimentando, a lo largo del siglo XIX, una serie de hitos 

que la marcarían poderosamente para llegar a ser lo que es hoy: el Decreto de 30 de noviembre 

de 1833, que la convierte en capital de provincia; en 1876 se le concedió el título de Ciudad y, en 

1882, al Ayuntamiento se le otorgó el tratamiento de Excelencia. En todo influyó decisivamente 

la existencia de su puerto y el desarrollo económico potencial que esto suponía.

La primera preocupación del organismo portuario consistió en adaptar el cauce del río 

Odiel para obtener un calado suficiente que permitiera la navegación de grandes veleros y, 

al principio, escasos vapores que avistarían las costas onubenses para cargar el mineral que 
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conducirían desde Huelva a los países europeos más industrializados. También se abordó la 

tarea de adoptar una nueva canal de entrada, que fue la canal del Padre Santo, que desde los 

últimos años del siglo XIX hasta la actualidad sigue vigente, prueba de la magnífica labor de 

ingeniería llevada a cabo en el Puerto de Huelva.

En cuanto a las infraestructuras, en los primeros años de la institución portuaria 

únicamente se contaba con los muelles de las empresas mineras de Tharsis y Rio Tinto para 

su uso particular, fechados en 1871 y 1876, respectivamente, y un espigón de madera y pilas 

de sillería levantado por el Estado en 1850, que sólo se utilizaba para el servicio de pasajeros y 

mercancías ligeras. Pero ante el progreso del tráfico, la institución portuaria acometió la obra 

de un muelle de minerales para dar servicio a las empresas mineras menores que no tenían su 

propio embarcadero.

Por tanto, en 1888 comenzó la explotación del muelle Sur para navíos de mediano porte, 

construcción toda metálica, a excepción del piso y doble palizada de defensa que envolvía su 

cabeza. 

Fotografía nº 1.- Plano de situación y detalles del muelle Sur (Revista de Obras Públicas, 5-8-1897, núm. 1141). 

El despertar del siglo XX

El siglo XX se inició con una clara y notoria escasez de infraestructuras, que cada vez era 

más acusada. El director Joaquín Rodríguez Leal, antes de sucederle Francisco Montenegro, en 

1902, ya había presentado una propuesta de muelles embarcaderos sobre pilotes de hierro para 

embarque de minerales. Posteriormente, el nuevo director hizo las modificaciones necesarias 
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para dotar a la construcción planeada de un atraque en los dos lados (Montenegro, 1905: 249-

251). Al fin, el muelle Norte se abrió al tráfico, tras su inauguración, el 16 de julio de 1908. 

Montenegro también es el autor de otras muchas obras de la primera etapa portuaria 

onubense, la del puerto de exportación de minerales. El nuevo siglo trajo a la institución mejores 

circunstancias. El Puerto tenía que estar a la altura de todas las necesidades que iban surgiendo 

por el auge exportador del momento, por lo que las obras se dispararon desde comienzos 

de 1900. Así destacamos para el servicio del muelle Norte el proyecto de los Depósitos de 

minerales, con capacidad cercana a las 400.000 toneladas, un Almacén general y una Cochera 

de locomotoras para 14 plazas; ambos, almacén y cochera, rehabilitados hoy como espacios 

culturales. Concretamente, en la Cochera de locomotoras se encuentra ubicado el Archivo 

Histórico del Puerto de Huelva, en el que se celebraron las Primeras Jornadas Técnicas de 

Archivos Portuarios en 2004. Otro edificio singular es la Casa del Vigía de la barra, sobre dunas 

de arena, el primer edificio en Huelva, construido en 1906, con hormigón armado, y sostenido 

por 16 postes del mismo material. 

Francisco Montenegro y Calle llegó al Puerto de Huelva el 26 de marzo de 1902, cambiando 

la dinámica existente: al ser un director que se mantuvo al frente de la Junta durante casi 

tres décadas y, a consecuencia de esta premisa y de su valía personal, al convertir el Puerto de 

Huelva en un puerto a la altura de los de más destacados de la nación. Llegó algunos años a 

ocupar el segundo puesto por volumen de mercancías movidas. Según las propias palabras de 

Montenegro, a su llegada al cargo (Mojarro, 2010: 308):

“No se había construido más que el Muelle Sur y el de viajeros […] y los tinglados 

provisionales de mercancías. Las aguas de la ría llegaban hasta los terrenos de la 

estación de Zafra, avanzando el terraplén del puerto solamente en un frente de poco 

más de 300 metros entre el Muelle Sur y los talleres de aquel ferrocarril; entraban 

después las aguas formando ensenada hasta el estero del Dique que con el muelle de la 

Compañía de Rio Tinto determinaban el límite sur de la zona de tráfico”.

Otras actividades realizadas en la institución por el director estudiado fueron las dedicadas 

a los dragados, que siempre han estado presentes en la historia del Puerto de Huelva, por sus 

especiales características, y en las que destacó ampliamente Montenegro. Los dragados se 

ejecutaban tanto en la barra, con dragas de succión en marcha como en el interior, con dragas 

de rosario, tren de barcazas y elevadores. Con estos productos vertidos en las marismas se han 

ganado grandes cantidades de terrenos para el puerto y la ciudad.
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Fotografía nº 2.- Cochera de locomotoras y Almacén general (Archivo del Puerto de Huelva).

El muelle de levante, el primer muelle de cajones

A continuación, nos detenemos en la iniciativa de Francisco Montenegro que marcó un hito 

en la ingeniería del momento, y que aún hoy en día supone un reto constructivo. Nos referimos 

al proyecto de Muelle de fábrica, actual muelle de Levante, al que dedicó el director los casi 30 

años que dirigió el Puerto de Huelva. Fue firmado el 4 de octubre de 1911 ante la necesidad de 

un nuevo embarcadero de mercancías, pues el antiguo, el muelle Sur, estaba muy deteriorado 

y su restauración era costosa y no aseguraba el calado que se precisaba1. Por ello, la Junta 

decidió emprender una nueva obra, en este caso de fábrica, símbolo de innovación por su 

infraestructura a base cajones de hormigón armado (Montenegro, 1912: 210). 

Los muelles metálicos no eran muy apreciados porque las sales ácidas de las minas, 

que venían disueltas en el agua de la ría, se temía que deterioraran los materiales de estas 

construcciones. A pesar de todo, la Junta contaba con ellos por la falta de recursos económicos 

y porque no se creía posible levantar obras de más envergadura en los terrenos fangosos 
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existentes. El primer director, Carlos María Cortés, ya propuso este tipo de muelle de fábrica en 

el proyecto general de Mejora de la Navegación del Puerto de Huelva, pero se desestimó pues 

no se pensaba que el subsuelo de la ría pudiera sostenerlo. Pero Montenegro, fundamentado 

en los trabajos de puertos holandeses y de otros de condiciones semejantes al de Huelva, 

salvó los obstáculos técnicos y económicos, y el muelle de Levante comenzó su actividad en 

los años treinta. Realmente, este ingeniero tuvo una gran visión de futuro al entender que la 

exportación de minerales no sería el tráfico de las décadas venideras, y apostó por abrir el 

Puerto de Huelva a otras mercancías. A ello se unió también la gran avenida que rescató a 

las marismas para terreno industrial y que unía la capital con la denominada Punta del Sebo. 

Él mismo argumentaba que cuando se establecieran medios de comunicación adecuados se 

podría utilizar para instalaciones industriales, como ocurrió con el tiempo al declararse Huelva 

Polo de Promoción y de Desarrollo Industrial, a lo que ayudó en gran medida la existencia de 

su puerto.

 Montenegro agilizó todo lo que pudo la tramitación del expediente, siguiendo con 

constancia y de cerca toda su evolución, y la correspondencia consultada demuestra el 

enorme amparo que recibió de personalidades notables de la época. Finalmente se conoció 

la aprobación por Real Orden de 28 de noviembre de 1914. Su trascendencia para el porvenir 

de Huelva provocó un movimiento de entusiasmo en la Junta y en la ciudad al completo. Tan 

valorada construcción y tan valorado autor contribuyeron a que un año después, en la sesión 

municipal de 20 de agosto de 1915, se presentara la propuesta de Francisco Montenegro y Calle 

como hijo adoptivo de la ciudad, lo cual se aceptó por unanimidad2. 

Pero las condiciones del momento no eran las adecuadas para salir adelante el proyecto. 

El año 1914 y los que continuaron se distinguieron en Huelva, como en el resto de España, por 

la Primera Guerra Mundial y sus nefastas consecuencias. A pesar de todo, la Junta consiguió 

el dragado de la zona del emplazamiento casi en su totalidad –1.200 m3- y algunos trabajos 

auxiliares, gracias al apoyo de instituciones onubenses. Pero fue imposible seguir ante la 

continua disminución del tráfico a causa de la contienda. 

Avanzado el tiempo llegaron los años veinte, con la Dictadura del general Primo de Rivera, 

y la situación económica cambió a favor de la Junta. El plan primitivo de Muelle de fábrica 

fue revisado, apostando por otro tipo de cajón más estable y fácil de construir; y tras unos 

contactos con el Gobierno por parte de los representantes del Puerto de Huelva, se aprobó una 

reforma del proyecto por Real Orden de 13 de noviembre de 19233. Precisamente, este período 

histórico se distinguió por el desarrollo de las obras públicas y el Puerto de Huelva no fue una 

excepción (Mojarro, 2008: 108).

Ya a principios de 1925 se habían dragado 80 metros de longitud por 15 metros de profundidad 

2. Archivo Municipal de Huelva. Fondo Díaz Hierro. Archivo, carpeta 1293.

3. Archivo del Puerto de Huelva. “Muelle de fábrica”: proyecto reformado. Ingeniero director Francisco 
Montenegro, 30-3-1925, legajo 212.
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en la zona de cimiento del muelle de fábrica y, a renglón seguido, se redactó otra modificación. 

La obra total alcanzaba 1.200 metros lineales de muelle de costa paralelo a la margen y 90 

metros de anchura en su parte más estrecha. La cimentación, tanto del nuevo muelle como del 

terraplén definitivo, consistió en sustituir el terreno, fango, por arena fuertemente comprimida. 

Para ello se dragó una zanja -de 50 metros de anchura a 15 metros en bajamar viva- con 

taludes suaves y se rellenó con arena limpia, encima de la que se formó un terraplén compresor 

de 20 metros de coronación y 9 metros de altura sobre la bajamar. Por último, se recortó hasta 

la profundidad de 10 metros para preparar a esa cota la solera de asiento de los grandes bloques 

o cajones de hormigón que constituían la infraestructura del muelle.

Rotterdam fue el primer puerto en el que se empleó este sistema. También en Kobe, Nápoles 

y Río de Janeiro. Todos de la misma época de construcción que el muelle de Levante. España 

ha sido una de las naciones pioneras y de las más importantes en la puesta en práctica de esta 

tecnología con el proyecto que nos ocupa (Vigueras & González, 2000: 73).

Fotografía nº 3.- Salida de un cajón del dique para la construcción del muelle de Levante (Archivo del 

Puerto de Huelva. Fondo José Bravo Suárez).

Ahora bien, en el muelle se distinguen dos partes claras: la infraestructura, siempre 

sumergida y formada por 30 cajones de hormigón armado, que se rellenaron de arena limpia; y la 

superestructura, encima de la anterior y conformada por un muro escalonado de cuatro metros 

de altura, de hormigón en masa, paramentado al exterior de sillarejo de granito y reforzado del 

lado del terraplén con mampostería en seco, la estructura de atraque y los detalles accesorios.
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Las obras se adjudicaron en agosto de 1926 a Mariano Baselga y Jordan, gerente y 

representante de la Sociedad Anónima Vías y Riegos, por 8.778.000 pesetas de la época. Con 

respecto al proyecto, los documentos estudiados detallan que “era un trabajo que honraba a la 

Ingeniería española, habiendo llamado la atención en Madrid”.

Como es obvio, Montenegro siguió con la gestión de la proposición, y hasta el último 

momento estudió y se asesoró antes de poner en marcha la tarea. Buena prueba de ello es 

el cuestionario que en 1927 envió a todos los directores de puertos de España, en el que les 

informaba de la importante y trascendental obra de hormigón armado que estaba a punto 

de acometer, y les solicitaba datos sobre su experiencia en este tipo de construcciones que le 

pudieran ser de utilidad. Claramente, el uso del hormigón subrayaba aún más la naturaleza 

pionera de la empresa y de su autor (García, 2009: 54). Concretamente, el 18 de diciembre de 

1927 se botó al agua el primer cajón de los 30 que llegaron a componer la infraestructura de los 

muelles de fábrica. El proyecto era una realidad muy valorada (Zafra, 1912: 213) y llegó a recibir 

la visita del ministro de Fomento, dedicándole palabras de elogio a la labor.

El primer bloque se trabajó hasta la altura de seis metros en el dique flotante, propiedad 

de la empresa constructora, que quedaba completamente cubierto en la pleamar y con un 

metro fuera del agua en la bajamar. Tenía, como los demás de su serie: 40 metros de largo, 17 de 

ancho en su base y 11 de alto, con 1.000 m3 de hormigón en su composición, que suponía 2.500 

toneladas de peso. No cabe duda de que se convirtieron en los mayores bloques levantados en 

Europa hasta el momento. Con posterioridad, el 3 de marzo de 1929 quedó colocada la primera 

sección de los muelles compuesta por ocho cajones de hormigón armado. Eran ya 320 metros 

longitudinales.

Finalmente, el 8 de enero de 1931 la prensa recogía la colocación del último bloque, en total 

1.200 metros lineales de muelle, y al año siguiente se firmó la liquidación. Aunque hasta el 

día 7 de julio de 1931 no se llevó a cabo la recepción de los últimos trescientos metros, desde 

febrero de este mismo año, los Libros de Actas del Consejo de Administración informan de un 

oficio de la Dirección facultativa en el que se comunicaban las órdenes de servicio dadas para 

el régimen provisional del tráfico en el muelle de fábrica por la imperiosa necesidad existente. 

Seguidamente, la construcción se fue equipando con la adquisición de 7 grúas eléctricas, una 

locomotora de combustión interna, una grúa flotante de 80 toneladas y la firma del proyecto 

de Alcantarillado y distribución de agua potable en la zona de embarque. Ya muchos de estos 

avances no pudo conocerlos el director que inició su ejecución.

Actualmente, el muelle de Levante, el primero de su clase en España y uno de los más 

importantes de sus características en el mundo -novedoso técnicamente no sólo por la 

fabricación de los cajones en dique flotante, sino también por la precarga que se realizó para 

la mejora de la cimentación-, sigue en activo. La única avería producida tras finalizar la obra, 

y que demuestra lo complicado de la empresa, radicó en una fuga de arena entre las juntas de 

los cajones (Mojarro, 2017: 201). 



366

Después de más de cien años de la redacción del proyecto de Muelle de fábrica construido 

mediante cajones de hormigón armado, se ha repetido este tipo de infraestructura en otro 

muelle de la institución portuaria. Y ha vuelto a llamar la atención. Sin duda, actualmente se 

sigue valorando esta solución por encima de otras muy difundidas, como la de pilotes, por la 

existencia de grandes ventajas, en las que coinciden muchos especialistas: mayor facilidad en 

la explotación, menos aterramientos en su frontera y menor coste en la construcción y en la 

conservación.

Hoy en día, uno de los problemas más frecuentes de los puertos es también la cimentación 

bajo el agua, que sigue siendo todavía una práctica muy compleja y con gran riesgo, por lo 

que conlleva de lucha contra la acción del oleaje, las corrientes de marea y la previsión de los 

efectos. Y es curioso como esta técnica ya se utilizó por los romanos. 

Fotografía nº 4.- Primer tramo de cajones del muelle de Levante (Archivo del Puerto de Huelva. Fondo José 
Bravo Suárez).

Conclusiones

No cabe duda de la preponderancia del Puerto de Huelva en los años finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, gracias a la explotación y exportación de minas y minerales en manos 

extranjeras. Ello propició el contacto con multitud de importantes puertos europeos del momento.

En 1902 llegó Francisco Montenegro a la Dirección de la entidad portuaria onubense y las 
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construcciones se dispararon ante las necesidades que el comercio propiciaba. Fue un director 

visionario, que tenía claro que las minas se agotarían y que había que buscar otra salida a 

la economía. De ahí su esfuerzo por levantar un muelle de mercancías generales buscando 

un nuevo futuro para la provincia, a lo que se unió la cantidad de terrenos, producto de los 

dragados, que ganó para la industria.

Los puertos españoles en general partieron de una estructura básica a finales del siglo XIX 

completándola en el siglo siguiente. A todos afectó la Gran Guerra por la falta de capitales, 

escasez de materias primas y problemas en las comunicaciones. También fue tónica general 

que la dictadura de Primo de Rivera reactivase las construcciones. Y Huelva en todo ello 

cumplió con el patrón. 

La obra del muelle de Levante, a base de cajones de hormigón armado, una adelantada a 

su tiempo, no fue fácil por múltiples obstáculos económicos y técnicos, pero, al final, todos se 

superaron y la infraestructura vio la luz.
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Viatge de Carles IV a 
Catalunya i València, 
incloent-hi la visita a les 
obres del port de Tarragona, 
l’any 1802
Xavier Nubiola de Castellarnau, enginyer industrial

En arribar els primers components de la nissaga dels Castellarnau a Tarragona, es van 

trobar amb una ciutat marítima, pràcticament sense infraestructures portuàries per mobilitzar 

el comerç. La seva destacada posició els va permetre participar activament en l’impuls del nou 

port. Les obres de construcció del nou moll són un signe del progrés per l’auge econòmic de la 

ciutat i de la comarca, a més del seu interès militar. Per aquesta raó, durant el viatge de Carles 

IV a Catalunya i València l’any 1802, la comitiva reial es quedà uns cinc dies a Tarragona, per 

visitar l’estat de les obres, a cura de Josep Antoni de Castellarnau Magrinyà, principal impulsor 

i protector del nou moll al port modern.

Els Castellarnau, d’Alins a Tarragona

Els Castellarnau d’Alins de la Vallferrera al Pallars Sobirà, van descobrir que els raiers 

podien transportar el ferro de les seves fargues al Pirineu, pel Noguera Pallaresa i el riu Ebre 

fins a Tortosa, i després per mar en vaixell a Tarragona. Aquesta via natural per comercialitzar 

el seu producte va portar a Carles Castellarnau Castellarnau (1714-1766) a establir-se a la ciutat, 

i casar-se al 1749 amb la pubilla tarragonina Maria Magrinyà Porta (1726-1805). L’increment 

de rendes com a conseqüència de la suma dels patrimonis de les dues famílies es va traduir 

en l’adquisició de finques agràries al Tarragonès i de tres cases al carrer dels Cavallers de 

Tarragona, que un cop rehabilitades en una sola, van donar com a resultat la Casa Castellarnau, 

acabada amb posterioritat a la seva mort. L’hereu, Josep Antoni de Castellarnau Magrinyà 

(1763-1845), es converteix en el més eminent patrici tarragoní de l’època, amb una participació 

activa a la vida política, cultural i social de Tarragona. Va dedicar totes les seves activitats a 

la prosperitat de la ciutat i en especial a impulsar la construcció del nou port, formant part 

de moltes comissions i juntes de caràcter públic i cultural, sense cobrar cap retribució. Pel que 

fa a càrrecs polítics, entre d’altres va ser nomenat síndic procurador general, síndic personer, 

regidor perpetu de l’Ajuntament de Tarragona, alcalde segon i primer, diputat provincial i 

representant del Principat a les Corts de Cadis. 
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Tarragona de ciutat marítima a portuària

La cronologia dels canvis que van permetre que Tarragona passés de ser una ciutat 

marítima a una ciutat portuària, comença l’any 1727, quan l’ajuntament de Tarragona fracassa 

a aconseguir la derogació de la prohibició de desembarcar mercaderies estrangeres i de fora 

de Catalunya, disposada per l’intendent del Principat, José Pedrajas. El 1740 hi va haver un 

nou intent al·legant els danys que patia la Hisenda Reial per no utilitzar un port en una plaça 

forta com Tarragona, que és més segur que el d’una plaça oberta. El 13 de març de 1761 es 

va aconseguir que el marquès d’Esquilache concedís el retorn de l’antic dret de desembarcar 

mercaderies estrangeres, ampliat al 1768 per una Reial Cèdula, que permet als ports catalans 

mantenir el comerç amb les colònies americanes. Finalment el 25 de maig de 1776, el regidor 

Pere Calixt Pauló, va promoure les iniciatives encaminades a dotar el port d’un moll que facilités 

embarcar persones i mercaderies, protegint els vaixells dels temporals, a tal efecte presentà 

una sol·licitud de reconstrucció del port al rei Carles III, ja que Tarragona havia de ser el punt de 

sortida de les produccions industrials i agrícoles de la ciutat i de la comarca cap a les colònies 

americanes.

El 1789, Tarragona surt vencedora de les rivalitats amb la proposta de Reus d’un port a 

Salou, i s’aprova el Reial Decret de la rehabilitació del port i la imposició d’arbitris per al seu 

finançament. El port de Tarragona passa a ser un afer de l’Estat, i el segell monàrquic és 

molt notori en tot el procés, confirmat pel favorit Manuel de Godoy a les seves memòries, on 

destaca l’interès econòmic i militar pel projecte. Davant la reacció airada dels opositors contra 

el port capitanejats per Reus, el regidor Joan Pau Font va prendre la iniciativa de presentar a 

l’Ajuntament la proposta de convocar els gremis i als ciutadans principals per tractar l’estratègia 

a prendre contra l’oposició al port. La proposta va ser acceptada i el 20 d’octubre de 1789 es va 

convocar els canonges, les escoles d’escrivans, metges, cirurgians, farmacèutics, els 16 gremis 

de la ciutat, i a títol personal a 34 personalitats de la ciutat, entre les quals es trobava Josep 

Antoni de Castellarnau, que des d’aleshores va decidir implicar-se en tot el relatiu a les obres 

del port. A conseqüència de la reunió es crea la Junta General del Puerto, en què Josep Antoni va 

entrar a formar-ne part, juntament amb Plàcid Manuel de Montoliu de Bru, en representació 

de la noblesa. Al juny de 1790, quan es forma la primera Junta Administrativa de los Dineros 

de las Obras del Puerto, Josep Antoni accepta el càrrec de tresorer. En compensació per les 

aspiracions dels reusencs, queda establert que el port de Tarragona ha de construir i mantenir 

una carretera des de l’àrea portuària fins a Reus. S’anomenarà Carretera Amàlia, en honor de 

la tercera esposa del rei Ferran VII, que va ser i és una artèria de comunicació bàsica pel Camp 

de Tarragona. Un projecte de canal navegable Reus-Salou va quedar en no res, superat pels 

avantatges del nou sistema de transport per ferrocarril.

Al mateix any 1790, comencen les obres sota la direcció del capità de marina Juan José Ruiz 

de Apodaca Eliza (1754-1835) jugant un paper decisiu, però en ser destinat als pocs anys cap a 

d’altres empreses, el va substituir al 1799, l’enginyer de marina Joan Smith Sinnot (1756-1809), 
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també responsable del projecte del nou barri de La Marina, que té com a propòsit urbanitzar 

l’entorn del port i la part baixa de la ciutat.

El 19 de novembre de 1800, Mariano Luís d’Urquijo, primer secretari d’Estat, publica les 

«Instrucciones que han de observarse en la ejecución del Puerto de Tarragona a fin de que 

bien señalados los deberes de la Dirección de la Obra, y de la recaudación de sus arbitrios se 

establezca el mejor orden», en què es constitueix la segona Junta de Protección de las Obras 

del Puerto, que va estar activa fins el 20 d’abril de 1836, en la qual, Josep Antoni va continuar 

ocupant el càrrec de tresorer i participant activament en les mesures adoptades per dur a 

terme el projecte del nou port. En el moment de redactar aquestes Instruccions ja es va pensar 

en Castellarnau per ocupar el càrrec: 

Atendiendo el Rey al particular celo con que ha señalado su patriotismo Don Joseph 

Antonio Castellarnau en todo lo concerniente a la Obra desde sus principios, vine S.M. 

en declarar que si este individuo en continuación del mismo celo lo quisiere, como 

hasta ahora, ejercer gratuitamente las funciones de Tesorero, será de su real agrado lo 

verifique así, en cuyo caso no se le exigirán fianzas; y a efecto de que no tenga que asistir 

a la materialidad de los pagamentos de jornales de que hablará después, nombrará un 

individuo de su satisfacción que los ejecute a quien la Junta señalará la cantidad que 

considere justa por cada uno de dichos pagamentos. 

La persona escollida per executar físicament els pagaments va ser Vicenç Calanda. Per 

facilitar la feina al tresorer, es va ordenar que els diners es dipositessin a casa seva, en una 

caixa de cabals de tres claus, de les quals una la tindria el tresorer, una altra un vocal de la 

Junta i la tercera l’autoritat de Marina de Tarragona, els quals havien de desplaçar-se a la 

Casa Castellarnau «en los días y horas que señale la Junta, a introducir los caudales, y extraer 

los muy precisos para el despacho semanario». Com a tresorer, tenia l’obligació de tancar els 

comptes l’últim dia de cada mes, i presentar a la Junta, al cap d’una setmana «los certificados 

despachados por la Dirección de la Obra, y los libramientos dados por la Junta de los gastos de 

recaudación».

Josep Antoni de Castellarnau, del 1790 fins al 1808, és a dir, a la primera etapa del port 

modern, que va des de l’inici de les obres del nou moll fins a la Guerra del Francès, que va obligar 

a aturar-les durant el conflicte, va ser el principal inspirador de les mesures econòmiques 

adoptades i promogudes per recaptar fons. Les principals iniciatives van ser l’obtenció d’arbitris 

per a la venda de certs productes (carn, sal, peix fresc, i fruita), i per als gèneres passats per les 

duanes de les ciutats properes (Tarragona, Salou, Cambrils, Torredembarra, el Vendrell, Vilanova 

i Sitges). Altres iniciatives van ser la venda de privilegis de noblesa, l’obtenció de permisos per a 

realitzar rifes, i els donatius i préstecs de particulars, estant Josep Antoni al capdavant, segons 

un certificat de l’Ajuntament:

…que p.a darla principio prestó graciosam.te sesenta mil rrs (60.000 reales); En 

ocasión que la caja se hallaba sin moneda sonante, y con mucho vales, y estos al daño 
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de catorce por ciento (14 %) ofreció cambiarlos sin perdida ni menoscabo, y à la par, no 

obstante de constarle que el importe de la existencia de dichos vales, pasaba de ciento 

veinte mil rrs (120.000 reales); cuyo ofrecim.to le fue admitido por verse claram.te el 

beneficio que del resultaba à la caja. Muchas, y muy repetidas veces ha desembolsado 

(a más de las referidas, y también sin el menor interés) cantidades de veinte y cinco, 

y treinta mil rrs (25-30.000 reales) acudiendo con ellos al pago de Jornales, y demás 

gastos semanales, sin cuyo auxilio se habría visto la obra en precisión de suspenderse; 

lo q.e también se habría verificado, y sin esperanzas de poderse volver à empezar, 

à no ser el tesón y eficacia con que dicho Castellarnau ha llevado todos los asuntos 

pertenecientes à la obra”. “…en distintas veces doscientos siete mil ciento veinte y cinco 

rrs veinte y un dineros (207.125 reales 21 dineros) al módico premio del tres por ciento 

(3 %); y cincuenta y seis mil rrs (56.000 reales) todo moneda de ardites al interés de seis 

por ciento (6 %); si también contribuyendo con sus propios caudales, y Patrimonio al 

progreso, y adelantam.to del Muelle, cediendo igualmente à beneficio de dicha obra dos 

mil seiscientos treinta y cinco rrs (2.635 reales) q.e importaron los premios de algunas 

de estas partidas, y los q.e han podido producirle las otras no sufragan de mucho à las 

cuantiosas sumas que ha impendido en beneficio de la obra.

Va cedir un hort de la seva propietat per edificar de nou el convent dels caputxins en 

substitució del que havia estat enderrocat per l’extracció de pedra a la pedrera propera per a la 

construcció del moll, a canvi d’una compensació que fos adequada. Si bé inicialment va discutir 

la valoració del seu terreny, finalment, després d’un any de discussions i la mediació del mateix 

director de les obres, va acceptar per evitar mals majors, tenint en compte que havia donat el 

seu acord verbalment. Si bé no va ser un mecenes en l’ampli sentit de la paraula, és indubtable 

que la seva participació va ser decisiva per a l’inici i realització de les obres especialment durant 

els primers anys, sent el seu principal impulsor.

No contento el patriotismo de este conciudadano con tales sacrificios pecuniarios, 

se ha desvelado en llevar con el mayor arreglo, limpieza, y método las cuentas de 

dicha caja, y las más menudas noticias concernientes à ella, y a la obra del Muelle, no 

perdonando trabajo para este fin, ni para facilitar los mayores auxilios à una obra tan 

interesante al Estado y à la Patria; interponiendo su valimiento, y el de sus Amigos 

para alcanzar gracias à favor de aquella, de las cuales ha costeado la adquisición de no 

pocas, y habiéndosele confiado casi todas las comisiones relativas a dicha obra, las ha 

desempeñado con el mayor afecto y puntualidad.

El viatge reial a Catalunya i València

Una visita reial significa la trobada entre el sobirà i el poble. Amb aquest motiu, durant 

l’Antic Règim, aquest esdeveniment se celebrava solemnement a les ciutats, amb festes en què 

carrers i façanes d’edificis eren engalanats amb escenografies monumentals, en les quals els 

monarques eren els protagonistes. Carles IV i la seva família, van arribar a Barcelona procedents 
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d’Aranjuez, pel Camí Reial, l’11 de setembre de 1802. El motiu del viatge era ratificar solemnement 

el doble matrimoni realitzat per poders entre les branques dels Borbons, espanyola i napolitana. 

Més concretament, un matrimoni era el de Ferran, príncep d’Astúries i futur Ferran VII, amb la 

seva cosina Maria Antònia de Borbó, filla de Ferran I, rei de les Dues Sicílies, germà de Carles IV, 

i l’altre matrimoni era el de Francesc Genaro, germà de l’anomenada Maria Antònia i príncep 

hereu al tron de les Dues Sicílies com Francesc I, amb María Isabel germana de Ferran. També 

van assistir, els reis d’Etrúria, Lluís I, nebot de Carles IV, i la seva esposa María Luisa Josefina, 

filla de Carles IV, acompanyats pels seus fills Carlos Luis Fernando i María Luisa Carlota, 

aquesta última nascuda en el viatge per mar. Els prínceps de les Dues Sicílies van arribar per 

mar al port de Barcelona el 30 de setembre, i els reis d’Etrúria el 5 d’octubre.

Durant la seva estada, la ciutat va ser barrocament engalanada i es van celebrar nombroses 

festes per complimentar els monarques i les seves famílies, també diverses visites com un viatge 

a Girona i Figueres. El 8 de novembre, la comitiva reial va deixar Barcelona en el seu camí cap 

a València, passant primer per Tarragona per visitar les obres del port, prosseguint després cap 

a Cartagena i Aranjuez, a on van tornar sense novetat el dissabte 8 de gener de 1803.

Visita a Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona va tenir notícia de la vinguda dels reis el 4 d’agost de 1802, per 

mitjà d’un escrit del governador de la ciutat. Immediatament es va constituir una junta la qual 

es va encarregar de vetllar per tot allò que estigués relacionat amb la visita. Entre els designats, 

estava Josep Antoni de Castellarnau a títol personal. La seva participació va ser reforçada 

quan la Junta de Protección de las Obras del Puerto li nomena encarregat de l’organització de 

la visita al nou moll.

Els reis van arribar a Tarragona l’11 de novembre i es van quedar fins al 15 del mateix mes, 

abans de marxar cap a València. La casa Canals es va escollir com a allotjament reial al ser 

una de les principals famílies de la ciutat. Entre els nombrosos actes celebrats a la ciutat de 

Tarragona per homenatjar els monarques, cal destacar el llançament al mar, els dies 12 i 13 de 

novembre, d’un gran bloc de pedra d’unes 200 tones, des del nou moll en construcció, decorat 

amb una estàtua de Neptú guiant dos dofins, que figuraven arrossegar la pedra. L’esdeveniment 

va ser immortalitzat per un gravat amb intenció de presentar-lo als reis, encarregat i pagat 

per Castellarnau, dibuixat per l’acadèmic de la Real de Sant Fernando a Madrid, Antonio 

Rodríguez, i realitzat pel gravador madrileny Antonio Vázquez. El dilluns 8 de juliol de 1805, la 

làmina va ser presentada als reis, que «la recibieron con el mayor aplauso; la cosa ha salido tan 

perfectamente que no se puede desear más». Al peu del gravat es llegeix la següent llegenda:

VISTA DEL PUERTO DE LA CIUDAD DE TARRAGONA / Y estado en que se hallaba 

su construcción en la tarde del día 12 de Noviembre de 1802, cumple años del Rey 

Nro. Señor en el cual se dignaron SS.MM. / y demás Personas Reales presenciar 

las maniobras, que se ejecutaron para echar al agua una piedra de peso veinte mil 

y doscientas arrobas. / La dedica al REY NRO. SEÑOR por mano del Exmo. Señor 
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PRINCIPE DE LA PAZ, Generalísimo de Mar y Tierra, Protector especial del Puerto, Dn. 

Josef Antonio de Castellarnau, Caballero de la Real y distinguida Orden / Española de 

Carlos III, Maestrante de Ronda, Tesorero por SM é individuo de la Junta de las Obras de 

dicho Puerto. Antonio Rodríguez, Académico de la Rl. de San Fernando lo dibujó, Antonio 

Vázquez lo grabó en Madrid año de 1805.

La planxa de coure del gravat actualment la conserva la família Nubiola de Castellarnau. 

En edicions posteriors, la part del text de la llegenda que fa referència a Manuel de Godoy s’ha 

eliminat. Alhora, en el famós Voyage pittoresque et historique de l’Espagne d’Alexander Laborde, 

conté la làmina XLVIII que reprodueix el mateix esdeveniment, juntament amb un plànol de la 

Ciutat en la làmina anterior. L’any 2002, amb motiu dels 200 anys d’aquesta efemèride, es van 

encunyar dues medalles commemoratives, una per part de la família Nubiola de Castellarnau, 

i una altra del Port de Tarragona.

Subministrament de ferro al port

El Port de Tarragona va ser un client segur per al ferro de les fargues Castellarnau, i encara 

que el venien un 25% més barat que el preu de mercat, s’estalviaven el cost de les comissions. 

L’import global de la participació del ferro de Castellarnau, segons el professor Carlos Mas, no 

es pot avaluar però s’ha de qualificar d’important. El propi director de les obres, Joan Smith, 

al 1803 es refereix a una «gran partida de fierro para el puerto por lo que conviene tomar las 

precauciones para que no haya equivocación». Tan punt sortia el ferro de Llavorsí, s’enviava 

una nota al port de Tarragona per anunciar la seva arribada, així com quan s’embarcava a 

Tortosa. Fins al 1842 consta que el ferro de Castellarnau s’utilitzà en la construcció del port de 

Tarragona, que com afirma el comandant del port el 1825: «hace tanta falta para las obras del 

muelle». En les comandes dels quals es té constància, pot apreciar-se que són tipus de ferro 

martinet, la qual cosa implica dificultat en la seva elaboració atenent a les especificacions 

de l’ús final «...Montants, vergalina picada, rondíl, barres de chavicons, canyes per a berrenes, 

barrots...». 

Reconeixements i distincions

En mèrit als serveis que havia prestat i seguia prestant a l’obra del nou moll, es va posar 

el seu nom a un carrer en la nova població de la Marina, i li van concedir el títol de Protector 

del Puerto. El 17 de novembre de 1799, va ser admès com a Maestrante de la Real Maestranza 

de Cavalleria de Ronda. El 31 de desembre de 1799, se li va concedir la creu supernumerària de 

Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, amb proves de noblesa. El 25 

de setembre de 1928, l’Ajuntament aprova la col·locació d’un estàtua de Josep Antoni a la plaça 

dels Carros, compartint el seu cost al 50% amb la Junta d’Obres, però no es va arribar a fer...

Agraïments 

Als inestimables consells de Rosa Mª Castejón Arqued, per estructurar el contingut d’aquest 

comunicat a presentar a les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, Tarragona, 2019.
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Fig. 1.- Retrat de Josep Antoni de Castellarnau Magrinyà (1763-
1845). Casa Castellarnau, Ajuntament de Tarragona
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Fig. 2.- Fragment del gravat del port de Tarragona, editat a cura de Josep Antoni de Castellarnau, 
on es recullen les maniobres que es van executar per tirar a l’aigua una gran pedra, en presència 
de SS.MM., el dia 12 de novembre de 1802

Fig. 3.- Mapa de Tarragona i el nou moll del port el 1802. 
Alexandre Laborde, Voyage pittoresque et historique de l’Espagne.



377XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Fig. 4.- Visita dels reis al port de Tarragona el 12 de novembre de 1802.  Alexandre Laborde, Voyage 
pittoresque et historique de l’Espagne.



378



379XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Creació i transformació 
d’infraestructures al Port 
de Tarragona de postguerra 
(1940-1947)
Sergio Serrano Sánchez - Historiador

La reconstrucció del port tarragoní va ser molt intensa, al contrari del que va passar amb la 

ciutat. No era per menys. Calia tornar a posar en marxa el que era el gran motor econòmic, el 

qual no va quedar ben parat després dels bombardejos soferts durant la guerra. 

La següent explicació tracta exclusivament sobre l’esdevenir de les obres d’infraestructura 

de nova creació en el temps de postguerra, que alhora suposaren una transformació en la 

infraestructura portuària. Més que atendre aspectes materials, és la reconstrucció del procés de 

projecció i materialització. Cal esmentar que no es tracta la de reconversió del dic Transversal 

en moll, doncs s’ubica fora del període de postguerra –encara que el projecte estigui dins de la 

cronologia–.

En plena reconstrucció ja es pensava en com eixamplar les infraestructures portuàries, amb 

l’objectiu d’expandir l’abast de negoci per tal de reactivar l’economia. Així doncs, es va projectar 

el que ja es tenia en ment des d’abans de la guerra: la creació i transformació de nous molls. 

Ara bé, per engrandir i modernitzar el port, era necessari realitzar una sèrie d’infraestructures 

que suposarien la protecció i el complement a les futures grans obres. Aquestes eren: el dic de 

recer –o contradic–, que aconseguiria protegir l’estructura portuària en el decurs de les obres 

d’eixamplament; la carretera de nou accés, que serviria per connectar els dics i molls amb els 

punts de subministrament, i l’absorció de terrenys en la zona Oest del mateix port. 

Tanmateix, aquelles tres obres van patir alguns petits entrebancs, fins i tot abans de la 

seva projecció. De manera general, afectant al conjunt de les obres referides, es tractaven de 

vicissituds de naturalesa dispar: la primera qüestió a resoldre era un tema que s’havia deixat 

pendent des del 1935, quan la concessió de terrenys a Unión Naval de Levante va quedar caduca. 

El port volia recuperar els esmentats terrenys per a fer un ús propi. Es va intentar posar remeï 

a partir del 1941 –es prioritzà la reconstrucció del port per damunt de tot–, però la solució no va 

arribar fins el 1943, quan la Junta d’Obres del Port va indemnitzar a dita entitat la suma de poc 

més de cent mil pessetes; la segona vicissitud rau en que resultaven necessaris la realització de 

sondejos, no tant per les obres d’ampliació d’infraestructures –que també–, sinó pels dragatges 

periòdics que el port necessitava. El problema fou més aviat burocràtic, trigant prop de dos 

anys en efectuar-se –de 1942 a 1944–. El conflicte residia en qui havia de pagar una quantitat 
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que va anar variant en el temps. I, per últim, el tema del desballestament d’un buc enfonsat 

durant la guerra. El Cabo Cullera –el buc al·ludit– es va intentar desballestar entre el 1939 i el 

1940, quan la Junta d’Obres va adquirir, de manera temporal, una cabria de quaranta tones. 

Arribats el 1944, encara es mantenien restes visibles a la mar, però sobretot al fons marí. El 

motiu era que no es tenia la maquinaria suficient pel desballestament. Era un problema, doncs 

els estralls es trobaven entre el moll Paral·lel i el aleshores dic Transversal, separats per tan sols 

cent seixanta cinc metres. Ho era perquè suposava un impediment per reparar el moll Paral·lel, 

alhora que esdevenia un veritable obstacle si es volia crear les infraestructures preteses. A 

més, La Comandància Militar de Marina no es va fer càrrec, havent la Junta d’Obres d’arribar 

a un acord amb el propietari del buc. El darrer entregaria les restes del buc si a canvi se li 

cancel·laven les liquidacions per ocupació d’espais creades arran la immobilització del vapor. 

Van haver de passar dos anys més, fins al 1946, per acabar el desballestament. Es va trigar tant 

temps a resultes de que la comanda d’explosius no arribava.

Mentre es solucionaven aquests problemes, les projeccions dels diferents projectes 

d’infraestructures estaven redactats i en procés de tramitació. Anem per ordre d’inici. El projecte 

principal, el dic de recer, fou el primer en rebre una primera redacció –al 1940–. El cas és que es 

va haver de redactar diferents cops, amb modificacions que afectaren a una part de la redacció 

quan no en la seva totalitat. Existiren dos raons de pes: el mant protector d’escullera del dic i 

les revisions de preus. La primera era la discussió sostinguda entre Eduardo Serrano, director 

d’obres del port, i la Direcció General de Ports. Millor escrit, la discussió mantinguda amb els 

enginyers de Madrid. Resumint-ho molt, Serrano esgrimia la necessitat d’aplicar diferents 

mants d’escullera que donessin suport al mant principal; des de Madrid no es veia així i afegien 

que no era important aplicar tantes capes d’esculleres diferents. Malgrat la resposta negativa, 

passats dos anys, van prevaler les tesis del director d’obres tarragoní, qui coneixia millor el 

terreny. L’altre raó per la que no es va iniciar les obres tan aviat com es va voler, va ser el tema 

econòmic. Resultava que les obres al port de l’Ametlla de Mar –un dels dos ports agregats al 

de Tarragona en aquells temps– no va trobar qui s’encarregués pel cost excessiu en la seva 

materialització. La licitació va quedar deserta i es temia que succeís el mateix amb el projecte 

del dic de recer. Un projecte que, tot i les diferents redaccions, requeria una actualització dels 

preus d’obra. També sorgiren altres problemes, encara que menors en comparació als dos 

anteriors. Problemes que no van tenir gaire història, ja que es van solucionar en cada nova 

redacció. 

Si la redacció del dic de recer suposà diversos problemes, les obres no van ser alienes a 

aquells. Iniciades a partir de l’any 1942, es van topar amb diversos obstacles i circumstàncies 

gens favorables. No obstant, tan sols van significar que les obres es prorroguessin durant dos 

mesos addicionals. Cosa sorprenent si tenim en compte els esdeveniments: per començar, l’obra 

va passar dos cops de mans, tenint fins a tres contractistes diferents. El primer, Jaume Anguera 

Sans, va traspassar les obres al 1943 en favor de SACE –Sociedad Anónima de Contratas y 

Edificaciones–, mentre que aquesta darrera li traspassà a Bernardo Costilla Piñal –darrer 
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contractista– al juny de 1946. De l’últim traspàs va sorgir un altre conflicte, que ara no ve al cas; 

un segon problema era la falta de subministraments de materials i combustibles. Un veritable 

drama que es reprodueix en els anys de postguerra a tot arreu. Si a la mancança se li sumaven 

les actuacions de la Diputació Provincial de Tarragona, la qual impedia a la Junta d’Obres del 

Port extreure i emprar el material de la pedrera de Casa Blanca, el sarau estava assegurat. La 

Diputació argüia una suposada invasió de terrenys per part de la Junta al 1945 i la darrera va 

haver de redactar un acte de preus contradictoris al 1946 –aprovada al 1947, ja finalitzades les 

obres– per pal·liar els conflictes derivats de l’explotació de la mencionada pedrera; un tercer 

escarni el trobem amb un altre factor propi del període de postguerra: les restriccions elèctriques. 

Un afer que va portar a Catalunya en un suplici constant. Si bé és cert que les conseqüències de 

les restriccions no foren tan funestes al port, la situació no va ser menys llastimosa. En aquest 

cas, però, sembla que no va afectar a l’obra més del compte. El període més alarmant es va 

donar en la segona meitat de l’any 1944, sobretot a la tardor, però no va tenir més conseqüència; 

una quarta vicissitud va ser la dificultat per finançar les obres. Juntament amb els preus que 

s’estaven acumulant en les successives redaccions, es va advertir la necessitat de justificar els 

sous dels vigilants, ja que sense ells es podien endarrerir les obres –a més de suposar pèrdues 

de materials per robatoris–. Que la Junta es quedés sense recursos, no era una novetat. I el 

darrer problema a tenir en compte, va ser la paralització per l’acomiadament d’obrers al 1945. 

No hi ha massa informació al respecte. Sembla que no va ser una vaga –les vagues dels anys 

quaranta sorgeixen durant els anys 46 i 47 (Molinero & Ysàs, 1985: 225-228)– En qualsevol cas, 

la conseqüència més immediata resultà en deixar de vessar escullera, motiu que va suscitar 

que la Junta d’Obres confisqués el material a SACE, llavors l’empresa contractista. La Junta 

pretenia acabar les obres mentre l’empresa solucionava els seus problemes.

Les obres acabaren al desembre de 1946, suposaren un cost molt inferior als preus 

astronòmics que es van projectar –de quasi cinc milions de pessetes pressupostats, l’obra va 

suposar una despesa de poc més de tres milions– i no van existir diferències significatives entre 

la projecció i el que va acabar essent.

En l’ordre establert per començar les obres, continuaríem amb la carretera d’accés als 

molls. Aquesta obra tenia un triple objectiu: substituir el tram metàl·lic del pont del riu Francolí, 

ampliar els passos inferiors i connectar el port amb els camins per on passaven les mercaderies 

provinents de diferents poblacions –Reus, Lleida, Vilafranca del Penedès, Tortosa i l’Aragó–. La 

carretera tindria un abast de sis-cents vint metres, establint cinc trams amb diferents corbes i 

rasants. Per no estendrem massa, només dir que prop del port i del circuit urbà, la carretera seria 

més estreta amb corbes més tancades. Els trams exteriors i els seus passos inferiors tindrien 

aproximadament el doble d’amplada, sense presentar tantes limitacions o consideracions a 

la moderació pel que feia a la velocitat dels vehicles. La construcció de la carretera va córrer a 

càrrec de dues empreses: Entrecanales y Tavora SA, que es dedicaria als passos inferiors, i Hijos 

de José Miarnau Navas SA, que faria la resta. L’obra no va patir massa daltabaixos. Entre maig 

i juny de 1942 es va acabar de redactar i aprovar el projecte; al juliol del propi any, ja es tenien 
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als preufetaires. Les obres estaven prop d’enllestir-se al desembre de 1943, quan va succeir un 

petit problema de subministrament. El ciment, com passava llavors amb altres materials, no 

arribava. L’obra es va endarrerir uns mesos, fins a les acaballes del primer trimestre de 1944, 

moment en que es va culminar el paviment en la calçada.

Per últim, tenim l’eixamplament de terrenys en la zona Oest del port. El seu objectiu era 

guanyar terreny al riu en la seva marge esquerre, aconseguint més espai útil per al port. 

Així, s’aprofitaria per construir noves carreteres que connectarien amb les existents o per 

construir nous magatzems d’eines i estris per al comerç. A diferència de la projecció de 1929, no 

s’esgarraparia terreny al mar, doncs allò era significativament més costós. El nou mur tindria 

una longitud propera als cinc-cents cinquanta metres, essent gairebé tres-cents vuitanta de 

planta circular. El vell mur no s’enderrocaria fins tenir completat el nou. Aquesta era la idea. 

Però van sorgir imprevistos amb conseqüències negatives. El primer d’aquests fou la llarga 

tramitació que va patir el projecte, el qual s’havia redactat de manera ben presta. A banda 

de les subvencions que no arribaven, l’expedient del projecte va passar per diferents entitats i 

institucions sense aconseguir l’esperada aprovació. Una aprovació que no arribaria fins passat 

un any sencer –una mica més i tot, d’abril de 1943 al juny de 1944– des de la redacció del projecte. 

Les obres no començarien fins al primer trimestre de 1945, les quals van derivar en l’altre gran 

problema. Si abans s’ha fet esment de que el vell mur s’enderrocaria al culminar la construcció 

del nou, a l’agost de 1945. l’Ajuntament comunicava a la Junta d’Obres del port que havia 

passat tot el contrari: en el decurs de les obres, el vell mur s’havia enfonsat per aprofitar els 

seus materials, els quals es farien servir per la construcció del nou mur i abaratir els costos. La 

població en general, i molt especialment el barri marítim, quedaven desprotegits. Perduraven 

els records de la riuada de 1930 i les diferents institucions es van posar d’acord per esmenar 

el problema. El director d’obres, que havia estudiat bé la situació, va demanar que la Junta, 

l’Ajuntament, Renfe i la Confederación Hidráulica del Pirineo Oriental ajuntessin esforços per 

trobar les mesures més adients. L’execució de les obres estaven previstes per l’agost de 1946; 

amb la demolició a deshora del vell mur, l’execució es va fer esperar fins el maig de 1947, passant 

per tres pròrrogues. 
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La transformació de la part 
central del front marítim 
de Barcelona als darrers 
cinquanta anys: dels serveis 
portuaris al turisme.
Mercè Tatjer Mir 
Professora Emèrita de la UB

 Resum

 A mitjans segle XX la part central del front marítim urbà de Barcelona comprenia una 

franja paral·lela al port que s’estenia des del passeig Nacional (ara Joan de Borbó) al Paral·lel, 

conformant tres àrees força diferenciades: la primera la Barceloneta; la segona el Pla de Palau, 

bona part de la Via Laietana i la zona de La Ribera; i la tercera el Passeig de Colon i carrers 

paral·lels i propers que es continuava cap a la Rambla fins i l’avinguda de les Drassanes.1

 Aquesta part del litoral de Barcelona, era, malgrat l’existència de la tanca del port i el pas 

del tren de mercaderies, que els separava, un veritable espai de confluència entre el port i les 

activitats majoritàriament relacionades amb ell: des de la gestió de les activitats navals i 

portuàries que conformen el terciari marítim, fins la pesca, les petites drassanes, establiments 

d’aprovisionament naval i de serveis al port, així com espais de residencia de gent vinculada 

al mar. La proximitat de les grans estacions ferroviàries i dels edificis públics al servei de la 

Marina, a mes del mercat del Born i l’important conglomerat de magatzems de productes 

colonials i d’alimentació, arribats per via marítima i per ferrocarril, havien conformat aquests 

front marítim com un dels punts neuràlgics de la economia de la ciutat.

Aquesta funció es mantindria fins a finals de la dècada del 1960, quan és produirien canvis 

urbanístics, des del Pla de la Ribera, el desplaçament del port comercial cap el Llobregat amb 

grans espais per containers, i les propostes de remodelació del Port Vell, Amb ells s’iniciaria 

una transformació del front marítim urbà, que donaria pas al lent tancament i desaparició 

de la majoria de les funcions lligades amb el terciari portuari, que majoritàriament han estat 

substituïdes per activitat turístiques i de lleure.

La comunicació vol mostrar aquest procés de transformació mitjançant fonts documentals, 

1. En aquesta comunicació no tractarem la part del front marítim urbà comprès entre el Paral·lel i Montjuïc, 
àrea coneguda històricament com Les Hortes de Sant Beltran, que des de finals segle XIX va acollir 
instal·lacions de caràcter més específic també relacionades amb les activitats portuàries. 
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entrevistes2 i les pròpies vivències de l’autora. Analitzarem les característiques de cadascun 

dels tres sectors, que presenten una personalitat pròpia i alhora una complementariat que 

conformaven uns valors marítims, ara quasi desapareguts. Amb aquest text pretenem aportar 

dades i estimular recerques mes aprofundides que ens permetin recuperar la història i la 

memòria de les activitats relacionades amb el port que es situaren al front marítim urbà i que 

no han estat objecte d’estudi.3

El Front marítim urbà ( 1950-1970)

 A la dècada del 1950, recuperat el port i el front marítim dels estralls materials i socials de 

la Guerra Civil, tant la Barceloneta i els altres sectors mantindrien les tradicionals funcions 

marítimes que s’havien ja consolidat als anys de l’Exposició Internacional del 1929. 

La Barceloneta

La Barceloneta fou un dels barris barcelonins més afectat pels bombardeigs que malmeteren, 

entre moltes d’altres edificis, una part dels del Passeig Nacional. Desprès de la Guerra Civil fou 

objectiu del Plans de Reconstrucció als que s’acolliren molts propietaris de cases (Tatjer, 1973, 

75-78). Tanmateix, no serà fins a finals de la dècada del 1950 quan aquestes propostes avancen, 

degut a la construcció del primer tram del Passeig Marítim, amb l’eixamplament de l’antic 

carrer Alfredo Calderón, convertit en Almirall Cervera, que comportà enderroc de cases del 

passeig Nacional i la destrucció de part dels Banys Orientals.

Si resseguim en aquests anys les activitats localitzades al Passeig Nacional (ara Joan de 

Borbó), podríem fer-ne la següent descripció. Just en terrenys encara portuaris trobaríem 

els Banys de Sant Sebastián en ple funcionament; poc més enllà, l’Institut d’Investigacions 

Pesqueres aixecat el 1959 sobre el terrenys de l’antiga bateria del port coneguda com la 

Muntanyeta, que havia estat ocupada desprès de la guerra per un grup de barraques (Tatjer, 

1973, 75). Des d’aquest punt s’albiraven les instal·lacions del Nuevo Vulcano i l’edifici de Serveis 

Portuaris, i al carrer Escar la Casa del Marino que acollia el centre Stella Maris pertanyent 

al Instituto Social de la Marina; prop d’elles es trobaven les petites drassanes encara en 

funcionament (Cardona, Viudes, Escolà.... ) que ocupaven l’andana del port. 

Travessant el carrer de les Drassanes s’obrien dos establiments de banys; el primer i mes 

antic era el del Astillero, creat el 1856 i que encara mantenia l’edifici aixecat el 1861, en el que 

continuà oferint banys medicinals fins a la dècada del 1950, a mes de disposar de zona de 

2. Vull agrair les dades aportades per quatre informats, relacionats amb les terciari marítim: Rosa Mª 
Castejón, geògrafa i especialista en temàtiques portuàries, i vinculada familiarment amb l’empresa 
d’Agents de Duanes Castejón i Minguell; Roser Noés de l’empresa d’instruments científics i de nàutica i 
compensació de vaixells Sucesors de R. Perez Trepat; de Mercè Bel Fontfreda de la Velera Marsal.i Gloria 
Clavera del magatzem de salaons i conserves La Ribera.

3. Als darrers anys comptem amb complets estudis sobre temes portuaris o sobre les empreses navilieres 
catalanes realitzades per diferents acadèmics. Tanmateix ens manquen estudis d’altres sectors del terciari 
marítim (consignataris, agents d’aduanes, transportistes, empreses d’efectes navals, petites drassanes, 
importadors i exportadors d’una gran varietat de mercaderies) que majoritàriament al llarg de més de dos 
segles estigueren establerts en el front marítim urbà de Barcelona.
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platja. Al seu costat, arran de platja, es trobava l’edifici antic dels banys de pica de Sant Miquel 

oberts el 1861, obra d’Elies Rogent, i també amb secció de mar. 

Propers al Passeig Nacional hem d’esmentar un altre establiment de banys. Eren els Banys 

Orientals que, mutilats per l’obertura de l’avinguda Almirall Cervera (ara Pepe Rubianes), 

mantenien part de l’edifici i una secció de platja que tocava amb la de Sant Miquel.

També a la platja, i prop dels banys, encara es mantenia l’antic Sanatorio Marítimo de San 

José (1908) que fins a finals del 1960 va atendre a nenes i joves malaltes de tuberculosis òssia, a 

càrrec de les Germanes Hospitalàries de Sant Rafael.

 Seguint el Passeig Nacional es trobaven els populars restaurants de peix com el restaurant 

Barceloneta i La Puda d’en Manel. La Puda d’en Manel era un dels més antics de la Barceloneta 

i ocupava una casa tradicional del barri de planta baixa i dos pisos i d’una amplia terrassa que 

es corresponia amb els cossos avançats autoritzats a mitjans segle XIX (Veclus, 201 ). Poc més 

enllà, el número 39 estava ocupat per la sucursal de l’empresa d’Erandio “Compañia Española 

de Pinturas Internacional S.A.”, especialitzada en pintures i esmalts per a vaixells, i al núm. 65 

es localitzava el taller de motors i equips propulsors de Francesc Cardona .

Prop, al núm. 48, hi havia el bar Pescadors i desprès la Confraria de Pescadors que ocupava 

el número 54, en un edifici aixecat el 1945. Mes endavant l’edifici de serveis mèdics de Instituto 

Social de la Marina. En aquest tram, el passeig estava ocupat per varis establiments relacionats 

més directament amb les activitats portuàries i marítimes. Entre ells destacaven els de Martí 

Ventosa i el d’Agapito Blasco, tots dos en edificis propis.4 Els Martí Ventosa, important nissaga 

de navegats i marins, aixecaren un nou edifici el 1936, al lloc on el 1808 havien iniciat les seves 

activitats al núm. 22 del passeig; als baixos estaven dedicats al gran magatzem d’efectes navals 

que mostrava un mig relleu amb decoració de símbols marítims (Hijos de Martí Ventosa, 

1951). Agapito Blasco ocupava el número 50-51, un gran i notable edifici que s’obria també al 

carrer del Mar aixecat entre 1928 i 1936 i, des de la dècada de 1920, estava dedicat a tendals per 

activitats marítimes i de transport, funció que continuaren fins a la dècada del 1960. Prop del 

Passeig al Carrer Sant Carles, 4 l’antiga bodega de Can Solé ja s’havia convertit en un reconegut 

restaurant renovat en la façana als anys 1950 i decorat, el seu interior, el 1949 amb pintures 

d‘Alexandre Cirici Pellicer.

Es mantenien, aleshores, comerços i magatzems d’articles de pesca com la casa Ayza i 

especialment l’establiment de Martínez Torrús (desprès segui sota el nom de Remitger), que 

abastia de diferents articles als pescadors de la Barceloneta. A la dècada del 1970 encara 

4. Aquestes dues empreses i els seus propietaris van ser durant la primera meitat del segle XX personatges 
importants relacionats amb la Barceloneta i amb les activitats portuàries, a més de participar en activitats 
polítiques. Els Martí Ventosa, varen tancar l’establiment de la Barceloneta, que traslladaren al carrer 
Wellington on continuaren les activitats que iniciarien a principis del segle XIX. Els descendents d’Agapito 
Blasco continuen a la Barceloneta dedicant-se d’ençà finals de la dècada del 1960 a diferents activitats 
comercials (gestoria, assegurances i administració de finques)
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funcionava l’empresa d’efectes navals de Joaquim Artés, ja existent al darrer terç del segle XX, a 

més de l’antiga Cordillería d’Andreu Garriga al núm. 26, i d’Expromar, i Yamosa, que va ocupar 

part de l’edifici d’Agapito Blasco (Ramazzini i Tatjer, 1978, 204). 

A la part més propera a la plaça de l’Església, on es trobava des del 1952 els nous grans 

magatzem de l’exportador d’olis F. Autrán instal·lat a la Barceloneta a finals segle XIX, es 

concentraven un bon nombre dels restaurants més antics i reconeguts de la Barceloneta, com 

Can Solé, Hispano, Can Joanet fundat el 1883, Farell (Can Tipa), i el Siempreviva.

Al final del passeig hi havia l’empresa Maristany S.A i, cantonada al carrer Balboa, encara 

funcionava una empresa de reparacions de motors marins propietat de Ramon Giralt i Miracle, 

i a la cantonada amb Ginebra, el cinema Marina que tancaria les seves portes a finals dels anys 

1960. En aquest indret, s’havien construït el gran conjunt d’edificis de la RENFE, mentre el pas 

del tren de mercaderies del port barrava el pas als habitants de la Barceloneta varis cops al 

dia; i no massa lluny l’Hospital d’Infecciosos acollí fins a finals de la dècada del 1960 a possibles 

contaminats d’Ultramar.

Tot i aquestes activitats relacionades amb el port, el passeig s’anà convertint a partir dels 

anys 1960 en un espai comercial adreçat al veïnat, instal·lant-se sabateries, ferreteries, botigues 

de mobles a més de seus bancàries i una biblioteca, i mantenint-se també l’antiga Acadèmia 

Barceloneta situada en un pis d’una casa del passeig.

Val la pena destacar que la funció marítima ubicada al passeig i a les seves rodalies era 

encara força important a inicis de la dècada del 1970, en haver-ne incrementat amb importants 

establiments d’assentadors de peix i de l’empresa CATAMAR de venda a l’engròs i al detall de 

peix congelat, i d’altres com” Sigma Coatings S.A” de pintures marines, o de corderia com Filats 

Donados. I encara al 1978, es pogueren censar mes d’una vintena d’establiments relacionats 

amb activitats marítimes i portuàries (Ramazzini i Tatjer, 1978, 175). A ells s’havien afegit d’ençà 

mitjans de la dècada del 1960 els Basars, establiments similars als que s’havien instal·lat als 

Porxos d’en Xifre ; tot i que no tingueren massa èxit comercial, l’any 1978 encara se’n censaren 

una desena (Ramazzini i Tatjer, 1978, 74 i 204); a ells s’haurien d’afegir alguns locals no censats 

on es venien sota mà articles d’importació. 

El Pla de Palau i el barri de Ribera

 Als anys 1950 aquest sector oriental del front marítim comprenia el Pla de Palau, els Porxos 

d’en Xifre, la plaça de Palau i carrers propers que es continuaven fins la Via Laietana. Des de la 

plaça de Palau aquest sector es perllongava cap al barri de Ribera amb els límits de l‘avinguda 

Marques d’Argentera i el carrer Princesa fins al tocar de l’Arc de Triomf.

La plaça Palau, que d’ençà a finals segle XIX era el centre de les activitats portuàries, encara 

mantenia aquesta funció a mitjans segle XX, essent l’espai mes representatiu d’aquesta part del 

front marítim presidit per els tres edificis històrics: la Llotja, la Duana setcentista i la Facultat de 

Nàutica aixecada el 1932 ( Moreno, 2015, 235 i ss.). A la mateixa plaça es trobaven establiments 
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de sastreria naval,5 un d’ells era El Barco al carrer Espaseria, del que ha sobreviscut fins fa poc 

el vaixell que l’anunciava (Rekas i Arús, 2005,13). 

Fent cantonada a la Plaça de Palau, prop del carrer Portadores, es mantenia el cafè Bar La 

Bolsa, successor del Cafè de la Constància ja esmentat en documents notarials de l’any 1826 i 

en les guies de Barcelona de la dècada del 1830 (Veclus, 2014, 46 ); era molt freqüentat a mitjans 

del segle XX pels comerciants que acudien a la Llotja.

 El carrer Consolat, abans anomenat carrer de les Voltes, conservava les antigues voltes 

i soterranis, possiblement d’origen medievals (Cubeles, 2014, 79-81),6 malgrat les noves 

construccions aixecades a mitjans segle XIX. Aquestes antigues construccions estaven ocupades 

a mitjans del segle XX i, encara actualment, per un important establiment dedicat des del 1911 

a la fabricació de baguls i maletes, que en bona part encara es confeccionen als soterranis, 

mentre que ocupaven les voltes per exposició dels seus articles. Aquest establiment propietat 

de la família Antich per la seva proximitat al port i a les estacions de ferrocarrils proveïa i avui 

prové a viatgers, a mes dels barcelonins.

A la Via Laietana, d’ençà la seva urbanització s’hi havien instal·lat navilieres i consignatàries 

als baixos dels nous edificis. Un d’ells, obra de Puig Gairalt i propietat dels Martí Ventosa, 

presentava una decoració de temàtica marinera possiblement relacionada amb l’empresa 

que els seus propietaris tenien a la Barceloneta. Destacaven el monumental edifici de la 

Trasmediterrània,7 i en front el de Correus, centre bàsic de les comunicacions de correus 

i telègrafs, i grans empreses consignatàries, comissionistes de trànsit, com la reconeguda 

Combalía-Sagrera, que fundada el 1923 al Passeig de Colom passà al núm. 15 de la Via Laietana 

desprès de la Guerra Civil (Vallbona, 1998); l’agent de transports internacionals i duanes 

Fernando Roque, fundada el 1911, s’hi havia traslladat el 1935 al núm. 26 de la nova via; en 

aquest mateix tram s’hi trobava Ferrer y Trujillo. També hi havia seus d’altres tipus d’empreses 

com La Salinera Catalana dedicada a la producció i importació de sal.

El conjunt anomenat Porxos d’en Xifre havia format part des de finals del segle XIX de 

l’espai ocupat per empreses navilieres i serveis de banca, que es mantindrien fins a la Guerra 

Civil. A mitjans del XX començaren a perdre aquesta funció i acabarien per transformar-se 

en un espai dedicat a la venda d’articles importació com electrodomèstics, joies, rellotges a 

bon breu (Fabre i Huertas, 1977, 216).8 Tot i això encara als anys 1960 s’hi mantenien empreses 

d’efectes navals i de lones i tendals, i la seu del Col·legi d’Agents de Duanes.

5. Un dels primers havia estat El Dique Flotante, obert el 1899, sota un nom que feia referència al Dique 
Flotante i Deponente del port de Barcelona inaugurat un any abans ( Barca i Moreno, 1993). 

6. En aquest treball s’aporten dades i àmplies referències sobre la funció portuària medieval d’aquest indret.

7. Era encara la seu d’aquesta empresa de navegació fundada el 1916, que havia acollit fins el 1939 a d’altres 
empreses com Petroleos Porto-Pi S.A.

8. Aquests dos periodistes donaven una breu i molt clara definició de com havia canviat aquest indret. Per 
altra banda, vàries noticies aparegudes en les pàgines de La Vanguardia dels anys 1960 mostraven aquest 
espai como una mena de “Zona Franca”, o “l’Andorreta” on arribaven articles d’importació a preu baix. 
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El proper barri de Ribera, encara força vinculat amb el port, era als anys de la dècada del 

1950, un barri molt viu, tant des del punt de vista econòmic com social. El Mercat del Born era 

l’epicentre com a Mercat Central de fruites i verdures que conjuntament amb un gran nombre 

de magatzems propers, abastien als altres mercats i venedors d’arreu de Barcelona a més 

de territoris més allunyats. Les seves activitats s’estenien fora del seu recinte fins al murs de 

la tanca del parc al Passeig Picasso, on s’amuntegaven de forma ordenada molts d’aquests 

queviures que diàriament al caure la tarda portaven els pagesos del Poblenou (Urbiola i 

Gutierrez, 2011, 21, 25), del Maresme i, també els del Baix Llobregat conreadors de terres de la 

Marina del delta del Llobregat; alguns pagesos transportaven encara amb carros tirats per 

cavalls.9 Destacaven els grans magatzems de fruites, especialment els plàtans, tomàquets i 

patates arribats en vaixell des de les illes Canàries,10 com els que eren propietat de l’empresa 

canària Betencour , la important empreses barcelonines Casamitjana Germans S.L ( al carrer 

Comercial 5) importadors de plàtans, tomaques i patates de Canàries i de raïm d’Alacant , o 

la dels germans Matutano, magatzemistes de patates que s’hi estatjaren fins mitjans de la 

dècada del 1960.11

Del sector de queviures hi havien els grans importadors, especialment els de sucre com 

l’empresa Plandiura i Carreras S.A., Morató Sanpera, i un magatzem de la Compañia de 

Industries Agrícoles (Tatjer 2016, 42-45 ), o els de sal com Sal Costa;12 els torradors de cafè (Gispert 

des del 1851, i el Magnifico d’ençà el 1919), grans botigues d’espècies (Jobal, La Manchega,...), de 

tes i de conserves; també hi havia als porxos del carrer del Rec els tradicionals establiments 

dedicats a la venda de bacallà (Rekas i Arús, 2005,13). i que ja s’hi concentraven a mitjans de 

segle XIX en aquesta mateixa zona ( Sauri i Matas, 1848, 240 ); entre els que distribuïen a l’engròs 

destacava a mitjans del segle XX al núm. 60, el de Josep Daurella, el gran importador d’aquest 

salaó d’ençà 1863 i els Pairó al Passeig del Born i F. Heredia al carrer Peixeteria, 1. Al costat de les 

empreses més antigues s’afegiren als anys 1940 de noves com La Ribera de salaons i conserves, 

o la Casa Renobell de fruits secs, que encara segueixen obertes.

 Altres carrers del barri de Ribera serien ocupats per empreses de fabricació de productes 

d’alimentació com el torró i la xocolata elaborats per la casa Mauri oberta al carrer Flassaders 

el 1926,13 continuant la tradició d’empreses com els Amatller que desenvoluparen aquesta 

9. D’aquesta activitat en tinc memòria familiar que he descrit en el meu llibre “ Les dones de la meva mare” 
( en publicació).

10. Les fruites procedents de Santa Cruz de Tenerife i La Palmas arribaven encara a mitjans segle XX 
en motonaus i es dipositaven al Moll d’España ( la Vanguardia,1950, 5 del 12, 12); algunes empreses com 
Casamitjana disposava d’instal·lacions pròpies a Santa Cruz de Tenerife i una altra seu a Bilbao.

11. Actualment aquesta empresa es dedica a l’elaboració de snacks.

12. Sal Costa, importador de sal des del 1855, estava al carrer Princesa 55 fins als anys 1960 quan marxà 
al carrer Marina, i ara està a la Zona Franca. S’ha de recordar que històricament la sal havia estat molt 
present en aquesta part de la Ribera, ja que a l’actual carrer Pons i Clerch existí un antic moli de sal que 
funcionà fins la construcció l’actual edifici, aixecat per L. Pons i Clerch (Veclus, 2006); aquest propietari era 
un gran importador de llavors oleaginoses i fabricant l’oli de ricí i de sabons amb fabrica des del 1902 al 
Poblenou ( Modificació del Pla Especial, 2006, p.140-149).

13. Part de les instal·lacions de la fabrica Mauri es mantenen encara en peu al mateix lloc, ara amb una 
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activitat entre finals segle XVIII i finals segle XIX, a la plaça de Santa Maria del Mar (Tatjer, 

2014,14 i 16). Hi destacaven també grans magatzems al major de comestibles com el d’A. 

Bonavia a la plaça de Montcada que alhora era importador i exportador de vins i de licors.

Un establiment molt antic i característic era la Industrial Guarnicionera fundada el 1910 a 

l’actual Passeig Picasso,14 que abastia d’articles de pell i fornitures per a les cavalleries que fins 

a mitjans segle XX encara servien per el transport de mercaderies ( Fernandez i Tatjer 2013, 21).

Haurien d’esmentar també que noms tradicionals com el de carrer Esparteria, i altres 

propers, reflectien activitats de transformació de l’espart i d’altres fibres naturals en l’elaboració 

de cordes i xarxes de pesca, que tot i desaparegudes, estaven ben representades per l’empresa 

Calicó continuadora de la dels Borull, situada des del 1883 a la plaça de les Olles; tanmateix, si 

que encara es mantenien a mitjans segle XX els tradicionals i reconeguts obradors de palmes i 

palmons, cistells i cabassos per a transportar mercaderies, situats a les rodalies de Santa Maria 

del Mar com la casa de la vídua Oliver a la plaça de Montcada.14 

Malgrat el trasbals de la Guerra de Successió i l’aixecament de la Ciutadella al segle XVIII els 

petits carrers de Ribera havien continuat aquest tipus d’activitats que tenien arrels de segles, 

ja que abans de la construcció de la fortalesa el barri de Ribera era un barri comercial afavorit 

pel port per on arribaven mercaderies d’arreu del mon.

 A la segona meitat del segle XIX i desprès de l’enderroc de la Ciutadella, i construir-hi el 

mercat del Born i els conjunt de cases de Fontseré, molts dels nous edificis, que disposaven de 

grans baixos i soterranis aptes per a espais comercials i d’emmagatzematge. foren propietat 

de famílies de grans comerciants que encara a mitjans segle XX eren residencia d’alguns d’ells. 

Voldria destacar el cas de Vicente Ferrer, gran importador de productes químics i 

farmacèutics, colonials, perfumeria, entre molts d’altres que distribuïa arreu de la Península; 

s’establi a mitjans segle XIX en aquest barri i el 1886 aixecà un nou edifici, obra de Rovira i 

Rabassa on hi fitxà el seu domicili, a la primera planta, la seu de l’empresa i el gran magatzem. 

Als anys 1960 encara funcionava en aquest indret disposant de sis grans magatzems ala Ribera 

i d’un gran i reconegut establiment de venda al detall a la plaça de Catalunya.

Relacionats amb aquestes empreses, podem esmentar altres negocis dedicats a la 

importació i elaboració pròpia de productes químics- farmacèutics i d’adrogueria, així com els 

reconeguts magatzemistes d’adobs i llavors com Nonell a la plaça de Palau, 3, o Fitó (Orbiola i 

Gutierrez, 2011, 26). 

nova funció de restauració i activitat comercial.

14. Aquestes fibres, procedents del Sud-est d’Espanya arribaven per mar a Barcelona; l’espart des del 
port d’Aguilas ( Murcia), i les palmes d’Elx (Alacant) que requerien un llarg procés de blanqueig i neteja 
desenvolupada en alguns magatzems del barri de Ribera. A quest procés està força ben explicat a les 
pàgines de La Vanguardia ( Llopis, 1962, 6). I sobre la tradició de fabricació de fils, cordes i lones de lli, cànem 
i espart cal esmentar els Maragall (Blasco i Badía, 2007) amb obrador des de les primeres dècades del segle 
XIX (Guia de Barcelona,1842, 28), i especialment la nissaga dels Alier que inicià, també les seves activitats 
al carrer Esparteria (Cornet, 1862, 82) i que a l’any 1909 muntà amb els Borrull una fabrica al Poblenou, que 
tingueren fins el 1927un establiment de venda a la plaça de les Olles (vegis, nota 27) . 
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No hi mancaven tampoc les agències de transports a major distància, com La Motrilense, i 

els nombrosos transportistes que amb la denominació de “Centres de Recaders”, situats molts 

d’ells als carrers Rec, Portal Nou, Comerç, Princesa, distribuïen tot tipus de mercaderies arreu 

de la ciutat o a d’altres indrets.15

Les activitats del barri de Ribera omplien els carrer de diferents soroll de les converses, el 

brogit dels carretons i dels camàlics, els olors de les especies, dels salaons i les fruites i verdures; 

imatges i sensacions que el que les ha viscut no pot oblidar, i a les que fins als anys 1960 es 

completaven amb actes religiosos com la processo de Corpus que sortida de Santa Maria del 

Mar amb un seguici format pels grans comerciants i autoritats.16

El passeig de Colom i la part central del Front marítim urbà

Aquesta part del front marítim, que tenia el seu epicentre en la plaça de Medinaceli, estava 

separat del sector de la plaça de Palau per l’obertura de la Via Laietana es perllongava pels 

carrers propers (Ample, Mercè,...) fins a la Rambla, essent una part important del que es podria 

anomenar barri de la Mercè (Fabre i Huertas 1977, 211- 230).

El passeig de Colom, que també fou afectat per alguns dels bombardejos, es reconstruí 

ben aviat i mantenia a mitjans segle XX edificis oficials com la Capitania General i el Govern 

Militar. Al llarg d’aquest passeig es trobaven encara importants empreses com Condeminas 

al núm. 11 (Veclus, 2015), i al núm. 12, R. Pérez Trepat, especialitzada des de principis del segle 

XX en instruments de precisió i construcció d’instruments nàutics i la compensació de vaixells 

i, continuadora de la històrica Casa Rosell;17 al mateix passeig figuraven als anys 1960 la 

esmentada empresa de duanes Castejón-Minguella, desplaçada dels Porxos d’en Xifré, així com 

altres establiments com la de maquinaria Francos Costa.

En aquests anys les dues principals publicacions d’informació portuària, El Vigia des del 

1895,18 i Marítimas des del 1960, tenien la seva redacció al passeig de Colom,19 mentre que al 

carrer de la Fusteria 12, la llibreria Nàutica oferia des del 1919 un gran assortiment de literatura 

marítima i publicacions i cartes nàutiques. 

Els carrers paral·lels al Passeig de Colom, i especialment el carrer J. A. Clavé, mantenien 

15. Aquestes antigues i tradicionals activitats es mantenien, encara que moltes d’elles ja des dels anys 1930 
disposaven de grans magatzems a carrers propers a l‘estació del Nord com Ali Bey, Almogàvers, Llull o 
Tànger.

16. Un dels meus records te a veure a la vida social d’aquest barri molt marcada per el port, ja que hi vivien 
portuaris, famílies de naviliers, mariners i pràctics del port, maquinistes navals, a més d’una part dels 
grans empresaris lligats al comerç marítim i molts treballadors del mercat del Born. 

17. La casa Rosell, fou des del primer terç del segle XIX una de les primeres empreses dedicades a la 
construcció d’instruments de Nàutica amb establiment a la Barceloneta ( Sauri i Matas,1848, 268) i desprès 
al Pla de Palau; Ramón Pérez Trepat inicià la seva activitat a la Plaça de Regomir i passa al Passeig de 
Colom com continuadora de l’empresa Rosell.

18. El Vigia es publicà inicialment al carrer Sant Carles de la Barceloneta i passà a ser editat desprès al 
passeig de Colom.

19. Estudiosos del port de Barcelona com la professora Rosa Maria Castejón, consideren aquestes dues 
publicacions que ara continuen on line, com un important patrimoni marítim de Barcelona.
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una forta activitat relacionada amb el terciari marítim. Al núm. 6 del carrer encara continuava 

l’agencia de Duanas d’Andres Avelino Guitert Pujol,20 i al carrer Ample sobresortia l’antic palauet 

de finals segle XIX de la Sociedad de Crédito Mercantil, que aleshores estava ocupat per oficines 

de la Càmera de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, on s’hi tenien seu l’Associació de 

Consignataris de vaixells. Ja al final del carrer, al núm. 35 es trobava la botiga d’efectes navals 

propietat de La Industrial Velera Marsal, empresa que inicià les seves activitats de confecció de 

velamen a la Barceloneta a la dècada del 1920 i es convertiria en una de les mes importants 

d’aquest sector. Altres establiments del mateix ram eren el de Josep Jover Triay i Mare Nostrum 

dedicats a distribuir codes i varis articles per la Marina, així com una seu dels Martí Ventosa 

situada al del carrer Ample, 3. 

A la plaça de Medinaceli Tenien seu empreses de serveis portuaris com el consignatari i 

comissionista de transit Romeu y Cia S.L. , o el de Mac Andrews, i, cantonada al carrer Ample, 

hi havia encara a finals de la dècada del 1960 la Organització de Nacional de Cecs.21 Al mateix 

carrer Ample núm. 3 en tocar a la plaça de Medinaceli s’estatjava a la dècada del 1940 una 

important empresa que a càrrec de Rafael Mallol (desprès de Daniel Roda) dedicava a velamen 

per vaixells, banderes, salvavides, tendals i encerats; més endavant en aquest lloc s’instal·là 

l’empresa Daro S.A. que continuà la mateixa activitat fins a finals segle XX (E.A.R.H.A, 1989, 50). 

A la Rambla, encara als anys 1950, es mantenien algunes activitats relacionades amb el 

terciari marítim. El 1951, s’havia aixecat l’edifici de la Comandància de Marina, sobre el solar 

de l’antic Parc d’Artilleria i l’empresa Crèdit i Docks de Barcelona seguia ocupant part del 

gran edifici de l’antic Banc de Barcelona;22 a mes s’hi trobaven vàries empreses navilieres i 

consignatàries; a la plaça del Teatre estava l’establiment de Juan Medina dedicat a efectes 

navals i militars, i al costat de l’església de Belem l’edifici de la Compañia de Tabacos de Filipinas, 

fortament vinculat amb el comerç colonial.23

 Amb l’arribada de la Sexta Flota a l’any 1951, aquesta part de la ciutat començaria a canviar. 

A la plaça Medinaceli, 2 s’instal·là un Club Privat per acollir i atendre als marines durant la seva 

estada a Barcelona. La presència dels marines nord-americans donà lloc a la creació d’espais 

i activitats d’esbarjo que transformaren especialment la Rambla i els carrers propers del 

Raval i també el carrer Escudellers on s’obriren “tablaos” flamencs i discoteques (Theros, 2010), 

20. Aquest Agent de Duanes era net d’Avel·lí Andreu Guitert de Cubas autor d’una important monografia 
sobre La Barceloneta (Guitert, 1920). L’empresa seguí funcionant fins a finals segle XX.

21. Aquesta entitat ocupava la casa- palau del marqués de Santa Coloma, que desprès fou adquirida per 
Manuel Girona; a l’any 1977 la ONCE és traslladà al barri de Sant Antoni, i finalment el palau esdevingué la 
seu del Registre Civil de Barcelona. 

22. Aquesta empresa el 1890, s’estatjà inicialment al Passatge de la Pau,11, i disposava de grans magatzems 
a l’avinguda Icària; des del 1916 ocupà part de la seu del Banc de Barcelona, fins el 1973 quan l’edifici es 
convertí en el Museu de Cera. 

23. Aquesta empresa fundada per Antonio Lopez, es mantenia encara tot i que a la dècada del 1960 una 
part de l’edifici s’hi trobaven altres empreses com la Unión Salinera de España S.A. important productora i 
importadora de sal marina (Canyelles 2015) a més de Trancota consignatària de línies marítimes turques i 
de l’agència Ultramar Expres, especialitzada en creuers. Fins a 1931 fou la seu del Banco Hispano Colonial, 
i fins al 1939 la seu de la Compañía Trasatlántica, tots dos fundats també per A, Lopez.
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coincidint amb l’obertura d’espais musicals com el 1960 el Jamboree Jazz Cave a la plaça Reial.

 Els canvis del front marítim urbà entre 1970 i finals del segle XX

Les imatges descrites en el apartat anterior iniciarien una ràpida transformació als anys 

finals de la dècada del 1960, tot i que la crisis d’inicis dels anys 1970 retardaria a l’aplicació i els 

grans projectes que s’havien posat en marxa.

Ja hem esmentat la urbanització dels dos primers trams del Passeig Marítim de la 

Barceloneta, i especialment cent metres del segon tram inaugurats el 1964 que significaria, 

finalment, significaria un primer pas per l’enderroc dels nuclis de barraques de la platja del Gas 

i del Somorrostro amb l’excusa de les maniobres de la Setmana Naval del 1966 (Tatjer, 2010, 

47-52 ).

Al temps de l’alcalde Josep Mª de Porcioles començarien propostes i plans agosarats 

entre els que podríem esmentar la construcció (1965-1970) de l’edifici singular Colon entre la 

Rambla i d’aleshores nova avinguda Garcia Morato (actualment Avinguda de les Drassanes). 

Es tractava d’una icona del que es pretenia desenvolupar al front marítim de Barcelona amb 

construccions de gran alçada. L’edifici de 110 m. d’alçada, projectat per Ribes Arquitectes (Josep 

Anglada, Daniel Gelabert i Ricard Ribas) i pensat per albergar activitats de serveis portuaris 

(agents de duanes, transitaris, consignataris), que es completen actualment amb dependències 

municipals. 

De fet, ja als dos extrems del litoral de la Barceloneta s’havien aixecat dos grans edificis 

pantalla en aplicació del “Pla Especial de la Barceloneta” de l’any 1959, que modificava el Pla 

Comarcal del 1953, segregant una franja litoral como “Especial Paseo Marítimo”. Un ocupà part 

de les instal·lacions del banys de l’Astillero, aixecat per la Immobiliària Astillero, i l’altra en tocar 

al Poblenou construït pel Patronat de l’Habitatge de Barcelona destinat a habitatges pel classes 

mitjanes en terrenys segregats (Tatjer,1988, 267).

 A escala de ciutat cal esmentar el Pla de La Ribera, projectat per aquests mateixos anys 

amb l’objecte de transformar el front marítim de la ciutat des del Besòs fins al peu de Montjuïc 

en una àrea residencial de gran estanding social que afectava el litoral industrial i conjunts 

d’habitatge popular del Poblenou i bona part de la Barceloneta (Tatjer, 1973, 268). 

Paral·lelament, espais no directament afectats per aquest projecte serien objecte de 

propostes urbanístiques o de canvis d’us. Especialment important foren el tancament el 1971 

del Mercat del Born que feia les funcions de Mercat Central, i, quasi al mateix temps, el traspàs 

de bona part de les activitat de l’estació de França com a Estació Central de passatgers arran 

de la instal·lació de la nova Estació de Sants així com de l’Estació del Nord, convertida desprès 

en Estació d’Autobusos.

Poc a poc, els entorns del Born perderen l’activitat tradicional que poc a poc es traslladà a 

Mercabarna i les seves rodalies. A inicis dels anys 1970 començarien a aparèixer activitats noves 

al barri de Ribera, un dels primers fou la instal·lació a l’antic magatzem de sucre propietat de la 
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Companyia de Industries Agrícoles (important empresa del sector del sucre) d’un local musical 

i cultural amb el nom de Metrònom; quasi al mateix temps, s’obri un altre espai musical al 

carrer Argenteria, fou el Zeleste.24 Tot i que totes dues sales no si estigueren molt de temps, van 

trasbalsar la vida nocturna de Barcelona. Alhora, al transformar-se aquests espais comercials 

com espai lúdic, s’afegiren un cert nombre de galeries d’art a la entorn del carrer Montcada, on 

s’instal·là el 1961 el Museu Picasso, i s’obriren espais teatrals i nous restaurants, fins al punt que 

hom pensà en que podria convertir-se en un mena de Montmartre barceloní (Rekas, i Arnús, 

2005,16-17). 

Pel que fa al mercat del Born, hem de destacar la llarga lluita veïnal i ciutadana de quasi 

quaranta anys per evitar la seva destrucció, i desprès de varies propostes fallides, varies d’elles 

proposades per veïnat (Associació de Veïns del Casc Antic, 1990), s’ha mantingut la seva estructura 

convertint-se en un Centre Cultural.25 Aquesta nova activitat ha contribuït als darrers anys a 

la desaparició, encara amb mes força, dels pocs establiments tradicionals que es mantenien 

al seu entorn transformant-se els antics baixos i edificis comercials i residencials en activitats 

orientades al turisme. De fet cada cop més son residuals els establiments tradicionals26 o les 

restes de grans empreses, que van desapareixent sense comptar amb estudis que documentin 

la seva història; desapareixen també molts elements de memòria.27

 Paral·lelament, a la dècada del 1970 el port de Barcelona estava a en plena transformació en 

un moment de forts canvis amb la introducció dels containers com a nou sistema de transport 

marítim que obligà la seva expansió cap el Llobregat, esdevenint obsoletes les instal·lacions 

de la part històrica del port al que s’anomenà, aleshores el Port Vell. Arran dels Jocs Olímpics, 

aquestes transformacions anirien en augment; es va passar en poc temps de propostes de 

transformació del Por Vell més cíviques, com la del Moll de la Fusta, part del projecte encarregat 

l’arquitecte Manuel de Sola- Morales, al projecte proposat per la Junta d’Obres del Port, amb 

diferents intervencions que donaren lloc grans edificacions comercials i d’oci que han densificat 

l’espai d’aigua del Port Vell.28

24. Aquest espai musical tancaria de les portes al i es traslladà al Poblenou. El seu lloc fou ocupat per 
l’antiga empresa Riera, important fabricant de caixes de cartró, i actualment es un comerç de moda. 

25. Sobre les primeres reivindicacions (Fabre i Huertas, 1977, 246), i també (Guàrdia i Oyon, 2017).

26. Val la pena esmentar el cas de l’empresa Calicó dedicada a xarxes de pesca situada a la plaça de les 
Olles, que malgrat la seva qualificació com “Establiment emblemàtic de Barcelona” tancà l’any 2017 en raó 
del especulatiu augment de lloguer; el valor patrimonial dels Calicó era tan la seva especialitat actual com 
ser la continuadora d’ençà 1931 de la de Josep Borrull, creada el 1850 com fabricant de xarxes i cordes i que 
de la plaça de Montcada es trasllada a la plaça de les Olles. D’aquest establiment només s’han conservat 
alguns elements mobles de l’interior ( La Vanguardia, 2017)

27. Es cert que arran de la nova activitat del Born és varen dur a terme nombroses intervencions 
arqueològiques, varis estudis, publicacions, mes aviat centrats en el mercat del Born (Guàrdia i Oyón, 2017), i 
l’Exposició organitzada pel MUHBA l’any 2017 que aplegarem només una petita part de l’amplia informació 
oral i documental recollida. D’anys abans em esmentar l’estudi del desaparegut barri de Ribera arran de la 
Guerra de Successió (Garcia Espuche, 2009).Tots ells de gran valor, però deixant de banda aquells elements 
que encara es podien inventariar com a representatius d’un final d’etapa dels segles XIX i XX, de la vida del 
barri de Ribera vinculat amb activitats portuàries i comercials (Tatjer, 1994; Nahm i Tatjer, 1994).

28. Sobre la valoració de les actuacions dutes per la Junta d’Obres del Port que transformaren el Port Vell 
Solà Morales,1989, 116-117)
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Tot i la forta oposició ciutadana, el Port Vell ha acabat banalitzat per un centre comercial 

i lúdic (Cinema Imax) activitats escassament marítimes (exceptuant l’Aquàrium) al moll 

d’España, i activitats restauració i usos divers als antics Magatzems de Comerç, foragitant 

activitats de caire mariner, entre elles la de tallers com el de Modelisme Naval Riera i destrossant 

el seu interior (Moreno, 1991); solament el Word Trade Centre està relacionat amb l’activitat 

portuària. 

Deixant de banda les propostes de plans com el PERI de la Barceloneta que les qualificava 

com equipament, s’enderrocaren els “ tinglados” del Moll de la Barceloneta, sense cap estudi 

previ i consideració de les seves possibilitats de reutilització. Aquest enderroc vist per molts 

arquitectes com una gran millora, mentre que fins i tot veus moderades varen considerar 

que “enderrocament dels tinglados ha suposat l’extinció de velles construccions que han estat 

sacrificades sense que s’hagi previst la reconversió en espais per a equipaments culturals”.29

Paral·lelament, a finals segle XX el passeig de Colom i els carrers propers també iniciarien 

una rapida transformació. Dues peces importants de la vida comercial i marítima abandonarien 

l’antic edifici de la Llotja. La Borsa marxaria al Passeig de Gràcia, on ocuparia l’antiga seu 

del Banc Exterior d’España, alhora que la Cambra de Comerç es traslladaria a la Diagonal;30 

afortunadament hi restà l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

Lentament els hotels i restaurants començaren a substituir a negocis relacionats amb el 

port, dels que en resta com a símbol l’edifici modernista de la Naviera Condeminas, coronat per 

un gran rètol amb el seu nom.31 Apartament turístics substitueixen als habitatges i, en molts 

casos, han implicat l’augment de preus dels lloguers o el desnonament del veïnat, En alguns 

casos molts edificis nomes mantenen la façana, havent, prèviament destruït interiors de gran 

valor que corresponien a construccions senyorials aixecades a mitjans segle XIX, quan desprès 

de l’enderroc del convent dels Franciscans s’ordenà la plaça de Medinaceli.32

Mentre tant, edificis històrics de gran valor patrimonial artístic i marítim com el de la Duana 

del segle XVIII o l’antiga seu del Banc de Barcelona, resten buits i en procés de deteriorament, 

o parcialment en funcionament com l’Estació de França; alhora la pressió immobiliària era 

tan forta, que fins hi tot edificis públics en ple funcionament com la Facultat de Nàutica es 

plantejava la seva transformació en espai comercial, arran del seu possible trasllat fora de 

Barcelona.

Novament, davant les fortes transformacions que afectaven al patrimoni arquitectònic 

però també al patrimoni social i la memòria marítima d’aquest barris i de la pròpia ciutat, 

29. Sobre aquesta qüestió cal confrontar les diferents opinions ( Bohigas, 1995), i (Alemany, 2003,.71), on es 
reprodueixen fotografies dels enderrocs del tinglados. 

30. Aquests canvis de ubicació seguien les estratègies de les empreses d’assegurances i serveis (Colell,1984, 
32, 44-46).

31. Aquesta empresa, es traslladà (VECLUS (2015 i l’edifici Condeminas es va vendre l’any 2017.

32. Un dels casos mes flagrants d’aquests tipus d’atemptats al patrimoni és la finca de la Plaça de Medinaceli 
cantonada amb Nou de Sant Francesc (VECLUS ( 201..). 
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s’organitzaren diferents reivindicacions i propostes alternatives per a mantenir i donar 

usos més socials i culturals a aquests edificis. Les reivindicacions veïnals amb el suport de 

professionals, acadèmics i entitats de defensa del patrimoni es varen anar desenvolupant a 

partir de finals dels anys 1970 arran del tancament del Mercat del Born (Huertas i Andreu, 1996, 

13), continuen encara en aquest moments.

 Podríem assenyalar cinc moments al llarg dels mes de quaranta anys de moviments 

reivindicatius; el primer, el del Born des dels inicis de la dècada del 1970 i fins la seva 

transformació en Centre Cultural i en paral·lel el del Pla de La Ribera (1965-1971); el segon el 

de “Salvem el Por Vell” els anys 1986-1990, arran dels projectes de transformació del Port Vell 

i les obres relacionades amb els Jocs Olímpics ( Huertas i Andreu 1996, 65) ; el tercer, als anys 

2012-13 davant de les noves propostes de transformació i densificació del Port Vell i del front 

marítim (Tapia i Tatjer, 2013); el cinquè avui, com el debat que actualment encapçalen els veïns 

de la Barceloneta i d’altres entitats ciutadanes arran de la reforma de la Nova Bocana del Port, 

desplaçament del port de pescadors i la instal·lació d’una seu del Museu de l’Ermitatge.
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El arsenal pontificio en el 
puerto urbano de la ciudad 
eterna. Nuevos estudios 
y propuestas para la 
valorización del patrimonio 
portuario
Palmina Trabocchi 
Historiadora del Arte.

A principios del siglo XVIII, dentro de la ciudad de Roma, se inició la construcción y 

modernización de las infraestructuras: se abrieron numerosos sitios de construcción destinados 

a la renovación y reconstrucción de iglesias, así como la ejecución de obras de utilidad pública. 

Entre estas, la renovación del puerto de Ripetta -realizada con materiales recuperados del 

Coliseo- que se concluyó en 1704; y la edificación del Granero clementino -cerca de los baños 

de Diocleciano- realizado en 1705: ambos proyectos firmados por el arquitecto de cámara 

Carlo Fontana (1638-1714) (Mira, 1954: 27-44). Dentro de este programa de renovación de las 

infraestructuras se encuentra la edificación del Arsenal Pontificio en Ripa Grande, fuera de 

Puerta Portese, empezada por voluntad de Clement XI Albani (1700-1721) (Vasi, 1770: 252-253).

Algunos estudiosos atribuyeron la paternidad del proyecto a Gian Lorenzo Bernini, otros a 

Carlo Fontana. Por el estudio de las fuentes consultadas el único nombre cierto que surgió fue 

el de Giovan Battista Contini (1642-1723)- entre otras cosas alumno de Bernini, gran conocedor 

de la ingeniería hidráulica, así como estudioso de los regímenes de inundaciones del Tíber.1 Lo 

que permite suponer su participación en la fase de planificación del Arsenal Pontificio son la 

habilidad y la precisión con las que ideó el sondeo de las obras: no solo una memoria de todas 

las partes en obra para realizar, sino también una guía útil para los obreros para la realización 

del trabajo.

En los años en que operó Contini -entre 1680 y 1730- comenzaron a delinearse nuevas 

demandas en las comisiones de obras de utilidad pública, dentro del panorama europeo. 

En la ciudad de Roma se difundieron las nuevas tendencias introducidas por la Academia 

de Arcadia, fundada por Cristina de Suecia en 1690, que contaba entre sus miembros más 

autorizados Giovanni Francesco Albani, el futuro Clemente XI. La atención fue así dirigida hacia 

1. ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 399.
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el completamiento de los servicios que la ciudad necesitaba, como: la renovación de iglesias, el 

diseño de nuevas capillas, la construcción de obras de ingeniería estática e hidráulica.

El edificio clementino, indicado en las fuentes de archivo como “Casone para trabajar barcos”, 

fue inaugurado el 15 de junio de 1715. Lo que se podía ver era un edificio con base rectangular 

articulado en dos naves, constituido por una serie de secciones cortadas por una doble arcada 

ojival, y por ojo de buey centrales de aligeramiento colocados a una distancia de 5,50 a 6,60 m, 

que ocupa un superficie de 1015 metros cuadrados. En la fachada, engastado en el ojo de buey, 

se encuentra el escudo de armas de mármol de la familia Albani, sostenido por dos hipocampos 

que salen del agua. Además, al lado, el espacio era puntuado por una serie de pilares y siete 

arcadas cerradas por «un revestimiento de ladrillo estucado a cortina» hasta la imposta de 

los arcos en correspondencia de una simple moldura.2 En origen, “en los cantos” del Arsenal se 

insertaron dos columnas de mármol, hoy inexistentes, de las cuales una estaba dispuesta “en el 

camino hacia el río “, y la otra “hacia la Ostaria en el camino arbolado”.3

A partir de la investigación y el estudio de las fuentes han surgido noticias de particular 

interés que permiten poner en claro la actividad de construcción naval del Arsenal de Ripa 

Grande. Entre estas, cabe destacar: el caso de Salvatore Padovani Padron, quien en 1842 realizó 

la faluca Speranza, que partió de Marsella el 7 de noviembre, y llegó a Ripa Grande el 23 de 

noviembre del mismo año, cargada con productos de diversos tipos;4 el de Giuseppe Carbone, 

quien en 1826 solicitó la recolección del premio para la construcción de dos “legni” en el astillero 

de Ripa;5 y el de Andrea Iannitti Parone, miembro de la marina mercante pontificia que, el 13 de 

junio de 1848, dirigió estas palabras a la Reverenda Cámara Apostólica: “le ruega al E. V. querer 

permitirle construir en la Arsenal Cameral de esta Capital fuera de Porta Portaese un burlotto 

de aproximadamente 15 toneladas para la conveniencia del comercio del Tíber, sometiéndose a 

esa forma que desde el Gobierno se le aplicará” (ASR Titolo IX Marina, sobre 686, fascículo 5321). 

Siempre de las fuentes surge la participación, en la actividad de construcción naval tiberina, de 

los carpinteros civitavecchiesi, que operan en el Arsenal de Bernini: el hecho puede deducirse 

del acto oficial por el cual se pidió al Camerlengo de Ripa que pagara mil ciento setenta y tres 

escudos a Giuseppe y Francesco Cliari de Civitavecchia, para el armamento de dos barcos.6

Durante la ocupación de Roma por las tropas de Napoleón, el Arsenal Pontificio se utilizó 

como depósito para todas las obras de arte robadas de los museos del Vaticano, y los volúmenes 

sustraídos de la Biblioteca del Vaticano, como se indica en el aviso de 1798.7

El primer trabajo de restauración del casone para barcos fue realizado en 1821 por el 

Maestro albañil Lovatti quien en su informe del 22 de junio de 1821, que contenía los detalles de 

2. ASR, Camerale I, Giustificazioni di tesoreria, b. 399.

3. ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b.399.

4.ASR, Camerlengato (1816-1854). Parte II 1824-1854, Titoli III Commercio, B28, fascículo 294.

5. ASR, Titolo IX Marina, sobre 566, fascículo 1272.

6. ASR, Camerale I, Giustificazione di tesoreria, b. 395, año 1714.

7. Pietrangeli, 1985.



403XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

los trabajos realizados, escribió:

«…La sua posizione per altro bassa e scoperta fa si che portando il vento, che ben 

spesso vi domina della gran polvere è cagiona che vi allignino l’erbe, ed è perciò soggetto 

di esser spesso spurgato e ripulito perché le acque alluvionali non vadano ad infradiciare 

li legnami che lo sostengono». (ASR, Computisteria generale della Camera Apostolica, 

Divisione I, Beni Camerali 1816-1836, Sobre 94). 

Durante el pontificado de Pío IX (1846.1878), todo el complejo del arsenal fue equipado con 

una muralla protectora que recorría, desde Porta Portese, toda la calle Portuense. El perímetro, 

hecho de ladrillos, estaba marcado por dos portales en almohadillado coronados por escudos 

de mármol, uno de los cuales tenía el emblema del Papa y el otro del Senado Romano.

También se realizaron obras para el cierre de la pared posterior del Arsenal al que se anexó 

otro edificio, el de las Corderías, una fábrica en la que se trababa el cáñamo crudo del que se 

obtenía el hilo para realización de los cabos.

El edificio, de planta rectangular, se caracterizaba por una secuencia de arcos de medio 

punto interrumpidos por una vasta entrada resaltada por un techo de dos aguas. En la misma 

secuencia se apoyaba la estructura del techo, con cerchas de madera y cubierta de tejas. El 

edificio estaba marcado por una serie de diez buhardillas dispuestas en el centro de cada tramo, 

y delimitadas por dos arcos que ritmaban el frente.

El plano topográfico del Censo Pontificio de 1866 indicaba claramente el desarrollo del sitio 

de construcción tiberino, al que fue anexado a finales del siglo XIX el almacén de la sal: un 

edificio de base rectangular, para el almacenamiento de los productos alimenticios sometidos 

a impuestos, con características arquitectónicas elementales.

El frente del edificio se caracterizaba por tres aberturas de medio punto y los lados cortos 

por dos ventanas simples. Un lado del edificio estaba adosado contra las murallas de Porta 

Portese, característica que alguna vez fue evidente desde el interior donde se veía el moldeado 

de travertino. Finalmente, el techo, de dos faldones, presentaba una urdimbre de viga con 

secciones principales y secundarias, y la capa de coberturas de tejas alomadas y planas. Para 

asegurar su soporte, se habían insertado cerchas de madera y cables de hierro.

La llegada de los barcos de vapor y el declive del transporte fluvial

Hasta 1823, los barcos cargados con mercancías que llegaban a Ostia y Fiumicino eran 

remolcados hasta el puerto de Ripa Grande por medio del sistema de “tiro” o “arrastre”. En 

ese mismo año se introdujo el barco de vapor, o “pirodraga”, que gradualmente reemplazó al 

remolque animal como medio de transporte y viaje. En 1842, bajo el pontificado de Gregorio 

XVI (1831-1846), se suprimió el remolque con caballos y búfalos a favor de los barcos de vapor. 

Una descripción detallada del estado del armamento del Arsenal Clementino se hallaba en el 

legajo que contenía instrucciones e información sobre la gestión de los piróscafos, que data14 
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de agosto de 1850. 8

El 7 de enero de 1869, el Papa Pío IX otorgó, por una duración de 36 años, el derecho de 

remolcar los vapores y el derecho de usar el Arsenal Ripa Grande a la empresa francesa Egbert 

Welby, con la carga de pagar a la Cámara Apostólica una cuota anual de £ 6,718.85.

Tras la terrible inundación que afectó Roma el 28 de diciembre de 1870, el Ministerio de 

Obras Públicas designó una comisión que estudió la situación y comenzó a trabajar en la 

construcción de los nuevos diques del Tíber con la consiguiente pérdida de contacto directo del 

Arsenal con el rio.

Los nuevos diques del Tíber y la reconstrucción de Ponte Sublicio rediseñaron el nuevo 

diseño urbano del área de Ripa. Las intervenciones para hacer más seguro el Lungotevere 

condujeron a la demolición y eliminación de la linterna de Pío VI, del pórtico con pronaos dóricos 

de los almacenes (encargado por Gregorio XVI), de los muelles y de la aduana (construidos por 

Inocencio XII): así desapareció el patrimonio arquitectónico del puerto fluvial.

El Arsenal Clementino a partir de 1929 se utilizó como almacén para camionaje y luego 

como almacén para materiales de construcción hasta 2008, año en que la Superintendencia 

de Patrimonio Arquitectónico comenzó una larga restauración en el complejo del arsenal, 

todavía en progreso.

Se presentaron múltiples propuestas y diferentes proyectos para un nuevo uso del complejo 

de arsenal, el punto decisivo tuvo lugar en 2014 cuando el complejo de arsenal, debido a su 

peculiaridad y ubicación estratégica en el tejido urbano, fue insertado por el Ministerio de 

Patrimonio Cultural y Turismo dentro del Plan Estratégico para Grandes Proyectos del 

Patrimonio Cultural, asignándolo a la nueva sede de la Fundación Cuadrienal de Roma.

Los espacios, de alrededor de 1.200 metros cuadrados, albergarán actividades experimentales, 

talleres de restauración de lo contemporáneo, eventos y exposiciones, workshop y seminarios; 

acogerán a realidades independientes activas en el sector creativo y cultural para favorecer la 

demanda cada vez mayor en este sector. 

En las Corderías, en cambio, se organizará el archivo de la Fundación, mientras que la zona 

bookshop y de restauración se concentrarán en los Almacenes de la Sal, y así, después de años 

de degradación, abandono e inaccesibilidad, pronto podremos admirar el nuevo renacimiento 

del Arsenal fuera de Porta Portese.

Consideraciones

A lo largo de los años, a través de la intención de un enfoque integrado, se han realizado 

encuestas, investigaciones y verificaciones, se han monitoreado los trabajos en la obra del 

8. ASR, Camerale, II, Tevere, b3, fascículo 2, 1857-1869 e ASR, Controllo generale (1835-1870) 1835 - 1870, Affari 
generali, B. 4, fascículo 29; Cfr., ASR, Controllo generale, serie affari particolari relativi ai singoli ministeri, 
b.12, fascículo 126/7,”Inventario generale di tutti gli oggetti appartenenti alla Soprintendenza de’ vapori e 
ritenuti in consegna dai fratelli Mazzocchi sotto il giorno 2 ottobre 1856” 
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Arsenal en el área de la calle Portuense y cerca del puerto. El estudio de campo lanzado desde 

2000 hasta hoy, también se ha documentado a través de una campaña fotográfica y de video 

documental creada con la contribución del profesor Gaetano Alfano.

La metodología utilizada en el proyecto de investigación permitió destacar las 

transformaciones de la obra clementina y de su contexto a lo largo de los siglos, gracias a 

la composición de un dossier que contenía una rica colección de documentación gráfica, 

iconográfica y fotográfica, así como destacar información importante sobre la actividad de 

construcción.

A partir de 2003, el área de Porta Portese y Clivio Portuense9 es objeto de un complejo proyecto 

de recalificación urbana, al día de hoy se han realizado acciones integradas entre ellas como la 

recalificación del edificio público del antiguo GIL10, realizado en 1933 por el arquitecto Moretti e 

inaugurado en diciembre de 2017, y la reorganización de la calle Portuense con la inclusión de 

un carril de bicis para cada dirección. Dentro de este marco se inserta el nuevo uso del Arsenal 

Pontificio que se convertirá en la nueva sede de la Fundación Cuadrienal de Roma en 2021.

Los estudios sobre el área y los proyectos relacionados de recalificación urbana han estimulado 

el nacimiento de una idea de proyecto llamada Waterfront Ripa Grande, que apunta a la fruición 

y mejora del patrimonio portuario y de su contexto. El término “contexto” se entiende aquí como 

“el conjunto de relaciones que dan a las cosas recíproca atracción, congruencia, significado y 

valor”11, también teniendo en cuenta el potencial de la construcción “menor”.

En esta primera fase, junto con el profesor Gaetano Alfano y la arquitecta urbanista Anna 

Karla Almeida, se está trabajando en el desarrollo de caminos temáticos como una forma de 

promoción territorial adquirida desde hace tiempo por diferentes realidades, incluidas las 

portuarias como Génova, Livorno y Brindisi, por nombrar algunas; la elección del itinerario 

permite un viaje al territorio en el que surgen las complejas interacciones entre los elementos 

materiales, inmateriales y las relaciones entre y con los sujetos locales.12

Algunos de los objetivos del proyecto son: promover la cultura marina que siempre ha 

caracterizado a la ciudad de Roma; ofrecer una alternativa a los destinos clásicos propuestos 

a los turistas; activar nuevas formas de usar y mejorar la pequeña arquitectura presente en el 

área en relación con el rico patrimonio histórico y artístico, las grandes obras maestras de la 

arquitectura racionalista y la transformación urbana. 
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El front marítim de 
Cadaqués: les Ribes i els 
Norais
Antoni Vilanova i Omedas i Susanna Moya Segura, arquitectes 
Vilanova+Moya, arquitectes 

L’estudi, diagnosi i posterior redacció del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el 

seu entorn de protecció -en endavant PEUCHC- significa, entre altres aspectes, la voluntat 

de reconèixer els elements històrics i el patrimoni material i immaterial que defineixen el 

paisatge singular així com les transformacions que s’han desenvolupat al llarg dels anys en el 

front marítim de Cadaqués.

Des de l’estructura defensiva inicial emfatitzada en la Punta des Baluard, passant per les 

activitats vinculades amb la pesca i els salaons, el comerç, la creació d’una infraestructura 

perimetral amb la línia de mar, amb la presència dels tradicionals punts d’amarratge -norais- 

s’han constituït, al llarg dels anys, paisatges canviants que han de ser tractats amb respecte per 

tal de no perdre la identitat, ni esborrar la memòria d’un passat que es pot llegir en el present.

La redacció del PEUCHC es formula a partir d’una reflexió pluridisciplinar atenent a una 

concepció àmplia sobre la protecció del patrimoni que reculli els següents valors: arquitectònics; 

mediambientals - paisatgístics; històrics - socials on la influència dels referents marítims són 

essencials. 

El propi conjunt històric de Cadaqués representa una expressió una imatge singular i 

emblemàtica entre els municipis de Catalunya que ha d’abastar bàsicament a edificis i elements 

arquitectònics, tot recollint els valors patrimonials intrínsecs que constitueixen referències de 

la memòria col·lectiva d’una població on el mar ha estat el seu nervi vertebrador.

Altrament, es vol manifestar l’interès per ajustar la normativa general a l’experiència 

portada a terme en altres centres històrics on el seu front litoral és remarcable, tant pel que fa a 

la regulació de les intervencions com a la concreció de les parts protegides dels béns catalogats 

(edificis i altres elements del patrimoni marítim), així com dels sectors específics de protecció; 

en especial les Ribes. 

Aquests objectius en la redacció del PEUCHC es fonamenta en els següents criteris 

essencials:

Comporta un pla de protecció que inclou les vessants de la promoció tècnica, econòmica i 

històrica, així com la voluntat d’analitzar i definir els mecanismes per a la seva difusió.

Inclou també l’objectiu d’unitat patrimonial, al tractar-se d’un Bé Cultural d’Interès 
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Nacional (BCIN), més enllà de la gestió urbanística convencional, és a dir, defineix els edificis, 

elements complementaris, vials i sectors de protecció remarcables (com les Ribes, per exemple), 

determinant com han de ser protegits i fixant les bases per desenvolupar la col·laboració entre 

administració i particulars entenent que el paisatge de Cadaqués és un bé comú.

Considera que la justificació primordial de preservar el patrimoni no pot ser únicament 

el seu valor intrínsec individual, sinó també atenent a la idiosincràsia cultural, al pòsit de la 

història i a la ubicació i identitat del poble. La selecció i protecció no es pensa únicament en 

l’element individual, sinó com a part d’un sector identificat, amb valors propis, on se succeeixen 

els episodis de la memòria social de Cadaqués. Així s’estableixen espais o zones amb valors 

concrets i determinats que gaudeixen d’una protecció històrica com -en el cas dels referents 

assentats al front litoral- les Ribes, Es Portal, Ses Herbes, Es Passeig, Es Portitxó, etc...

Finalment preveu, també, sistemes de salvaguarda o conservació d’elements arquitectònics 

o del paisatge tradicional complementaris (forns, reixes, balcons, ceràmiques, ràfecs, murs de 

pedra en sec, elements vegetals i, d’una manera especial, els elements marítims que s’han 

preservat com els norais i els pescants.

Foto 1. Panoràmica de la façana marítima de Cadaqués des de la Riba des Pianc, amb un dels Norais 
singulars en primer terme. Antoni Vilanova.

Amb aquestes premisses es proposa assajar amb uns criteris de protecció globals, tot 

entenent que el patrimoni cultural de Cadaqués no pot ser tractat com un catàleg de peces 



413XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

monumentals, sinó com un sumatori de senyals d’identitat que han deixat l’empremta sobre 

l’estructura urbana. Aquest procés històric d’assimilació evolutiva del teixit històric i del seu 

front marítim, comporta la formació dels espais públics (carrers, places, indrets singulars i, 

en especial les Ribes) com a veritables espais patrimonials, dotats dels valors simbòlics i de 

significats propis de cadascun dels racons específics.

Malauradament, però, la percepció d’alguns referents de l’espai públic immers en el conjunt 

històric de Cadaqués, també en els àmbits semi-públics i privats, ha estat desvirtuat en funció 

d’algunes intervencions puntuals desafortunades que s’han realitzat al llarg dels anys seixanta 

i setanta singularment. D’haver seguit aquesta línia hagués representat l’empobriment de la 

comunitat mateixa en la pèrdua dels valors identitaris. El coneixement social fonamentat en el 

record del lloc i en la memòria col·lectiva esdevé un corrent de pensament continu, intern a la 

població i permet relacionar temps i imatges espacials.

La pèrdua i la minvant presència de l’activitat marítima i comercial de Cadaqués sota la 

dinamització del turisme i del sector terciari, no vol dir que hagin de desaparèixer de la memòria 

col·lectiva el record de la indústria dels salaons o l’arribada del “Barco de l’aiga” a finals dels 

anys seixanta del segle passat. 

En definitiva, la redacció del PEUCHC parteix d’una aproximació general, amb les visions 

territorial i urbana, emanades d’un aprofundit anàlisi de l’evolució del teixit urbà i de la seva 

façana marítima, el desenvolupament socioeconòmic de la població, per concloure en una 

formulació pormenoritzada d’un conjunt de normes específiques d’abast general i determinat 

per a cada unitat de treball: àrea o zona; sector o barri; espai o racó singular; vials amb identitat 

o caràcter específic i parcel·les edificades o no, així com altres elements referents en el seu 

paisatge, especificant en cada cas els valors a protegir.

L’evolució del nucli antic i el front marítim

No sempre el lloc on s’assenta una població es reflecteix clarament sobre la forma del 

conjunt urbà. En el cas de Cadaqués, la posició geogràfica i la topografia condicionen clarament 

la forma del primitiu nucli de població, la seva història, les formes de subsistència, la manera 

d’habitar i ser i la morfologia singular del nucli i l’entorn. 

Cadaqués es forma dins el recinte del que fou l’antic castell, situat damunt del turó des 

Baluard. Aquesta posició privilegiada, al fons de l’excel·lent abric de la badia i de l’abruptesa de 

la serralada de Rodes ha motivat la seva configuració estratègica i única –des del punt de vista 

defensiu- d’aquest port natural. La fundació neix d’aquesta posició militarment privilegiada i el 

primer nucli, poblat de pescadors i mariners se situa damunt el turó, condicionant la història i 

la forma posterior de Cadaqués.

L’obertura al mar afavoreix atacs constants. Un dels més destacats fou l’ocupació francesa 

de l’any 1285 que acabà amb la reconquesta per part de Roger de Llúria. En el decurs de llargs 

períodes Cadaqués rep atacs de pirates turcs i berbers. L’any 1444 els àrabs incendien la vila.
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Al llarg del segle XVI, tot i la victòria dels Àustries sobre els turcs a Lepant, segueixen les 

incursions i els saquejos que continuaran fins a finals del segle XVIII.

Del primitiu recinte emmurallat es conserva un dels portals d’entrada (es Portal) que 

condueix a la posició que ocupava la primitiva església medieval. També es conserva una de 

les torres de la muralla (Torre de sa fusta des Baluard) que forma part de la Casa de la Vila. 

Segons consta en un plànol de l’any 1584, els primers assentaments fora muralles, 

es produeixen al llarg de les actuals Ribes seguint el perímetre costaner amb un recompte 

aproximat de 200 cases. A començaments del segle XVII, concretament l’any 1602, la major 

part dels 200 habitants de la vila vivien dins les muralles des Baluard.

Des del 1640 fins el 1717 se succeeixen llargs anys de guerres amb França. Fruit d’aquestes 

hostilitats agafen relleu els ports septentrionals de Catalunya i, per aquest motiu, apareixen les 

primeres cartografies més o menys precises de la població. Aixecades amb finalitats militars, 

deixen entreveure amb relativa claredat però, l’estructura i les proporcions de la vila.

Dos gravats realitzats a finals de la dècada dels anys 1650, obra de S. de Pontault i Sieur de 

Beaulieu, així com el de P.M. Baldi –publicats l’any 1668- mostren les muralles, les torres i els 

baluards de defensa amb la posició de les portes i de l’església, així com la presència d’un petit 

fort al turó de les Creus. 

Les vistes des de la badia permeten reconèixer aquestes torres, amb l’aparició de l’església 

sense la important capella de ponent ni el coronament del campanar característic. També 

mostren que el poble, un cop passat el perill de les envestides dels corsaris, s’ha disseminat 

tímidament fora muralles, ocupant els fronts de la platja Gran i de Port Ditxós a l’altra banda de 

la riera i resseguint la platja de Port Doguer. La construcció, l’any 1683, de la riba de Port Alguer, 

així com l’aparició dels primers porxos sortints de les dues primeres cases construïdes damunt 

la riba, respon a la necessitat de donar servei al port, tot permetent que les embarcacions puguin 

acostar-se evitant els problemes del petit calat que presentava la poca fondària existent en 

aquest sector. Per tant, es pot afirmar que Port Doguer va ser el primer raval format a l’exterior 

del recinte emmurallat.

Sota el talús del turó del Fondal, a l’abric de la tramuntana, es podia desembarcar fàcilment 

la doga (fustes que formen el cos d’una bóta), que el gremi dels boters i barrilers treballava en 

atuells de tota mena per emplenar-los de vi, esperits o peix salat.

Abans del 1683 hi havia un primer tram de Riba que es considera com el més antic de 

tots els molls o ribes construïdes a Cadaqués. Sobre la mateixa hi havia cases, originàries del 

segle XVI, que foren enderrocades en els anys 1960 per ser “construïdes de nou” en el període de 

l’arribada del turisme.

L’any 1694 la casa Beaulieu torna a publicar una planta del nucli fortificat que mostra molt 

poques diferències amb la del 1668, però a la que afegeix una vista idealitzada del paisatge de 

la vila de Cadaqués des del mar que dóna una idea força precisa de l’extensió i la morfologia 
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del nucli urbà. El mateix any el poble pateix una nova desfeta militar que queda confirmada 

per un plànol del recinte emmurallat del 1708, on es fa un recompte de les bretxes obertes i una 

proposta de reconstrucció de les defenses que inclou el tancament de les portes que algunes 

cases adherides a la muralla havien obert al mar.

Els plànols de la primera meitat del segle XVIII, especialment els de Masse Claude (1721), 

mostren un lleuger creixement de la vila fora de les muralles, que donaria continuïtat al ja 

esmentat en el sector de Port Doguer. Aquest segon desenvolupament, anomenat la bourgade 

en els plànols francesos, s’estén cap es Poal, on hi ha el magatzem de pescadors.

Desprès de la liberalització del comerç amb les colònies americanes, fruit del tractat de 1778, 

es produeix un fort impuls a Cadaqués.

L’aïllament que pateix la població per terra, l’evolució lenta en el seu creixement i les senzilles 

formes de vida, provoquen la repetició del tipus edificatori més generalitzat, que arrenca de la 

casa popular, segueix amb la casa menestral i arriba a l’habitatge tradicional que s’imposa al 

llarg del segle XIX. Són construccions molt senzilles, amb predomini de paraments massissos 

fruit de les tècniques constructives i de la utilització dels materials tradicionals de Cadaqués 

(pedra), façanes arrebossades i pintades de blanc, etc...

Aquest repertori que encara avui es pot visualitzar, reforça el valor de la pervivència 

d’aquesta arquitectura tradicional i vernacla que mostra una extremada coherència formal 

adaptada al medi físic. Fins i tot la utilització del rastell en el tractament de la pavimentació dels 

carrers, s’emfatitza els valors d’integració entre l’estructura urbana edificatòria i el tractament 

de l’infrastructura viària. 

La formació del teixit urbà modern: creixement demogràfic (vinya i comerç marítim), crisi 

(fil·loxera) i arribada del turisme. Segles XIX i XX 

La tradició marinera –més que pesquera- dels cadaquesencs provoca un desenvolupament 

en la navegació i en el comerç associat. 

L’Atlas dels ports espanyols de la Mediterrània, publicat l’any 1813, presenta un gravat que 

mostra la badia i l’estructura de la població on s’observa la compactació i la formació de nous 

carrers, tant al barri de les Creus com al Poal, així com a la banda de Port Doguer, al llarg de 

tota la Riba d’en Pitxot.

L’any 1831 la vila compta amb 2785 habitants i comença a construir-se una nova topografia 

associada a l’orografia de l’entorn de Cadaqués. Així, a les vessants de la serralada s’aixequen 

les feixes conformades amb murets de pedra en sec, per permetre el conreu de la vinya i 

l’exportació de la garnatxa. En l’àmbit urbà, el clos des Baluard queda colmatat i se segueix 

amb énfasi l’edificació sobre les ribes, no només per edificacions al servei del port (vinculades a 

la tradicional activitat conservera de l’anxova) sinó per la construcció d’habitatges tradicionals.

L’any 1845 disposem d’una magnífica descripció a càrrec del polític i estadista Pascual 

Madoz. En el seu Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España l’autor exposa de 
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manera completa i sistemàtica la documentació i la interpretació de la realitat de Cadaqués 

a mitjans del segle XIX. Pel seu interès, reproduïm les parts més remarcables i que tenen 

vinculació amb el desenvolupament econòmic i l’activitat marítima i productiva.

“Villa con ayuntamiento de la provincia y diócesis de Gerona (8 leg.), partido judicil de 

Figueras (4), audiencia territorial y c.g. de Barcelona (25), tiene puerto habilitado para el comercio 

de cabotaje con aduana de cuarta clase; y es también distrito marítimo de su nombre, de la 

provincia y partido de Palamós, tercio de Barcelona, departamento de Cartagena, cuya matrícula 

costa de 454 individuos, 23 embarcaciones de vela latina de varios portes, hasta 50 toneladas, 

una de más de 50 y 10 de vela cuadrada.”

PRODUCCIONES. Sus únicas cosechas, son de aceite y vino; cria ganado lanar, algun vacuno 

y con preferencia el cabrio; caza de conejos y perdices, y pesca de caballas.

INDUSTRIA. Se ejercen algunas profesiones científicas; todas las artes mecánicas, marineria 

y pesca; hay 4 destiladores de aguardiente; 2 fábricas de cardenillo; una para la elaboración de 

potasa, otra de jabon duro y un molino de viento casi inútil.”

A nivell del comerç, els principals articles d’importació que arribaven per via marítima 

estaven diferenciats en funció dels seus orígens:

• Mercaderies procedents de l’Estat espanyol: Aiguardent, Alcohol, Garrofes, Anxoves, Anís, 

Arròs, Llegums, Anelles de fusta, Coure, Fideus, Cigrons, Farina, Sabó, Fusta, Peix i Vi.

• Mercaderies procedents de les Colònies americanes: Aiguardent, Sucre, Cacau, Cafè i 

Canyella.

• Mercaderies procedents d’altres destinacions: Bacallà, Bótes de roure, Bótes de castanyer, 

Taules i taulons de pí.

Els principals articles d’exportació que sortien per via marítima, també estaven diferenciats 

per les seves respectives destinacions:

• Mercaderies cap a l’Estat espanyol: Oli, Aiguardent, Verdet, Cendres, Coure envellit, 

Corall, Farina, Taronges, Llimones, Pipes, Vi i vinagre.

• Mercaderies cap a les Colònies americanes: Sucre.

• Mercaderies cap altres destinacions: Duelles, Terra argilosa per a terrissa fina. 

En el decenni de 1860, il·lustrat en el plànol de Sánchez y Mejías datat en aquest any, es pot 

observar com s’han anat edificant noves cases al llarg del camí de Portlligat (actual carrer de la 

Miranda) i s’han consolidat nous carrers com el de Sa Tòrtora (en el sector de Poal – les Creus) 

o el carrer Nou des de l’horta a Port Doguer, confirmant el màxim creixement demogràfic, amb 

l’economia derivada del conreu de la vinya; l’explotació de la garnatxa i de l’anxova.

L’any 1880 la fil·loxera arrasa les vinyes plantades. Aquest fet associat a la concentració del 

transport marítim per part de les companyies barcelonines que feu emigrar molts mariners 
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vilatans, provoca una davallada demogràfica que serà imparable fins l’arribada del turisme en 

la dècada dels anys 1960.

L’obertura de la carretera, a començaments del segle XX, trenca l’aïllament terrestre de 

Cadaqués i provoca notables transformacions a l’interior de la vila. El mar, fins llavors arribava 

fins els fonaments de les cases situades arran mateix. Fins llavors els accessos es produeixen 

des dels carrers interiors. La construcció de les Ribes inverteix parcialment aquesta posició. 

Les dues branques que arrenquen de la plaça de ses Herbes i ressegueixen la costa sinuosa, 

donen una estructura urbana, clara i forta i obren una façana al mar que facilita l’assentament 

de les més significatives edificacions del modernisme i noucentisme de Cadaqués, fruit de la 

voluntat de les famílies benestants d’instal·lar-se en aquesta privilegiada posició. Aquest fet 

permet contraposar dues estructures urbanes diferenciades: un nucli antic homogeni, malgrat 

la pobresa ornamental i estilística dels edificis i una façana marítima amb notables peces 

arquitectòniques que configurarà singularment l’actual perfil de Cadaqués des del mar.

La darrera etapa singular es produeix sota el període que anomenem com a segon 

racionalisme. 

L’atracció que produeix Cadaqués a molts estiuejants de la burgesia catalana moderna, 

entre els quals es congrega un grup d’intel·lectuals, fa que destacats arquitectes catalans i forans, 

formats en els valors del moviment modern, recullen els valors de l’arquitectura tradicional i 

autòctona, sense caure en el “folklorisme”, aixecant els seus edificis d’una forma perfectament 

integrada amb les estructures edificatòries més tradicionals. 

La valorització de la façana marítima: les Ribes i els Norais

Com una part indissociable del 

conjunt històric i de la població, 

apareix la façana marítima a partir 

de l’estructura de comunicació de les 

Ribes i les seves respectives continuïtats 

paisatgístiques generades des d’una 

visió litoral que reforça, alhora, altres 

elements patrimonials de gran valor 

com són els norais. 

Foto 2. Els Norais de la Platja Gran. Antoni 
Vilanova.

L’aspecte essencial de les intervencions materialitzades a les Ribes rau en la voluntat de 

respectar les configuracions dels elements singulars que es troben en correcte estat; restaurar 

els que estiguin malmesos o hagin perdut part dels seus valors originals i reequilibrar els valors 

singulars dels altres elements entremitjos que conformen aquesta façana marítima. 

L’any 2009 per iniciativa municipal i amb la participació del Ministerio de Medio Ambiente 
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s’inicia el procés de licitació de la rehabilitació de tot el front marítim del nucli antic de Cadaqués. 

L’objectiu d’aquesta intervenció és frenar el deteriorament progressiu dels nuclis antics i els 

entorns monumentals seguint la filosofia emanada del PEUCHC.

L’àmbit de l’actuació es concentra en el front 

marítim que conformen les Ribes i que concreta 

operacions de reurbanització que s’aprofiten, 

també, per a la millora de les infraestructures 

del subsòl.

L’espai que es renova passa a tenir una 

vocació més destinada als vianants que no pas 

al trànsit rodat fomentant la idea de passeig o 

recorregut patrimonial on es pugui gaudir de les 

diferents perspectives que ofereixen les Ribes tot 

potenciant els valors dels elements singulars del 

litoral que han perviscut i que són un referent de 

Cadaqués, com els norais i un dels pescants que 

encara resta.

Foto 3. Un Pescant prop de la Punta des Baluard que 
s’ha preservat integrat en el projecte d’adequació de 
les Ribes. Antoni Vilanova.

Finalment, com una conseqüència de la pròpia filosofia del PEUCHC i un cop materialitzada 

aquesta actuació cal abordar la senyalització i identificació dels propis norais, pescants i 

altres espais i racons singulars com a referents de 

la història de Cadaqués. Valorar altres elements, 

tangibles i intangibles, tant els que perduren com els 

Norais, l’estructura física de la punta des Baluard; 

com els que han patit transformació (Es Portitxó) i 

els que han desaparegut però que han determinat 

un caràcter i una singularitat en la història, com 

la Font de Ses Herbes i el peculiar sistema de 

transportar l’aigua (es Doll) present a través de la 

imatge de la Lídia, han de quedar reflectits com a 

referents de la història de Cadaqués en perfecte 

convivència amb els espais representats per l’obra 

de Salvador Dalí o l’escultura de la Lídia, ja disposats 

ambdós al llarg del recorregut. 

Foto 4. Escultura amb la silueta de la Lídia de Cadaqués 
a Portdoguer instal·lada en la nova urbanització de les 
Ribes. Antoni Vilanova.
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Més de 750 anys d’història 
conservada a la plaça 
de santa Anna. Un espai 
privilegiat de la Barcelona 
antiga (1261/2019)
Pere-A. Fàbregas 
ESADE, URL

Introducció

Poder reconstruir l’evolució i la història d’un espai del territori urbà de Barcelona al llarg de 

segles, és interessant, però si a més encara es conserven i es poden veure i visitar els edificis 

que han estat construïts al damunt al llarg de tants segles, la història ja es torna apassionant. 

El perímetre estudiat és el de Portal de l’Àngel, amb els carrers Montsió, Amargós i Comtal. La 

transició dels terrenys des de ser uns camps fora muralla en el segle XI, a un dels espais més 

concorreguts del centre de la ciutat en el segle XXI, ens ensenya moltes coses del tarannà de la 

ciutat.

La Barcelona del segle XIII 

El segle XIII, serà el del gran desenvolupament del país, amb en Jaume I, el Conqueridor que 

governarà seixanta-quatre  anys del segle, que engrandirà les possessions de la Corona amb 

les presses de Mallorca  i València. Però en el segle XIII, es fan moltes més coses que guerres, es 

construeix una nova dinàmica de país, dinamitzant la societat civil i les institucions.

Barcelona ja era capaç de guiar el seu destí, els seus comerciants i mercaders s’havien 

organitzat i havien creat la xarxa de comerç més gran de la Mediterrània, amb personalitat 

pròpia i a més, amb la seva pròpia jurisdicció.  

En el marc europeu, van aparèixer els ordes mendicants, amb un nou model de frares que 

vivien en convents, demanaven almoina, i es barrejaven amb la societat donant exemple 

de vida: franciscans, dominics, agustins, carmelites, i altres.  Aquest moviment va produir 

l’establiment d’una gran quantitat de nous convents o monestirs, ocupant espais fora muralla, 

i ajudant a crear així nous centres de creixement urbà, provocant la necessitat de construir la 

segona muralla de Barcelona per protegir-los (1260-1295).

Els iniciadors del primer convent a Portal de l’Àngel-Montsió van ser els anomenats Frares 

o Germans de la Penitència de Jesucrist, coneguts com a frares del sac, fundats per Raimond 
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Athenulf, a la Provença, amb la regla de sant Agustí, i unes constitucions similars a les dels 

dominics, però amb una gran austeritat. La nova orde va ser autoritzada per Alexandre IV el 

1257, expandint-se ràpidament per Occitània, nord de França, Anglaterra i la corona Catalana-

Aragonesa.

Sembla que els primers frares del sac van arribar a Barcelona des d’Itàlia, i que van iniciar 

la seva activitat amb la incorporació de diferents immobles i drets, entorn de la plaça de 

Santa Anna, on ara hi ha les botigues de H&M i Benetton (2019). La plaça de Santa Anna havia 

aparegut en instal·lar-se el priorat de l’Orde del Sant Sepulcre i crear el convent de Santa Anna, 

i això va anar fent que s’urbanitzessin els espais propers.

El 1261, els frares del sac van comprar cases i jardins a Bartomeu Robert, Guillermo de 

Nágera, i Berenguer d’Espiells. L’any següent, la comunitat ja era de deu frares i va començar la 

construcció del convent i de la seva església, sobre uns terrenys propietat del bisbe de Barcelona. 

Mentre la seva progressiva popularitat ja els hi va permetre incorporar frares catalans (1264). 

En els anys següents, els frares van seguir comprant propietats, i vivint de l’almoina, que els 

hi arribava de forma continuada. Feien una bona administració dels diners,  el que els hi va 

permetre anar endegant el seu projecte de monestir a Barcelona.

La situació es va veure alterada al cap de pocs anys quan el Concili de Lió (1274), convocat 

per Gregori X, va decidir eliminar tots els ordes religiosos constituïts després del IV Concili de 

Laterà (Letrán) del 1215. Dissolent les no autoritzades pel papa i decidint que les autoritzades, 

com era el cas dels frares del sac, passessin a una situació de liquidació progressiva al llarg del 

temps. Als membres d’aquestes ordes també se’ls va prohibir predicar o confessar.

Això, obligava als frares del sac a acabar ordenadament les seves activitats, iniciant-se 

la progressiva dispersió dels frares entrant en altres ordes per poder prosseguir la seva vida 

conventual. Les regulacions deien que la comunitat s’acabaria per defunció de tots els seus 

membres o per la incorporació a alguna altra orde reconeguda.

El 1293, ja només quedaven a Barcelona cinc frares del sac que volien continuar amb la 

seva vida religiosa, i van arribar a un acord amb el convent de canonges agustinians de Santa 

Eulàlia del Camp, que els va acceptar com a nous canonges, mantenint-los l’usdefruit dels seus 

béns, decidint els de santa Eulàlia comprar el convent dels del Sac, ajuntant els dos convents a 

la plaça de santa Anna. Aconseguint uns poder viure dintre muralla, i els altres incorporar-se 

a una comunitat autoritzada. 

A final del segle XIV, ja en el mandat de Joan I, els canonges agustinians iniciaren dues 

obres gòtiques importants: l’església del convent iniciada en el 1388, i el claustre el 1391. També 

en aquest temps es va adquirir la capella veïna dedicada a santa Maria de Montsió (1390).

L’arquitectura de l’església, va ser de Guillem Abiell, un conegut mestre d’obres català, 

especialitzat en esglésies, i que va treballar a Barcelona, Girona i Palerm. Aquesta església és 

la que avui dia es pot veure, encara que amb algunes modificacions, a la Rambla Catalunya, 
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tocant al carrer Rosselló.

El claustre va ser una obra important, que competia amb els de santa Caterina i sant 

Francesc. Aquest claustre és la que avui dia es pot visitar, encara que amb algunes modificacions 

al convent de les dominiques d’Esplugues. 

Els primers segles de les Dominiques (1400-1600)

En el segle XV, Maria de Castella, esposa d’Alfons el Magnànim, va moure influències per 

trobar una ubicació definitiva per una comunitat de monges dominiques que portaven des de 

1347 anant d’un lloc a l’altra de Barcelona, buscant dignitat i seguretat. Les gestions de la reina 

davant del papa i el rei, van portar que Martí V, el 1421 decidís que els frares de santa Eulàlia del 

Camp, propietaris del convent de Montsió havien de marxar i integrar-se al Monestir de santa 

Anna, deixant lliure Montsió, que el mateix papa va adjudicar a les dominiques com volia la 

reina, que si van traslladar el 1423, canviant la seva advocació per la de santa Maria de Montsió.

El conjunt d’equipament del convent de Montsió que van rebre les monges es componia 

de: església, claustres, cementiri, refectori, dormitori, cases, horts i altres construccions que 

permetien una vida digna i recollida, amb una economia que també va anar avançant per les 

deixes de famílies benestants, els dots de les monges, i els llegats.

El 1488, es va fundar a Montsió la Confraria del Roser, poc després de la primera creada 

a Colònia per Jakob Sprenger (1475). La creació va ser possible gràcies al permís del papa 

Innocenci VIII, després de la sol·licitud de Ferran el Catòlic i la seva filla l’infanta Joana. En 

el llibre de la confraria de 1489 s’hi troben pagesos, menestrals, mercaders, militars i també 

membres de la noblesa i eclesiàstics, gent de Barcelona, Catalunya i de diferents indrets de la 

Corona d’Aragó i de l’estranger. La dotació econòmica provenia de l’assignació per Ferran el 

Catòlic a la seva filla Joana, de censos i tributs que es cobraven per la confiscació de béns a les 

persones acusades d’heretgia a la ciutat de Barcelona. 

El segon tema important d’aquelles èpoques per les monges, la Reforma Religiosa, va 

començar el 1493, i també de la mà dels reis anomenats Catòlics, Ferran i Isabel, que s’ho 

plantejaven com un dels elements importants del seu regnat. Van portar a terme una sèrie de 

mesures que van fer que després els anomenessin els Reis Catòlics, com per exemple, establir 

la Inquisició (1478), o expulsar els jueus (1492). Si actuaven per esperit religiós o per aconseguir 

la uniformitat dels seus regnes, i poder controlar i fiscalitzar el clergat des del poder de l’estat, 

seria un tema a estudiar.

En qualsevol cas, dintre de les reformes religioses també es va afrontar l’aplicació estricta 

de les regles dels convents, superant la laxitud que s’havia anat imposant, i a ser possible sota 

el control de la corona. Alexandre VI, va delegar el març de 1493, a Isabel i Ferran la selecció i 

nomenament dels que havien de portar a terme la reforma en els monestirs i convents, que 

haurien de visitar totes les cases dels seus territoris per introduir els canvis pertinents.

Els objectius que s’havien d’aconseguir amb la reforma eren: la clausura total, l’observança 
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dels vots, la vida i una única caixa en comú sense distincions, i el foment de l’espiritualitat. El 

novembre de 1493, la reina Isabel ja va enviar a la priora de Montsió una carta demanant-li que 

extremes la clausura, i que obeís als visitadors que ella havia anomenat, i que l’anirien a veure. 

Les discussions van acabar amb el Concili de Trento (1546-1563) que va regular amb claredat 

la clausura femenina. Les conseqüències a Montsió van arribar amb les Ordenacions (1563) del 

provincial dels dominics demanant l’estricte compliment de la clausura, el silenci i la restricció 

de l’entrada al convent de tercers.

En uns bons anys, es va constituir la Confraria de Santa Apol·lònia (1534), que era l’advocada 

contra el mal de queixal.  En el convent es guardaven relíquies de la santa, que inspiraven gran 

devoció. Se li va dedicar una capella, encarregant als pintors Jaume Forner i Benet Rafart que 

pintessin diverses taules amb escenes de la seva vida (1542).  

A l’església de Montsió també hi havia una capella dedicada a sant Cristòfol que era el patró 

dels Verguers i Porters, que sembla que aquells anys van fer una Confraria per homenatjar-lo 

i mantenir una capella. Les monges van encarregar a Pere Serafí i Francesc Ribes un retaule 

representant al sant (1537).

A mitjan segle XVI, les monges havien anat ampliant les seves propietats, per diferents 

compres, bescanvis i adquisicions. L’espai incloïa el convent, església, claustre, dependències 

auxiliars i un gran hort. Addicionalment les monges eren propietàries de moltes de les cases 

del carrer Amargós que per darrere limitaven amb l’hort del convent, i també de cases del 

carrer Comtal, a prop d’Espolsa-sacs. La continuació d’Espolsa-sacs fins al carrer de Montsió 

les monges van rebre autorització per tancar-lo el 1556.

Quan Joan d’Àustria va guanyar la batalla de Lepant el 7 d’octubre de 1571, la victòria es va 

atribuir a la intercessió de la Mare de Déu del Roser, representada en un quadre que portava 

en el seu vaixell. EL papa va instituir aquell dia la festa de la Mare de Déu de la Victòria o festa 

del Rosari. Joan d’Àustria va prometre que donaria la pintura de la Mare de Déu del Roser a la 

Confraria del Roser més antiga de Barcelona, que era la del convent de Montsió, donant permís 

el papa el 1588. Avui encara es conserven en el convent de Montsió a Esplugues el quadre i 

diferents objectes d’aquell esdeveniment.

Guerres, bombardejos i exclaustracions (1600 – 1835)

Des del segle XVII fins als inicis del segle XIX, Barcelona, va patir les conseqüències de molts 

conflictes armats, amb bombardejos, morts, ferits  i destrucció. D’aquest entorn de violència no 

se’n va poder escapar el monestir de Montsió, situat cada vegada més al bell mig de la ciutat, i 

amb una societat que progressivament es va anar tornant anticlerical. Al convent hi van caure 

bombes, i les monges van ser exclaustrades un grapat de vegades. La tranquil·litat necessària 

per poder dedicar-se a l’espiritualitat no sempre va ser fàcil, ni moltes vegades mínimament 

possible.

Durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) i la pesta negra (1648-1654), el convent de 
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Montsió va agafar protagonisme, en constituir el 1651 la Confraria de sant Nicasi, del que 

es custodiaven relíquies, i es creia que era un bon advocat contra la pesta, fent rogatives els 

consellers de Barcelona a Montsió per aturar-la.

En la Guerra dels Nou Anys (1688-1697) els bombardejos del duc de Vendôme van obligar 

a les monges de Montsió a abandonar el convent per protegir-se, poden tornar després del 

Tractat de Ryswick (1697).

A la Guerra de Successió (1700-1715), en un dels bombardejos a la ciutat el 1714, va caure una 

bomba a l’església de Montsió, havent d’abandonar el convent les monges, buscant refugi en 

altres indrets. Després de l’11 de setembre van poder tornar.

En la Guerra del Francès (1808-1814), les tropes franceses van arribar a Barcelona el 1808, 

amb els consegüents problemes per l’organització de la vida diària, més quan la presència 

religiosa a Catalunya era molt més intensa que a la França napoleònica.  Tot es va complicar 

quan en Josep I, actuant com a rei va establir la supressió dels ordes religiosos, mitjançant 

un decret l’agost de 1809, malgrat que els convents femenins van ser respectats inicialment. 

El març de 1814, va sortir una disposició ordenant que les monges abandonessin els seus 

convents. Les dominiques van tornar a marxar, però, ja era al final, i al maig d’aquell any, el 

Capità General de Catalunya, designat per Ferran VII, ja els hi tornava les claus del seu convent.

Els següents anys (1814-1820) són de retorn l’absolutisme amb Ferran VII, incloent-hi 

la immediata derogació de la Constitució liberal de 1812. Per les monges són uns anys de 

tranquil·litat relativa en què es plantegen arreglar el desori en què havia quedat el convent a 

l’època dels francesos. 

El gener de 1820 va començar el Trienni Liberal (1820-1823), tornant als principis de la 

Constitució de 1812 amb proclamació de la llibertat d’indústria, no obligatorietat dels gremis, i 

una certa visió anticlerical, entre altres mesures. Les noves Corts liberals tan aviat com l’agost 

de 1820, ja van aprovar la suspensió de la Companya de Jesús, i el 25 d’octubre es promulgava 

la Ley de supresión de Ordenes monacales y reducción de Monasterios y número de conventos, 

que tancava monestirs, prohibia noves professions, i confiscava el patrimoni corresponent que 

quedava a provisión Real i havia de sortir a subhasta. El convent de Montsió va subsistir fins al 

maig de 1823, quan va ser confiscat per instal·lar-hi una caserna militar, marxant les monges 

a refugiar-se a Sant Vicenç dels Horts.

Ferran VII, a finals de 1822, va demanar ajut a les monarquies conservadores d’Europa per 

erradicar el govern liberal d’Espanya, el que va comportar l’entrada al país dels Cent Mil Fills de 

Sant Lluís (1823), comandats pel duc d’Angulema (1823), que ocupà Barcelona (1823-1827). En el 

cas de les dominiques de Montsió en poques setmanes van recuperar el seu convent, ja que el 

mes de desembre de 1823 ja hi eren instal·lades, revisant de nou els desperfectes produïts per 

l’ocupació militar. Van ser uns anys d’una certa tranquil·litat. 
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El Liceu, retorn i fi de les monges (1835 – 1886)

A Barcelona, el 25 de juliol de 1835, tot es va disparar, quan en sortir sis toros massa mansos 

a la cursa de braus que es feia a El Torín, la plaça de braus de la Barceloneta, el públic va 

reaccionar sortint de la plaça i començant a cremar esglésies i convents. La nit del 5 d’agost 

també es va cremar la fàbrica Bonaplata, la primera que havia utilitzat la màquina de vapor.

Les monges de Montsió, des del seu convent a la plaça de Santa Anna van seguir amb molta 

preocupació la crema de convents. Elles mateixes ho expliquen:

«El dia 25 de Juliol del any 1835, entrada de fosch, posaren foch al convent dels Frares. 

Lo dia següent 26 moltes comunitats de monjas sortiren dels seus convents. Nosaltres 

de poch en poch sortirem totes lo mateix dia , é hi tornarem lo dia 29 casi totes»1 

Però el 31, les monges ja van abandonar Montsió, i aquesta vegada trigarien anys a tornar-hi. 

Després dels aldarulls es va convocar la milícia de Barcelona2, i les seves forces es van 

aquarterar majoritàriament en els convents cremats. El Convent de Montsió va ser ocupat en 

el 1836 pel 14è Batalló de línia de la Milícia Nacional, manat pel comandant Manuel Gibert i 

Sans. 

En una reunió de la Comissió Central del Batalló, el febrer de 1837, es va discutir que es podia 

fer per aconseguir recursos econòmics per poder pagar els uniformes i el material necessari per 

al personal del batalló. Es va parlar d’organitzar un ball, unes funcions de teatre, o finalment 

de crear una Societat Dramàtica  que no tingués només com a finalitat representar obres, sinó 

també formar als afeccionats en l’art del cant i la declamació. 

El 21 d’agost de 1837 es va fer la primera funció, que va consistir en la representació de la 

comèdia de Ventura de la Vega, El marido de mi mujer, seguida d’un ball, i acabant amb un sainet.

Quan ja semblava tot encarrilat, es va dissoldre el batalló, però el grup que promocionava 

el teatre liderat per Manuel Gibert va continuar a Montsió, ningú va pensar a tornar-ho a les 

monges.

En pocs dies, el novembre de 1837, se signa un nou Reglament, creant el Liceo Filo-dramático 

de Montesión, en el que s’organitzarien càtedres de declamació, piano i llengua italiana, oferint 

ensenyament gratuït a alumnes de famílies en dificultats econòmiques. Amb tota aquesta 

activitat, s’aconseguí reobrir el teatre el 23 de desembre de 1837.

En els primers mesos de 1838 es completa l’organització i es canvia el nom a Liceo 

Filarmónico Dramático Barcelonés, establecido en Montesión, inaugurant els ensenyaments de 

les càtedres el dia 27 d’abril al Saló de Cent. Ràpidament es va aconseguir el permís per utilitzar 

el nom de la reina en la denominació (juny de 1838) que va ser: Liceo Filarmónico Dramático 

1. El text prové de les pàgines 69 i 70, del manuscrit, sense data: Páginas históricas del Real Monasterio de 
Montesión, citat per Jaume Radigales (Radigales, 1998: 25).

2. La Milícia Nacional era un cos cívic-militar creat per la Constitució de 1812, convocat quan calia, per 
defensar l’ordre constitucional liberal.
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Barcelonés de S.M. la Reina Dª Isabel. També la cessió, pel Govern de Madrid de l’edifici de l’antic 

convent de Montsió (juliol de 1838) però amb una condició important, que ho limitava en el 

temps mentre continuessin obertes les càtedres d’ensenyament públic i gratuït.

Aviat van començar a aparèixer problemes econòmics, perquè els beneficis del teatre no 

eren suficients per atendre a les càtedres i, a més, aquestes no tenien espais adequats. Per 

millorar es va començar a mantenir les càtedres amb subscripcions de sis duros mensuals. En 

arribar el 1840,  hi havia càtedres de declamació, solfeig i cant, italià, violí, ball i esgrima, també 

es disposava d’una orquestra pròpia.

El novembre de 1842, Barcelona es va aixecar contra el regent Espartero, que va bombardeja 

la ciutat el 3 de desembre. En dotze hores van caure 1.014 projectils, provocant la rendició. Una 

de les bombes va caure damunt de l’església de Montsió, arribant al cor. L’estat de setge es 

mantingué fins al febrer de 1843. Amb els ràpids canvis de la política espanyola de l’època, el 

següent mes de juliol Espartero ja s’havia expatriat, i era reina Isabel II.

El 2 d’abril de 1844, s’aconseguí que, per superar els problemes d’espai,  el Govern cedís el solar 

del Convent dels Trinitaris de la Rambla al Liceu, per instal·lar-hi el projecte. Els protagonistes 

de les gestions van ser, Manuel de Gibert, president del Liceu, i Joaquim de Gispert i Anglí, que va 

ser el veritable impulsor de la construcció del nou teatre. L’escriptura es va signar el 19 de juny 

de 1844, pactant l’entrega del convent de Montsió a l’Administració Pública. Cal remarcar que 

la cessió del Convent de Trinitaris era temporal, mentre se seguís amb els objectius d’utilitat 

pública de les càtedres.

Per finançar el projecte de Gispert va posar en venda les llotges, i les llunetes (butaques). 

Els adquirents tindrien els drets d’assistir a les funcions, i a més serien patrimonialment seves. 

També es va constituir la Sociedad Auxiliar de la Construcción, que recuperaria la seva inversió 

amb els espais del Convent dels Trinitaris que no s’haguessin hagut d’utilitzar per al teatre i les 

càtedres.

La reina Isabel II va acceptar que el nou teatre portés el seu nom (novembre 1844), i es va 

aconseguir posar la primera pedra a la Rambla (abril 1845), encarregant el projecte a l’arquitecte, 

Francesc d’Assís Soler, autor de les darreres obres a Montsió. 

El 8 de setembre de 1845, es va fer la darrera funció a Montsió, i desmuntant a continuació la 

part escènica per portar-la a la Rambla. Durant els vuit anys d’activitat del Liceu a Montsió, s’hi 

havien representat gairebé 500 obres diferents, una aportació cultural molt important per als 

estàndards de la Barcelona de l’època. Pel que fa al món de l’òpera, es van representar en aquell 

període 24 òperes de set autors diferents, de les quals en deu casos va ser l’estrena absoluta a 

Barcelona, van ser centenars i centenars de funcions d’òpera creant uns equips i una afició pel 

futur. 

Les obres del nou teatre es van acabar el gener de 1847, i van aparèixer la Sociedad de 

Propietarios i el Cercle del Liceu. Les zones comunes del teatre van quedar propietat del Liceu, 
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així com els espais per les càtedres, i llotges i llunetes van quedar de la nova Sociedad de 

Propietarios, creant-se una comissió mixta per gestionar el teatre. Però, com sempre, de les 

rendes que generés el teatre, s’havia de destinar una part al manteniment del teatre i una altra 

al de les càtedres. L’any 1854, les diferencies d’enfocament de les dues institucions, van portar 

a la separació: el Liceu es dedicaria a les càtedres i acabarà anomenant-se Conservatori del 

Liceu, mentre que la Sociedad de Propietarios es dedicaria a gestionar el teatre, prenent el nom 

de Gran Teatre del Liceu.

La inauguració es va portar a terme el dia 4 d’abril de 1847, amb el següent programa: 

Simfonia de Melcior Gomis, el drama Don Fernando de Antequera de Ventura de Vega, Rondeña, 

dansa andalusa de Josep Jurch, i Cantata en italià amb llibret de Joan Cortada, Il Regio Imene. 

La primera òpera representada va ser Anna Bolena de Donizetti, el dia 17 d’abril de 1847. El nou 

teatre era espectacular, la seva sala principal era de les más grans d’Europa. 

En marxar el Liceu a la Rambla, les monges van aconseguir que Isabel II els hi tornes el seu 

convent. El retorn va ser dur, havien estat fora del  convent durant deu anys (1835-1845), en què 

havia servit de caserna i de teatre, amb tota mena d’obres, adequacions i problemes, bomba 

inclosa. 

La tranquil·litat no va durar gaire, el 1854 tornava Espartero de president del Consell 

de Ministres, amb en Pascual Madoz de ministre, que va endegar un nou procés de 

desamortització, en aquest cas de béns civils i eclesiàstics (1855). La disposició afectava les 

dominiques de Montsió, que van veure com les seves propietats passaven a estar en perill. En 

pocs anys, abans del final de 1862, els béns de les monges de Montsió, ja estaven a la llista de 

béns a subhastar. 

El setembre de 1868 va començar la revolució (La Gloriosa), exiliant a Isabel II i instaurant 

les Juntes Revolucionaries, i després el Govern Provisional del general Serrano, amb els 

catalans Joan Prim i Laureà Figuerola, que van posar a punt la Constitució de 1869. En el cas 

de Barcelona, la Junta Revolucionaria es va constituir el 30 de setembre, prenen mesures 

com: la supressió de les comunitats religioses, l’expulsió dels jesuïtes, l’enderroc del convent de 

Jonqueres, o la proclamació de la llibertat de culte.  Per garantir el funcionament de la ciutat de 

Barcelona es va crear una milícia urbana d’unes 4.000 persones, eren els anomenats Voluntaris 

de la Llibertat, o cipayos.

Quan s’instal·là el Govern Provisional, l’octubre de 1868, en pocs dies es van prendre moltes 

mesures anticlericals: expulsió dels jesuïtes, prohibició dels religiosos de posseir,  tancament 

dels convents fundats després del juliol de 1837. També es van autoritzar els cultes religiosos 

no catòlics, prohibint les professions de noves monges, i suprimint les cases religioses amb 

menys de dotze monges. Mesures ideològiques però també crematístiques, els convents tancats 

passaven a ser propietat publica i es podien subhastar i d’aquesta manera fer una aportació 

addicional a la tresoreria pública.

En el cas de Montsió, el 22 de gener de 1869, en Francesc Targarona, coronel d’un batalló 
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de Voluntaris de la Llibertat, va explicar a les monges que el seu regiment havia utilitzat com 

a caserna el convent de Jonqueres, però que com que l’enderrocaven s’instal·larien a Montsió. 

A les monges els hi quedava un espai tan reduït, que es van traslladar al convent dels Àngels, 

on estarien fins al 1875. L’efecte de les mesures legals en el cas de les religioses de clausura de 

Barcelona va significar que el febrer de 1869 van ser reubicades un total de 178 monges, entre 

elles, les 24 de Montsió.

Després de la Constitució de 1869, Espanya va entrar en la regència de Serrano, la cerca 

d’un rei per Joan Prim, i el curt regnat d’Amadeu de Savoia (1871/1873), acabant amb la Primera 

República (1873), que va ser un període inestable de només onze mesos, en què es va fer una 

nova Constitució, i que van administrar quatre caps d’estat, donant pas immediatament a la 

Restauració de la dinastia borbònica amb Alfons XII (1875).

Els primers impactes de la desamortització de Madoz els van tenir les dominiques en 

convocar-se la subhasta de la casa número 17 de la plaça de Santa Anna (Portal de l’Àngel 

22), adjacent al convent, que es va adjudicar el 18 de desembre de 1872. Probablement, la casa 

número 18 de la plaça de Santa Anna, la que feia cantonada amb Montsió, hauria de seguir un 

camí semblant. 

El mateix convent de Montsió, buit de monges com estava, es va treure a subhasta, que es 

va convocar pel 10 de juliol de 1873. Diferents gestions per evitar-ho no van reeixir. Quan tot 

semblava perdut, en Josep Escrivà de Romaní i Dusay, assabentat de la situació va posar en 

marxa les seves relacions a Madrid, aconseguint la suspensió el 3 de juliol, amb la Primera 

República ja implantada.

En poc temps, el 29 de desembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos a 

Sagunt, va iniciar la Restauració, amb Alfons XII. Amb poc temps, Josep M. Escrivà de Balaguer, 

que tenia càrrecs importants a Palau va aconseguir, la devolució del convent de Montsió, 

novament a les monges dominiques (1875).

Quan les monges van tornar al seu convent, després de tants anys, el van trobar amenaçant 

ruïna, veient que els hi seria impossible tornar a tenir el convent d’abans, en aquella part de 

Barcelona ja massa cèntrica.  Quan l’abril de 1884, els hi va caure una part del sostre de la 

sagristia, van demanar un dictamen a l’arquitecte  Elies Rogent, que va concloure que els 

edificis amenaçaven ruïna, i que el cost de les reparacions seria molt alt, recomanant vendre el 

monestir i fer-ne un de nou a un lloc més tranquil.

El 1885, la comunitat ja va decidir vendre Montsió i adquirir un lloc a on edificar un nou 

convent, obtenint els permisos del bisbe i de Roma. Les dominiques van trobar a la família Martí 

Puig d’empresaris tèxtils, que estaven interessats en l’adquisició de Montsió, i que a la vegada 

eren els  propietaris d’uns terrenys a Gràcia (Rambla Catalunya – Rosselló). El 9 de setembre de 

1886, es va signar l’escriptura de bescanvi de terrenys, afegint els Martí una quantitat addicional.

L’arquitecte del nou convent fou en Joan Martorell i Montells, començant les obres el 27 de 
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setembre. El projecte incloïa el trasllat pedra a pedra i reconstrucció de l’església i el claustre 

i la sala capitular, construint de nou la resta d’instal·lacions del convent. L’obra es va haver 

d’adequar al perfil del terreny disponible, que va afectar les ubicacions relatives, i altres detalls 

importants, tant de l’església com del claustre.

Les monges es van traslladar l’11 d’abril de 1888, acabant el trasllat del claustre l’agost de 

1889, i l’església el desembre de 1890. Amb pedres de l’antic convent també es va construir la 

cripta, i el nou atri, a Rambla Catalunya, i es va tornar a instal·lar el cadirat del cor de Montsió. 

Finalment la resta de l’antic monestir es va vendre o enderrocar.

La nova església construïda, mantenia la forma de nau única, amb un absis de set costats 

sense capelles, mantenint les vuit capelles laterals dividides en una tribuna alta i una capella 

inferior. Però Martorell havia augmentat l’alçada de la volta de la nau afegint finestrals col·locats 

sobre els arcs de les tribunes i a l’absis entre els nervis d’arrancada de la volta, produint una 

sensació més airosa del conjunt. El presbiteri estava situat sobre la cripta, pujant-hi mitjançant 

quinze graons. 

L’Església a la seva ubicació original no donava al carrer, cosa que comportà que l’arquitecte 

va haver de dissenyar una nova façana per situar-la a una via important com la Rambla 

Catalunya. La nova façana va ser gòtica, amb una escultura central de la Verge del Roser, i una 

rosassa de bones dimensions que permetia, junts amb els finestrals laterals introduí molta més  

llum al nou temple. L’accés es va fer creuant una triple arcada que introdueix en un atri, també 

nou, que condueix al temple. 

Si el trasllat de les monges havia de ser per anar a una part més tranquil·la de la ciutat, 

amb poc temps es va veure que no seria així. El 1909, durant la Setmana Tràgica, el convent va 

ser assaltat, marxant les monges per precaució. Les lleis anticlericals de la Segona República 

també les van afectar, i finalment en les violències de 1936 el convent de Rambla Catalunya va 

ser incendiat i cremat, marxant novament les monges i transformant-se en caserna. Amb la fi 

de la confrontació (1939) van tornar les dominiques al seu convent, però amb la idea d’un nou 

canvi d’ubicació cercant novament la llunyania del brogit ciutadà.

La decisió de marxar es va consolidar el 1945, decidint anar a Can Casanovas a Esplugues, 

una finca propietat de Josep M. Milà i Camps, comte del Montseny. Un lloc tranquil, amb espai 

de casa, hort i bosc, signant-se l’escriptura l’agost de 1947. L’església de Rambla Catalunya es 

va transformar en parròquia, venen la resta de terrenys a Josep Feliu Gusiñé, propietari de 

finques. Cap als anys setanta en aquells terrenys s’hi va construir una seu important del Banc 

de Sabadell.

El projecte de construir el nou convent a Esplugues, adequar les edificacions que ja hi 

existien i el trasllat del claustre es va encarregar a l’arquitecte Armand Mas i Tulla. Les obres 

van quedar enllestides ràpidament podent-se traslladar les monges el novembre de 1947. A 

continuació van començar les obres pel trasllat del claustre que van culminar l’octubre de 1948, 

començant llavors l’església, que es va acabar en el 1950. Les domíniques en l’actualitat (2019) 
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segueixen en el seu convent d’Esplugues, amb quasi setanta anys de tranquil·litat i dedicació a 

la vida conventual, amb una serenitat molt superior a la dels anys anteriors.

Nous propietaris: la família Martí i Puig (1886-1952)

Els germans Pere i Francesc Martí i Puig van adquirir Montsió el 1886, però no ho van poder 

ocupar fins al 1888, any que amb l’Exposició Universal es va obrir la plaça de Santa Anna fins a 

la plaça Catalunya, passant a anomenar-se avinguda del Portal de l’Àngel. 

Pere Martí i Puig va decidir construir-se una casa de pisos per viure ell al principal, i llogar la 

resta, a la zona més propera a la plaça Catalunya (Portal de l’Àngel, 24). Triant al mestre d’obres 

Alexandre Perich i Soler, que va construir l’edifici en el període 1888-1891, amb un estil eclèctic 

«lleno de referencias a los estilos del pasado», destacant l’arrambador amb rajoles dissenyades 

per Puig i Cadafalch a l’escala.

Posteriorment (1891) s’encarregà a Alexandre Perich un projecte per urbanitzar els terrenys, 

de l’antic convent de Montsió. La façana important seria a Portal de l’Àngel, en què cabrien tres 

edificis (actuals Portal de l’Àngel 18, 20 i 22), a més del ja edificat (Portal de l’Àngel 24). 

Per darrere d’aquests solars s’obriria un nou passatge, el passatge de Sant Josep (ara 

passatge del Patriarca), que comunicaria Espolsa-sacs amb Montsió, en aquest passatge a una 

banda estarien els darreres de les cases de Portal de l’Àngel i, l’altra banda, es reservaria per 

magatzems en el seu moment.  A la façana de Montsió, hi havia espai per quatre solars. La resta 

de propietats de les monges, separades del convent, encara que la majoria d’elles situades paret 

amb paret, que hi havia botigues i pisos de lloguer, van seguir amb la seva destinació històrica.

Tan aviat com el 1892, la part més important dels terrenys es va vendre a la Societat 

Catalana per l’Enllumenat de Gas per construir-hi la seva seu social. En poc temps van morir 

Alexandre Perich (1893) i en Pere Marti i Puig (1894), substituint aquest darrer en els negocis el 

seu germà Francesc, que va encarregar al mestre d’obres Joan Frexe i Vilardaga la construcció 

d’un magatzem de teixits en el passatge de Sant Josep a la banda més propera al carrer 

Amargós, edificant uns baixos a aquest efecte. Francesc Martí, per poder anar de casa seva 

al principal de Portal de l’Àngel 24 al nou magatzem situat just al darrere a l’altre cantó del 

passatge, es va fer construir una passarel·la enlairada creuant el carreró. 

En el 1895, Francesc Martí va encarregar a Josep Puig i Cadafalch, la seva primera obra, la 

Casa Martí, al carrer Montsió 3 bis. La casa es va edificar per llogar els pisos i tindrà un comerç 

als baixos, aprofitant la seva situació a la cantonada del carrer Montsió amb el passatge de 

Sant Josep. Sembla que la decoració escultòrica de les façanes, portes i finestres la va realitzar 

el conegut Eusebi Arnau, i que els ferros eren de Manuel Ballarín, incloent-hi la preciosa reixa 

de tancament del passatge. En el cas de la imatge de Sant Josep a l’angle de les façanes  la va 

realitzar Josep Llimona.

L’edifici en uns anys seria molt conegut en instal·lar-se en els seus baixos, Els Quatre Gats 

(1897), una iniciativa de Pere Romeu, una cerveseria a on es reunien els bohemis de la ciutat, en 
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un ambient semblant al del famós cabaret de Paris, Le Chat Noir, a on Romeu havia treballat. 

Per allà van passar Casas, Rusiñol, i Utrillo que van ser el grup promotor, també Opisso, i Nonell, 

o els músics, Albéniz, Granados o Millet, i un molt jove Picasso. Malgrat tot, en pocs anys, els 

problemes econòmics, van obligar a tancar el local (1903). El nou inquilí, fins al 1936, va ser el 

Cercle Artístic de Sant Lluç, posteriorment va ser un magatzem tèxtil, fins que s’hi va instal·lar 

una nova versió d’Els Quatre Gats (1983).

L’any 1905, va morir Francesc Martí i Puig, passant tot el patrimoni a la seva filla, Margarida 

Martí i Martí, casada amb el joier Joaquim Carreras Nolla, que van encarregar a Puig i Cadafalch 

una reforma a fons el 1920 de Montsió 5, que des de llavors es coneix com a Casa Carreras. La 

riquesa de la ceràmica és remarcable, el plafó de sant Eloi, és un record a l’ofici de l’amo de la 

casa; sant Eloi era el patró del dels joiers i argenters. El plafó de sant Joaquim també té a veure 

amb el propietari de nom Joaquim. El revestiment ceràmic sobre el basament de pedra, és de 

Pujol i Bausis, amb disseny de l’arquitecte Josep M. Gallissà. 

Al cap de poc temps de la inauguració de la Casa Carreras, en el 1922, l’Ajuntament va 

decidir canviar el nom del passatge de Sant Josep a Patriarca per evitar confusions amb 

denominacions semblants.

El 1948, en morir Joaquim Carreras i Nolla, van passar a administrar el patrimoni la 

seva vídua Margarida Martí, i el seu fill Joaquim Carreras Martí, que iniciaren un procés de 

desinversió. L’abril del 1951 venen una finca a Sarrià, posteriorment l’agost de 1952, el jutge 

convoca una subhasta dels béns de Margarida Martí en el judici executiu que se seguia instat 

per Josep Casas Viñas. Dels béns que van anar a subhasta n’hi havia que clarament provenien 

del convent de Montsió en el 1886, eren nou cases de pisos amb botigues als baixos, al voltant 

de l’edifici conventual, que en el seu temps havien sigut propietat del convent o de les monges, 

cases ubicades als carrers d’en Amargós, Comtal, i d’Espolsa-sacs.

Els edificis de la Catalana de Gas (1892-2006)

La Societat Catalana per l’Enllumenat per Gas3, es va crear en el 1843 per introduir el gas 

de l’enllumenat a Barcelona, era una de les companyies més grans, sòlides i prestigioses del 

país, i en el 1891 es va plantejar construir-se un edifici social que consolides la seva reputació i 

personalitat.

Al ser anomenat Administrador General en Josep Mansana i Terrès (1892) es va decidir 

l’adquisició de la major part dels terrenys de l’antic convent de Montsió, signant la compra 

als germans Martí el 20 de novembre de 1892. També es van adquirir alguns petits espais 

addicionals, representant en conjunt la compra 1.352 m2 per 600.014,35 pessetes.

L’edifici es va encarregar a l’arquitecte Josep Domènech Estapà. Portant-se a terme la 

construcció els anys 1893/1895, per un cost total de 225.431 pessetes. La façana presentava la 

tendència a la monumentalitat típica de Domènech Estapà, cuidant en extrem els detalls  i 

3. Després Catalana de Gas i Electricitat



435XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

plantejava una sòlida solució a la geometria del solar, que requeria una façana principal no 

recta, sinó en diagonal, i una façana posterior no més alta d’un pis, per una servitud existent. 

La majestuosa entrada al vestíbul donava pas a un espai dividit en dues crugies, superada la 

segona crugia començava l’escalinata que accedia al primer pis en un espai il·luminat amb la 

llum zenital d’una gran claraboia. 

A la planta baixa se situaven els serveis, al primer pis els despatxos, mentre que al segon pis 

s’ubicaven el Saló d’Actes, on se celebraven les Juntes Generals d’Accionistes, i altres serveis. Als 

soterranis hi havia els magatzems i dipòsits, com també els arxius i el motor de gas que permetia 

disposar de calefacció a l’hivern i renovació d’aire a l’estiu. L’edifici va entrar en el catàleg del 

patrimoni arquitectònic de Barcelona només dos anys després de la seva inauguració.

En el 1927, quan la companyia del gas va buscar nous usos del gas, introduint moderns 

aparells per produir tant aigua calenta, com calefacció, i implantant la cuina de gas, es va 

reformar aquell edifici que havia estat desamortitzat i que estava al costat de l’edifici de la 

Catalana. En els baixos s’hi va instal·lar una botiga-exposició de promoció dels nous usos del 

gas, amb aparells de tots tipus, i on es donaven classes de cuina amb famosos cuiners, en 

definitiva, un modern showroom. Es volia captar l’atenció dels ciutadans, i per això, el disseny 

i l’interiorisme es van encarregar a Santiago Marco, el principal representant de l’art déco a 

Espanya. La botiga de la Catalana de Gas va rebre el 1929-1930 el premi de l’Ajuntament de 

Barcelona al millor nou local comercial de la ciutat.

Després de molts anys, i en un important context de creixement es va produir la fusió de 

Catalana de Gas i Gas Madrid (1991), i el posterior canvi de nom de Catalana de Gas a Gas 

Natural SDG (1992). També un important procés d’internacionalització, l’adquisició d’ENAGAS, 

la construcció del gasoducte Magreb-Europa, i les importants inversions en cicles combinats 

per produir electricitat amb gas natural, una nova dimensió per la societat.

Tot plegat, va portar a la decisió una nova seu social, un edifici emblemàtic allà on s’havia 

començat, als terrenys de l’antiga fàbrica Barceloneta, que estaven disponibles després del 

tancament de les fàbriques, just abans de l’Olimpíada de Barcelona de 1992.

El procés va ser molt llarg, des de la convocatòria d’un concurs de projectes arquitectònics 

(1999) fins a l’ocupació de la nova seu social a la plaça del Gas (2006). Per ajudar al finançament 

de la nova seu, Gas Natural va decidir vendre els històrics edificis de Portal de l’Àngel, amb 

entrega de la possessió quan estiguessin acabats el nou edifici de la Barceloneta. Per portar-ho 

a terme, es va convocar, per primera vegada a Espanya una subhasta electrònica per internet 

per venda d’edificis, pel dia 19 de desembre de 2001.

Els edificis es van adjudicar per 4.670 milions de pessetes (28 milions d’euros) a la Società 

Investimenti e Gestioni Immobiliari S.r.l., del Grup Benetton. A Benetton realment l’interessava 

la botiga de Portal de l’Àngel 20, d’uns 2.300 m2, per la qual cosa uns anys més tard, el 2005, 

va quedar-se la botiga i va vendre la resta dels edificis que s’havia adjudicat a la immobiliària 

Lar, per 28 milions d’euros, recuperant la seva inversió, i disposant gratuïtament de la botiga 
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que l’interessava.

El projecte de Lar era de fer apartaments de luxe a la finca, i no li interessava la botiga de 

l’històric edifici de Portal de l’Àngel 22, per la qual cosa, en el 2006, va vendre quatre plantes 

de l’edifici principal a Mobinmob Real Estate, per 34 milions d’euros. Les plantes transferides 

constituïen un local comercial de 2.134 m2, aprofitant la majestuosa entrada de l’edifici històric 

de la Catalana de Gas, que el mateix 2006, van ser llogades per Mobinmob a H&M, per fer-hi un 

nou establiment important de la firma, en un carrer clarament dominat comercialment fins 

llavors per les botigues de Zara. 

Una preocupació va ser la protecció en un moviment d’aquesta dimensió del rellevant arxiu 

històric que tenia la societat, que en aquells moments administrava la Fundació Gas Natural, 

que va posar especial cura en la preservació de la documentació històrica en el trasllat.

Una altra inquietud era com es podia protegir el patrimoni històric de l’edifici de Portal 

de l’Àngel 22. Des de la Fundació Gas Natural amb el Cap del Departament del Patrimoni 

Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona, llavors Jordi Rogent, per veure que es podia fer. La 

façana i elements exterior de l’edifici estaven protegits des de sempre, però l’interior no. Es van 

poder portar a terme una sèrie de gestions, que van tenir com a conseqüència la preservació 

de parts fonamentals de l’interior de la finca, cúpula envidrada, escales, ascensor, entrada a 

l’edifici amb les seves motllures d’escuts de Catalunya i la llegenda en el frontis Catalana de Gas 

y Electricidad, l’antiga sala del consell amb els seus armaris adossats a les parets, xemeneia i 

parquet d’un especial disseny, etc.

El mateix Javier Mariscal a qui H&M va encarregar el 2008 l’interiorisme i la imatge de 

la nova botiga, comentava com la seva explosió de modernitat s’havia hagut de modular per 

preservar la catalogació de l’edifici.

A finals de 2019, a l’antiga seu de Catalana de Gas i Electricitat, ara hi ha una botiga de 

varius pisos de H&M en el número 22, una altra de Benetton en el número 20, i apartaments i 

pisos d’alt nivell a la resta amb entrada pel passatge del Patriarca.

Epíleg

Al llarg d’aquest treball he vist com uns camps fora muralla, van començar a ser habitats 

i urbanitzats passant-hi progressivament des del 1260: frares, monges, la Milícia Nacional, el 

Liceu, els Voluntaris de la Llibertat, la desamortització, la família Martí i Puig, la Catalana del 

Gas, i finalment Benetton i H&M, tothom hi ha deixat petjada.

En aquest espai hi ha hagut un convent durant molts anys, l’església es pot veure a la 

Rambla Catalunya, com a parròquia de Sant Ramon de Penyafort, el claustre està a Esplugues, 

i es pot visitar. Les cases de la família Martí es poden veure a Portal de l’Àngel, i Montsió, i també 

la Casa Carreras. I finalment els edificis del gas segueixen allà, a Portal de l’Àngel 20-22.

Es conserva gràcies a l’interès i l’esforç en temps antics de les monges dominiques de 
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preservar les parts principals del seu convent i endur-se-les amb elles en els seus moviments 

pel territori, i a l’època moderna per la catalogació, preservació, i inquietuds de persones i 

experts en no fer malbé l’herència patrimonial del passat de la ciutat. No és tan senzill trobar un 

tros de Barcelona del que es pugui reconstruir la història amb aquesta precisió i amb aquests 

elements arquitectònics rellevants, preservats i existents. 

Però la història segueix, i el 2017 Gas Natural portava la seva seu social de la Barceloneta a 

Madrid, i l’any següent canviava la seva denominació social a Naturgy Energy Group. També 

H&M evolucionava i els últims mesos (juny 2019) s’ha parlat de si deixaria l’històric edifici de 

Portal de l’Àngel 22. Esperem que els camins del futur, continuïn  respectuosos amb el llegat 

cultural de què disposem.
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Tradició i innovació 
tecnològica a l’Exposició 
Internacional de Barcelona 
de 1929 en l’origen del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya
Ma. Lluïsa Gutiérrez Medina 
TU Departament de Didàctica CC SS. Universitat Barcelona.

Aquesta recerca fa palesa com l’evolució de la formació científica i tecnològica dels 

enginyers industrials a Barcelona des del darrer terç del segle XIX els va permetre assolir el 

prestigi necessari per a ocupar llocs claus de direcció i de control productiu i social i de control 

de determinats òrgans de govern de la societat catalana. És un fenomen que coincideix, al 

llarg del primer terç del segle XX, amb la consolidació del catalanisme polític, amb l’efecte de la 

Primera Guerra Mundial i que culmina amb l’Exposició Internacional de 1929 que, organitzada 

per enginyers industrials mostrava al món l’alt nivell tècnic català, com una continuïtat des 

de l’edat mitjana, al costat de grans empreses elèctriques, automobilístiques, de materials, etc., 

d’aleshores i que també coincidia amb l’aparició d’un nou paradigma científic tecnològic que 

farà que es proclami l’any 1929 la creació d’una Tecnoteca, l’embrió d’un futur Museu Tècnic 

publicat  pel Conseller d’Economia de la Generalitat republicana en 1937 i que a partir de 1976 

l’Associació d’Enginyers Industrials va recuperar com a punt de partida de l’actual Museu de 

Ciència i Tècnica de Catalunya amb seu a la ciutat de Terrassa.

Paraules Clau: Història Industrial, Història de Catalunya del S. XX, Innovació tecnològica, 

Excursionisme Industrial

Technological Tradition and Innovation at the 
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This research paper reflects the developments in scientific and technological training 

of industrial engineers in Barcelona starting in the last third of the 19th century. Engineers 

earned the prestige necessary to be appointed to key positions in management and production 

and social control, as well as supervision roles in some governing bodies of the Catalan society. 

During the first third of the 20th century, this trend ran parallel to the consolidation of political 

Catalan nationalism, alongside the effects of the First World War, and peaked with the 1929 

International Exhibition. This fair, organized by industrial engineers, showed the world the high 

standards of technology in Catalonia, as a continuity of the Middle Ages, next to some important 

electricity, automotive or materials companies of the time. Besides, it coincided with the advent 

of a new scientific and technological paradigm, which resulted in the creation in 1929 of the 

Tecnoteca, the embryo of a future Technical Museum, by Order of the Minister for Economic 

Affairs of the Generalitat’s republican government in 1937. In 1976, the Association of Industrial 

Engineers built on this Order to create the current Museum of Science and Technology of 

Catalonia, based in Terrassa.

Keywords: Industrial History, History of Catalonia in the 20th Century, Technological 

Innovation, Industrial Hiking

La recerca que presentem a la XI Jornada d’Arqueologia Industrial de l’Associació del Museu 

de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, en endavant AMCTAIC, 

pretén ampliar la nostra aportació a la Taula rodona celebrada a la seu del Col·legi Oficial 

d’Enginyers Industrials de Catalunya - en endavant COEIC -, el 15 de gener de 2019, per a 

commemorar el quarantè aniversari de la creació d’AMCTAIC amb l’objectiu  d’impulsar el 

Museu de la Ciència i de la Tècnica i també, com a tancament de l’any 2019 dins aquesta XI 

Jornada d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Llavors, la meva intervenció es va centrar a 

fer palès l’excel·lent formació científica i tècnica que posseïen els enginyers quan adquirien el 

títol a l’Escola d’Enginyers industrials de Barcelona, en la qual des de 1851, i sense interrupció, 

el professorat havia anat introduint disciplines de forma sistemàtica i rigorosa, alhora i en 

concordança amb els avenços científics que en l’àmbit global s’anaven produint. Aquest fet 

va permetre que els enginyers, progressivament, anessin ocupant llocs de treball no només 

relacionats amb el món de la indústria, la producció i l’organització empresarial sinó que 

també fossin demanats o sol·licitats com assessors de les més diverses organitzacions socials i 

polítiques atenent a la seva capacitat de resolució de problemes.

L’esmentada intervenció sorgia d’una recerca prèvia sobre l’origen dels Premis Bonaplata 

Joves (Gutiérrez Medina, INCUNA 2019, pp.739-754) en la que vam constatar que quan en 1976 

els enginyers industrials impulsaren el Museu de Ciència i de la Tècnica pretenien recuperar 

la idea llençada per la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya en plena Guerra 

Civil. Els interrogants i les qüestions que aquest fet em va platejar van conduir-me a llegir la tesi 

de Jaume Valentines Álvarez “Tecnocràcia i catalanisme tècnic a Catalunya als anys trenta. Els 

enginyers industrials, de l’organització del taller a la racionalització de l’estat” (UAB, 2012) i a 

l’Arxiu Nacional de Catalunya -ANC- per a consultar la documentació del Centre Excursionista 
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de Catalunya -en endavant CEC -, relacionada amb els enginyers i que, segons paraules de 

l’arxivera, senyora Nuria Téllez, per primera vegada es consultava la documentació de la 

Secció d’Enginyeria del CEC. Precisament el que el lector trobarà és l’aportació desinteressada 

i de modernització de la societat catalana que emergeix de l’activitat excursionista i personal 

d’alguns enginyers industrials els quals en 1916 van crear una secció en el si del CEC: la 

Secció d’Enginyeria, adreçada a tots els excursionistes i als estudiants d’enginyeria de l’Escola 

d’Enginyers Industrials de Barcelona, a conseqüència del fracàs de l’Exposició d’Indústries 

Elèctriques que es devia realitzar a Barcelona en 1914 i que les circumstàncies bèl·liques europees 

van impedir. Tanmateix, va esdevenir l’origen de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 

i indirectament, l’embrió del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ubicat a Terrassa 

i materialitzar a partir de 1980.

En la seva realització s’ha consultat la documentació de diversos arxius, entre els quals: 

l’Arxiu Nacional de Catalunya, on hem consultat el fons 1140 pertanyent a la documentació 

del CEC i el Fons Santiago Rubió i Tudurí.  La Casa de l’Ardiaca, el Centre de Documentació 

Contemporani de Barcelona, l’Arxiu Històric de la UPC, webs de La Vanguardia, de la UPC, 

del CEC, etc. Tanmateix, raons imprevistes han impedit obtenir certa informació necessària. 

Així mateix, s’ha entrevistat a l’enginyer industrial Eusebi Casanelles i Rahola, en tant que 

impulsor del Museu des de la Comissió de Cultura del COEIC i primer director del Museu. El meu 

agraïment a totes les persones que han contribuït al fet que aquesta recerca sortís a la llum, 

especialment al Sr. Berenguer Vidal, responsable de Cultura del CEC, per haver-me facilitat la 

publicació de documents gràfics i fotogràfics.

Els enginyers industrials i la seva capacitat de modernització social

Com ja s’ha expressat, l’excel·lent formació científica i tècnica dels enginyers quan adquirien 

el títol a l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, en la qual, i des de 1851, el professorat va 

anar introduint disciplines, de forma sistemàtica i rigorosa d’acord amb els avenços científics i 

tecnològics a escala global, els va dotar d’una visió i d’una capacitat de resolució de problemes 

de tota mena que van esdevenir un col·lectiu professional molt versàtil i adient en qualsevol 

activitat qualificada. En aquesta excel·lent formació, les matemàtiques van ocupar un paper 

rellevant, analitzat per Guillermo Lusa a la seva darrera obra presentada al CEIC en novembre 

d’enguany i en el mateix sentit, uns mesos abans Sebastià Xambó feia èmfasi a La Vanguardia 

dient: “... les matemàtiques sempre han sigut fonamentals en àrees com l’astronomia, la mecànica 

o l’electromagnetisme ...al món actual la seva presència és més manifesta a la vida quotidiana”. 

Aquest món actual es reconeix per la “ubiqüitat dels algoritmes i el fet que les matemàtiques són 

la base per a la seva formulació i per a establir la seva correcció. I això es tradueix en una major 

necessitat d’un exèrcit de programadors”. (LV 29 juny 2019, p. 30). Efectivament, des del darrer 

terç del segle XIX, quan apareixen la indústria química, la indústria elèctrica, l’automobilística, 

la telefònica, etc..., el professorat de l’Escola a més de les matemàtiques, va anar introduint la 

física, la química, la hidràulica, l’economia, l’estadística  la luminotècnia, etc. disciplines, que 
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van permetre que els enginyers esdevinguessin un col·lectiu professional amb visió holística 

per a resoldre qualsevol dificultat de naturalesa molt diversa; aquest fet va ser clau perquè des 

dels inicis del s. XX fins a la II república i durant l’etapa franquista, anessin ocupant llocs de 

gestió, de direcció empresarial, d’organització del treball, de la higiene i la seguretat industrial, 

d’assessorament i d’organització territorial, política, etc., al més alt nivell de responsabilitat i de 

capacitat decisòria. 

Els enginyers industrials i el Centre Excursionista de Catalunya

Un dels àmbits que s’analitzen té l’objectiu de mostrar el paper dels enginyers des d’un 

vessant més personal i lúdic, la seva afició excursionista, participant activament en una 

institució pionera a Espanya (Casado de Otaola, 2010: 196) i naturalment a Catalunya com va 

ser el CEC que té la seu al carrer Paradís núm. 10 de Barcelona. Una breu referència a aquesta 

institució ens ajudarà a entendre el seu paper en defensa de l’esperit i l’ànima del catalanisme. 

El CEC neix el 26 de novembre de 1876 quan un grup de cinc o sis persones van realitzar 

a instàncies d’un d’ells, Joan Fiter Inglés, una excursió en tren a Mongat. Van baixar del tren a 

Badalona, i tot caminat, van arribar fins al castell en runes, el van contemplar, alguns, el van 

dibuixar i tot observant i gaudint amb tot allò que s’oferia als seus ulls, van retornar a Badalona, 

i al mateix tren, ja van decidir constituir l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques a 

la que en 1878, es va unir l’excisió d’una altra,  l’Associació d’Excursions Catalanes. En 1891 

ambdues associacions es fusionen rebent el nom de Centre Excursionista de Catalunya, encara 

actiu avui. Es tractava d’una entitat de caràcter cívic, esportiu i cultural que segons el seu 

impulsor Josep Fiter tenia com a objectiu principal “estudiar les riqueses de la nostra terra sota 

els diferents aspectes científics, artístics i literaris” i que va començar a estar dirigida per una 

Junta de vuit vocals.

Precisament, Cèsar August Torras, president del CEC deia de Josep Fiter Inglés que “va 

inventar la paraula excursionisme ..., va ensenyar a dir-la i va ensenyar el seu significat: acció; 

va ensenyar a practicar-la en planures i muntanyes, per qualsevol indret i especialment per la 

terra que el va veure néixer i tot posant en contacte als qui l’escoltaven amb el terreny o amb la 

terra, i tot allò que en si mateix conté, va establir una escola, la més senzilla, factible i insinuant 

d’estimar la Pàtria”. “... Què es proposava Fiter?, únicament recórrer el territori  de Catalunya 

a la fi de conèixer, estudiar i conservar tot el que de notable oferia la natura, la història, l’art 

i la literatura en totes les seves manifestacions, així com els costums i les tradicions del país; 

propagar aquests coneixements i fomentar les excursions per Catalunya amb la finalitat que 

fos coneguda i estimada. Encara voleu més coses i millors?” (Butlletí 1918, vol. XXVIII: 12).

En la mateixa línia a l’homenatge que feu el Centre a Marçal Ambrós Ortiz, en tant que 

soci fundador i l’únic que sobrevisqué a la data del cinquantè aniversari, rememorant la 

primera excursió i explicant com es va crear, es deia: “Asseguts en el sorral que besa l’ona de 

la Mediterrània, es parlà de fundar una Associació que, practicant sortides, per l’estil de la que 

tan agradable s’havia fet aquell jorn, pogués estudiar les riqueses de la nostra terra, baix els 
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diferents aspectes, científic, artístic i literari; que els estudis portats a cap fins aleshores per 

alguns dels allí reunits obeïssin ja a un pla fixe, inspirant-se en les profitoses i nobles idees del 

catalanisme. Muntaren al vagó i refermant-se més i més en el seu propòsit i comptant sols 

amb el seu ardiment, allí mateix donaren per plantejada la institució i allí mateix el nomenat 

tresorer cobrà les primeres quotes als novells socis (Butlletí, vol XXXVII, 1927: 8). En 1922,  l’orgull 

del ressò que en pocs anys va aconseguir el Centre, novament feia expressar-se a Cèsar August 

Torras sobre la importància d’estimar la natura. Deia: “... així com l’aimat referma l’estimació 

amb el tracte continuat i amb la mútua i expressiva correspondència, així l’enamorat de seva 

terra pròpia l’estima cada volta més, a mida que la va coneixent i  avaluant...” (Butlletí, novembre 

1922).   

En 1891 es crea el Butlletí, l’òrgan de difusió del CEC, que des dels inicis recollia amb profusió 

de detalls totes les excursions i totes les activitats que s’hi feien, les quals, molt aviat es van 

orientar cap a aspectes que, en consideració dels socis, constituïen o devien constituir els pilars 

de la nova Catalunya a què aspiraven. A partir de 1902 es creen les Seccions, encarregades de les 

activitats pròpies segons la seva denominació, tals com d’Arqueologia, de Geologia i Geografia 

Física, de Folklore, d’Arquitectura, d’Enginyeria, d’Esports de Muntanya, de Publicacions, 

de Refugis i d’Informació, les quals constituïen  unitats d’organització autònomes que, amb 

supervisió de la Junta directiva del CEC aglutinaven aficions i coneixements científics dels 

socis, afavorint el coneixement integral del territori, fet que, com a acció catalanista, feia palès 

un esperit moralitzant tant de contacte amb la naturalesa, com de valoració i d’estima del 

territori.  

Des d’aquesta perspectiva, la conformació del catalanisme polític, a més de l’acció, 

requeria una voluntat de recuperació del sentit de poble i de construcció de la nació catalana 

i va trobar en els socis del CEC una llavor eficaç, tot coincidint amb un moment d’expansió 

industrial, empresarial i econòmica. Recuperació del sentit de poble i de construcció de la nació 

catalana, que alhora es va veure estimulat amb la creació de la Mancomunitat, que si bé neix 

amb funcions de caràcter administratiu, va ser la primera vegada que després de 1714, l’Estat 

espanyol reconeixia la personalitat i la unitat territorial de Catalunya i ben aviat, perseguint 

l’objectiu de modernització del primer President, Enric Prat de la Riba, s’estableixen les bases 

per a: “que no hi hagi un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de 

policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera”. Serà precisament en 

aquests aspectes on els enginyers van col·laborar a bastament, des de la Secció d’Enginyeria 

del Centre. 

La Secció d’Enginyeria del CEC col·laboradora en l’acció de modernització del país  

La Secció d’Enginyeria del CEC es crea el 28 de gener de 1916, prèvia sol·licitud a la seva 

Junta Directiva i signada per 34 socis el 21 desembre de 1915; el lector pot consultar-la al 

final d’aquest treball. S’extingeix onze anys després. La seva activitat es va veure afavorida 

per l’entusiasme dels seus impulsors. Al Butlletí apareixia la seva creació així: “A instàncies 
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d’un nombre considerable de socis, major que el prescrit en el Reglament, es constituí el dia 

28 la nova Secció d’Enginyeria, l’objecte primordial de la qual es fer conèixer nostra pàtria 

sota l’aspecte industrial, contribuint en la mida de ses forces, a son desenrotllament i progrés, 

mitjançant excursions col·lectives, conferències, publicació de treballs, concursos i demés actes 

que tendeixen a aquells fins. Amb la constitució d’aquesta nova Secció, poden ingressar al 

nostre Centre bon nombre de socis, principalment alumnes de nostres escoles industrials i 

tècniques, i, especialment, els de l’Escola d’Enginyers Industrials de la nostra ciutat, perquè tots 

ells trobaran, sens dubte, en la novella Secció, un natural complement a les ensenyances que 

en llurs respectives escoles reben. Foren elegits per aclamació, per a exercir els càrrecs de la 

Junta directiva, els senyors següents: President: D. Pere Rius i Matas.  Vicepresident: D. Antoni 

Ferran. Secretari-tresorer: D. Rossend Moncunill. Vicesecretari: D. Emili Echevarría. Vocals: D. 

Narcís Amigó, D. Joan Sitjar i D. Joaquim Mata i Ramis. Els que llurs estudis i aficions vers 

aquesta branca de la Ciència, desitgin formar part d’aquesta Secció, poden dirigir-se per a la 

seva inscripció a la Secretaria de la mateixa. Felicitem coralment al fundador i demés membres  

de la Directiva de la nova Secció, per a la qual desitgem una llarga i profitosa vida” (Butlletí Vol. 

XXVI, 1916:36).

Ja s’expliciten els mecanismes amb els quals pretenien difondre i donar a conèixer la 

importància industrial catalana: realitzant excursions i conferències relacionades amb l’indret 

visitat i també conferències sobre qualsevol altre aspecte tecnològic i industrial innovador i 

d’utilitat al desenvolupament econòmic i social. Activitats importants van ser la publicació de 

treballs i la realització de Concursos adreçats únicament als enginyers, estudiants d’enginyers 

i socis del Centre, relacionats amb temes industrials,  amb la finalitat de fomentar l’afició a la 

carrera d’enginyer entre l’alumnat i que servissin de complement pràctic dels ensenyaments 

rebuts.

El fet de no poder consultar els expedients dels signants de la sol·licitud fa difícil precisar 

quan havien obtingut el títol, tanmateix, sabem que, en aquell moment eren enginyers en 

actiu, professors de l’Escola d’enginyers i d’altres entitats, o bé persones qualificades en altres 

activitats relacionades amb l’enginyeria com l’arquitectura - Adolf Florensa-, i  estudiants 

d’enginyeria -  Salvador Filella Bragues i Antoni Gallardo. És a dir, simultaniejaven activitats 

laborals, d’esbarjo i socials. A tall d’exemple, el president Pere Rius i Matas que juntament 

amb en Antoni Ferran, va ser el vertader impulsor. Sabem que Pere Rius i Matas va formar 

part de la Junta directiva del CEC i que durant l’etapa de vigència de la Secció va ostentar el 

càrrec de President Honorari concedit per la resta de membres de la Junta de la Secció pel seu 

compromís i la seva defensa davant institucions com l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

Era cap d’Inspecció industrial i provincial de Barcelona, professor de l’Escola Complementària 

d’Oficis del Districte VIII, professor en l’Acadèmia Tecnològica d’estudiants aspirants a 

ingressar a l’escola d’enginyers, i verificador de comptadors de gas (Tatjer Geo-crítica, 2009: 4). 

El Vicepresident, Antoni Ferran també enginyer industrial i professor de l’Escola d’Enginyers 

de Barcelona; va participar activament a la Secció fent conferències, formant part del jurat 
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dels Concursos, etc. El secretari i tresorer Rossend Moncunill Baucells ja era soci del CEC l’any 

1909 i, en 1915, va ser anomenat per a ocupar una plaça en concurs de “Fieles contrastes de 

Pesas y Medidas” de la província de Sòria per haver estat abans de Balears, i també com a 

enginyer industrial en 1936 era professor auxiliar de dibuix i topografia de l’Escola d’enginyers, 

que simultaniejava treballant a una empresa.  El vicesecretari Emili Echevarria també com 

a enginyer industrial va impartir dins la Secció conferències i sembla que va projectar per a 

l’Exposició de 1929 el funicular que sortint del Paral·lel arribava amb dues estacions, a Miramar 

i al castell de Montjuïc.

De l’anàlisi de les intervencions, tant a les sessions de la Junta Directiva del CEC com a 

les de la Secció d’enginyeria, intuïm que al moment de crear aquesta Secció existia una mena 

d’acord dins el col·lectiu d’enginyers per a difondre la realitat industrial catalana i també, per 

a  facilitar els nous mètodes científics de treball que s’aplicaven ja en altres països, fent-ne 

partícips els enginyers i els estudiants d’enginyeria, trobant en els Concursos un mecanisme 

adient per a la seva implantació. El jurat dels Concursos anuals de la Secció estava format 

per cinc membres, la major part, enginyers: el president del CEC, com a màxima autoritat, el 

president de la Secció d’Enginyeria, el director de l’Escola d’Enginyers, o un catedràtic elegit 

en representació seva, el president de l’AEIC o un representant i un cinquè membre triat a 

voluntat d’algun dels aspirants a premi, que no sempre era sol·licitat i que, en més d’una ocasió 

va ser substituït per Joan Sitjes, enginyer, membre de la junta directiva de la Secció i sembla 

que professor de l’Escola del Treball. 

De la Mancomunitat  de Catalunya a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929

Com ja s’ha avançat, la Secció d’Enginyeria neix arran del fracàs en 1914 del Certamen  o 

Exposició de Indústries Elèctriques que devia celebrar-se a Barcelona - l’esclat de la Primera 

Guerra Mundial ho va impedir. Exposició, per a la qual l’Ajuntament aconseguia una llei especial 

per a realitzar expropiacions i obres destinades a aquesta. El seu emplaçament a Montjuïc ja 

apareixia a un dels primers informes del Comitè Directiu. Sense abordar les diverses posicions 

urbanístiques, ideològiques, polítiques i econòmiques que van aflorar  a l’hora de concebre 

el projecte de la Gran Barcelona (Solà-Morales 1976:137-145), el potencial de creixement i 

transformació industrial que oferien les empreses hidroelèctriques instal·lades a la capçalera 

dels rius pirinencs, des del darrer terç del segle XIX, transportant l’electricitat a la ciutat de 

Barcelona eren enormes; permetrien eliminar la dependència del carbó per a produir l’energia 

elèctrica. Eusebi Casanelles, al pròleg d’una obra d’Alayo i Manubens, fa explícit que el 1914 va 

ser l’últim any que l’energia elèctrica produïda amb vapor superava a la produïda mitjançant 

l’aigua a Catalunya (Alayo i Manubens, 2017:17). En conseqüència, l’energia hidràulica 

esdevenia l’hulla blanca, molt més barata, fàcil de transportar i va permetre la diversificació i 

transformació industrial catalana. Hem de fer referència explícita a “L’electricitat  a Catalunya. 

De 1875 a 1935” obra de l’enginyer industrial Joan Carles Alayo i Manubens, que estudia el procés 

d’electrificació, de construcció d’embassaments i de les empreses hidroelèctriques, la consulta 
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del qual ens ha estat de gran utilitat.

La primera vegada que es dóna constància de la realitat industrial de Catalunya és el 

1892, en les Bases de Manresa, promogudes per la Unió Catalanista. Amb la creació de la 

Mancomunitat el 6 d’abril de 1914 s’inicia de forma intencionada, multilateral i progressiva, 

una tendència a modernitzar el territori que va aconseguir cotes elevades de desenvolupament 

entre 1914 i 1930. De fet, les polítiques educatives, sanitàries, de comunicacions i tecnològiques 

promogudes per Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch, els primers presidents de la 

Mancomunitat de Catalunya, en són evidències d’aquesta tendència. Per la seva part, els 

enginyers industrials imbuïts de l’esperit de l’excursionisme van col·laborar activament des del 

CEC en el desenvolupament d’aquestes polítiques. 

Tot seguit fem palesa la col·laboració d’alguns enginyers: Salvador Filella Bragues (Juneda 

1892-Barcelona 1962). Va ingressar al CEC en 1914, és un dels signats de la sol·licitud de creació 

de la Secció d’Enginyeria; aviat va formar part de la seva Junta Directiva; de 1919 a 1921 com a 

secretari i des de 1922 fins a l’extinció de la Secció va ser el seu president. Per haver estat elegit 

president de la Secció, l’any 1922 va passar a ser vocal de la Junta Directiva del CEC. L’any 

1917, encara estudiant, va guanyar el primer premi del Tema I del  segon Concurs de la Secció, 

amb un estudi sobre “La indústria de l’oli a l’Urgell” que portava per Lema “Los vuit dolors”. En 

1919, també va guanyar el primer premi del Tema I del quart Concurs que portava per títol 

“Monografia industrial de Juneda i sa comarca” i Lema “Urgell”. Aquest mateix any dinou, els dies 

20 i 27 de desembre va realitzar dues conferències sobre l’excursió que la Secció havia realitzat 

al xalet de la Renclusa i Pirineus Centrals, visitant a més la central hidroelèctrica de la Catalana 

de Gas i Electricitat, a Seira i altres centrals hidroelèctriques. L’any 1924, Filella proposava en 

Junta l’edició per compte de la Secció d’una Guia-Itinerari de les principals obres d’enginyeria 

industrial de Catalunya indicant les orientacions a seguir per mitjà d’una classificació de 

les indústries i obres d’enginyeria que va presentar en sessió de 27 de novembre. L’any 1925 

no es va reunir  la Junta directiva de la Secció; l’activitat es va reduir quasi exclusivament a 

realitzar excursions, a les quals, segons queixes al Centre (Acta sessió J D CEC, 9 febrer 1926), no 

assistien els mateixos que les organitzaven; molt probablement, les circumstàncies polítiques 

del moment, foren la causa. Torna a reunir-se el gener de 1926, l’any que el CEC celebrava el 50 

aniversari. Precisament, en aquesta sessió es decidí la forma de realitzar el mapa industrial 

de Catalunya, mitjançant la celebració d’un concurs Guia-Itinerari per a visitar els principals 

centres industrials de Catalunya. Concurs al qual es va presentar Filella. No hem trobat cap 

referència explícita al Llibre d’Actes; tanmateix, atenint-nos a les seves intervencions en Junta 

i a l’interès que mostrava perquè la Secció impulses la seva publicació, creiem que la mateixa 

Junta considerà que ell era la persona idònia per a realitzar-la i seguint els seus consells en 

1926 la va presentar al Concurs, amb el Lema Montserrat.

Cinc cèntims al respecte. Les Guies-Itinerari s’emmarquen en la política que el CEC va 

impulsar a partir de 1918 (Llibre d’Actes J D CEC, sessió 5 novembre), mitjançant la publicació 

i venda de guies per a excursionistes. Constituïen un pas endavant del que s’anava fent al 
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Butlletí. A la sessió de 28 de gener de 1919 ja es parla i s’aprova per unanimitat del contracte 

que havien de firmar per a confeccionar guies i itineraris de Catalunya amb la Societat 

d’Atracció de Forasters. Per altra banda, el maig de 1919, el Centre va participar activament 

al I Congrés de Turisme de Catalunya promogut per aquesta societat i celebrat a Barcelona. 

Aquest Sindicat d’Iniciatives Turístiques de Barcelona ben aviat, va sobrepassar la iniciativa 

turística de l’àmbit de la ciutat, sota l’estímul de les companyies de transports de ferrocarrils 

i d’autobusos, com a reclam per a incrementar clients i guanys. Hem de fer palès que l’any 

1923 es va premiar un treball al VII Concurs de la Secció intitulat  “Guia-Itinerari per a visitar 

les principals instal·lacions hidroelèctriques de Catalunya” realitzada per Santiago Esmandia 

Puigoriol i Lema: “Virtut i seny”. En definitiva, aquestes guies juntament amb la senyalització de 

camins en què el Centre va participar activament, constituïen un nou objectiu com a mètode 

d’actuació en la difusió i coneixement del territori, la cultura i realitat de catalana.  

 Vilella comença el pròleg de la Guia-Itinerari per a visitar els principals centres industrials 

de Catalunya així: “... Es només davant d’un motiu de transcendental importància com ho es 

aquest any pel CEC ..., que hom pot tenir la fermesa de voluntat necessària per a lluitar amb 

les innombrables dificultats que topa el qui vol arribar a esbossar només un itinerari amb el fi 

de donar una idea de lo que a Catalunya hi ofereix la enginyeria de més notabilitat...”. “... Guiats, 

doncs, solament pel desig de contribuir encara que modestament a festejar el 50é aniversari de 

la fundació del nostre Centre, i esperançats de que’l present estudi podrà servir més endavant 

i per mà més autoritzada que no la nostra, per a la publicació d’un complet Guia-Itinerari 

per a visitar les més importants obres d’enginyeria de Catalunya, es per lo que ens atrevim a 

traçar el present. Procurem en els nostre itineraris seguir les més interessants manifestacions 

de la enginyeria a la nostra terra, descrivim, a l’efecte, per escrit o gràficament, segons les 

facilitats  aconseguides, totes aquelles obres que al nostre entendre hem cregut de més valor 

per a l’excursionista que s’interessa per les modernes concepcions de l’enginy humà... Entenguis 

bé que el present Guia-Itinerari no es fet per al tècnic que cerca minuciosament en les obres 

d’enginyeria actuals l’estudi de la solució de més importants problemes per al fuitur. Res d’això, 

va dirigit a l’excursionista que, en recorre per planes i muntanyes les comarques de Catalunya, 

contribuint a la benemèrita tasca de l’educació física i moral del seu poble, vol satisfer alhora, 

la natural curiositat que li proporciona l’explicació de lo més sobresortint que presenten els 

moderns monuments de ferro, de formigó i de grandiositat sorprenent, que en els nostres temps 

per tots indrets s’aixequen. I així, els admira a la vora d’un paisatge encisador o convivint amb 

les crestes dels relleus pirinencs, sense destruir ni l’encís del paisatge que molts cops realça, 

ni la grandiositat dels vessants inaccessibles, però si servint moltes vegades per a facilitar 

l’accés ultra als cims i a les prades més enlairades, a meritíssims monuments arqueològics i 

arquitectònics que eren poc més que desconeguts. ... Encara que tots els itineraris que descrivim 

poden fer-se per carretera en automòbil, llevat de raríssimes excepcions que ja s’indiquen en 

cada cas, hem cregut però convenient seguir els diferents trajectes per ferrocarril i aprofitar les 

línies d’autobusos en lo possible allà on no pot utilitzar-se aquell medi de locomoció. ...Convençuts 
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que en un Guia-Itinerari de la naturalesa del present es la part gràfica, d’una manera especial, 

la que deu sobresortir i àdhuc substituir amb avantatge, en moltes ocasions, l’explicació, hem 

procurat donar-li tota la importància que’ns ha sigut possible, deixant únicament pel text 

l’aclaració i el complement d’aquelles particularitats que a la representació gràfica li son de 

difícil o impossible expressió”.

La Guia-Itinerari en descriu set. El primer està dedicat a la ciutat de Barcelona i va marcat 

sobre un plànol general de la ciutat; els altres sis, comprenen la resta de Catalunya començant 

i acabant sempre a Barcelona i també van assenyalats sobre un mapa de Catalunya.

En l’àmbit professional Salvador Filella va treballar com a enginyer industrial per a la 

Societat Cooperativa de Fluido Eléctrico, descrita per Alayo Manubens (2007: 825). L’any 1923, 

mentre treballava a l’empresa va publicar l’excursió, “A l’esguard del Cadí” (Butlletí, any 1923, 

núm. 344 i 345), amb profusió de detalls dels embassaments, de fotos i mapes d’un espai que 

coneixia a bastament. Cal esmentar que aquesta empresa va ser una de les dues que els gestors 

de l’oficina tècnica de l’Exposició de 1929, Juan Lasarte Karr en tant que cap del Servei Elèctric 

i Marian Rubió Bellvé, cap de la Secció d’Enginyeria, van triar com a subministradora de 

l’electricitat al recinte ferial on es va dissenyar una xarxa permanent per tot el recinte (Ferran 

Boleda, “Quaderns d’Història de l‘Enginyeria”, Vol V:226). La intervenció de Filella davant de 

l’empresa per encàrrec de la J D del CEC va fer possible que per primera vegada s’exposessin 

a la seu del Centre diferents mapes topogràfics d’una part de la comarca del Cardener a 

l’aconseguir que l’empresa suïssa “Estudios y Construcciones Locher SA”, que havia fet els 

mapes topogràfics de la zona de la vall de La Vansa i la del Cardener, els cedís; primer, per a 

tal esdeveniment i més tard cedint-los al Centre a preu de cost. També per la seva intervenció 

es va obtenir el plànol topogràfic del Montseny. Novament Filella intervingué davant la casa 

Locher per a conèixer el preu de l’elaboració de 5.000 exemplars - va ascendir a 9.500 pessetes 

-, i en tot el procés de revisió. El Butlletí (Núm. 334, novembre 1922: 39) donava la notícia així: 

“Durant el passat estiu el Centre contractà amb la casa “Locher, S A” l’aixecament del mapa 

del Montseny a l’escala 1: 50.000 i amb equidistàncies de 35 metres, mapa que és d’una gran 

necessitat vist el nombre incalculable d’admiradors d’aquella regió que no paren de recórrer-la 

d’un cap a l’altre. Podem avui dir als nostres llegidors que estan ja acabats els treballs de camp 

i molt avançat el dibuix del mapa, treballs aquests que han sigut confiats a l’eminent topògraf 

i geoplasta suís  en Leo Aegeter, ço que permet esperar una obra acurada i conscienciosa. El 

mapa que serà editat a tres tintes, confiem que sortirà a la llum durant el pròxim més de juny”. 

Les necessàries correccions van endarrerir l’entrega fins a l’any 1924, incrementant-se el preu 

final per haver-se de modificat el gravat litogràfic. L’activitat que va desplegar Salvador Filella 

com a president de la Secció difonent les empreses elèctriques va ser enorme. En 1923, quan, 

malgrat que la celebració de l’Exposició estava decidida, encara, no es tenia la data concreta 

ni el finançament necessari, la Secció va celebrar una Exposició de material elèctric, gràfic i 

fotogràfic, aportat per les indústries del ram, Forces i Regs de l’Ebre SA, Energia Elèctrica de 

Catalunya i la Cooperativa de Fluid Elèctric -Societat Productora de Forces Motrius-, que tenien 
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especial interès a exhibir la seva capacitat productiva i innovadora. L’anunci de l’Exposició es 

reprodueix al final d’aquest treball. Cal que el lector pari l’atenció en el nombre d’excursions que 

s’indiquen que fins a aquell any s’havien fet a la secció. Finalment, si la formació dels enginyers 

permetia aplicar coneixements científics i de racionalitat a activitats diverses, Salvador Filella 

encaixa dins d’aquesta racionalitat científica, aplicada a millorar l’organització i l’administració 

del Centre. A tall d’exemple, va recomanar l’establiment d’un Reglament de personal després 

del cessament voluntari de l’administració de la Secretaria. 

Ferran Cuito Canals és un dels enginyers de la  Secció d’Enginyeria de qui volem fer cinc 

cèntims. Va coincidir com a soci amb en Filella ocupant el càrrec de vicesecretari, ja en 1919 

i vocal. Va participar activament en la difusió de la Secció entre els estudiants d’enginyers. 

Així mateix, va rebre el primer premi del Tema III al quart Concurs de la Secció, pel treball  “El 

lèxic dels fusters” i el Lema “Tot passa...” consistent en 150 pessetes i el llibre Guia Monogràfica 

de la Vall d’Aran. I novament en 1921, va guanyar un premi de 100 pessetes amb el treball: “La 

construcció, orígens i nomenclatura” i Lema “Cenàculum”. En 1923, va rebre l’agraïment de la 

Junta del CEC per haver fet donatiu d’un exemplar del Manual Pràctic del Càmping. Va obtenir 

el títol d’enginyer l’any 1924; en juny d’aquest any també va ser elegit vocal de la J D de la Secció 

i també ho va ser l’any 1928; en 28 de gener de 1926 al Llibre d’actes de la Secció se li felicita per 

haver estat anomenat enginyer dels Tramvies de Barcelona. Va ser vocal de la Junta directiva 

del CEC els anys 1927 i 1928 i aquest darrer any, era membre de la Comissió d’Informacions. 

Amb l’adveniment de la II República, el govern de la Generalitat l’anomena director general 

d’Indústria. En 1936 va participar en les conferències sobre economia política que va impulsar 

el CEIC i es van publicar a la secció d’Economia i Sociologia de la revista Tècnica. Així mateix 

aquest any per un Decret del 4 de juliol era designat representant de la Generalitat al Consorci 

de la Zona Franca del Port de Barcelona. Aquests són els trets més rellevants de la seva activitat 

a la Secció i al CEC. Aviat sortirà a la llum la seva biografia, obra de l’enginyer Guillermo Lusa.

No podem passar per alt l’enginyer Antoni Gallardo i Garriga doncs, va ser per voler conèixer 

més de la seva activitat vital, que vam arribar al Fons documental del CEC després d’haver llegit 

la tesi de Valentines, ja esmentada. Va ingressar al CEC en 1914, apareix entre els signants de la 

sol·licitud de creació de la Secció d’Enginyeria. No va formar part de la seva Junta; tanmateix, 

sí que va ser vocal de la Junta directiva del Centre, responsabilitzant-se de la  conservació de 

l’edifici, càrrec que va deixar l’any 1928 segons consta en acta l’agraïment per la tasca feta i els 

sentiments perquè deixava la Junta (Sessió 22 juny 1928, J D del CEC). Va participar en l’estudi 

exhaustiu i integral impulsat i proposat pel soci Rafael Patxot i Jubert en nom de la Fundació 

Concepció Rabell i Civils, vídua Romaguera sobre “la masia catalana”  proposat l’any 1923 al 

president Cèsar August Torras. Sobre l’estudi que va durar anys i que va precisar la col·laboració 

desinteressada de moltes persones, el Butlletí sovint publicava informació al respecte. Una de 

les primeres accions va consistir en la recopilació d’imatges i clixés de masies catalanes de 

tots els indrets i comarques. Antoni Gallardo va ser el participant que més clixés fotogràfics va 

aportar, 328. Butlletí, desembre 1926.
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A més, la seva presència en aquest estudi és deguda també a què, juntament amb en Santiago 

Rubió, va participar directament en la reconstrucció d’una farga catalana que s’exposà al Palau 

de l’Electricitat i la Metal·lúrgia, després que els expositors estrangers haguessin retirat les seves 

màquines i aparells. A la fi de l’Exposició es va instal·lar al museu del Poble Español. Al llibre que 

van publicar amb motiu de l’Exposició Internacional de l’any 1929 descriuen la farga catalana, 

l’establiment, el procediment, la seva història, extensió, etc. Perquè una farga catalana, dins 

una Exposició que es concep com d’indústries elèctriques? A la introducció ja expliquen que va 

ser un encàrrec de l’Assessoria Tècnica de la Comissió Gestora de la qual formava part com a 

enginyer assessor Marià Rubió Bellvé, pare de Santiago Rubió. 

Arribats a aquest punt, i en concordança amb la tesi de Jaume Valentines, recolzant-se 

entre d’altres amb l’antropòleg Josep R. Llobera (1999), algunes consideracions, tot contribuint 

a refermar la formació d’aquesta anomenada etnicitat tècnica. En primer lloc, l’any 1914 un 

encàrrec d’aquestes característiques sobre la farga catalana només es podia encomanar a socis 

del CEC, doncs constituïen el col·lectiu que més es desplaçava per tot el territori i que millor el 

coneixia. En segon lloc, per què un encàrrec d’aquestes característiques, surt d’una comissió 

gestora que iniciava el projecte d’una Exposició d’Indústries Elèctriques a Barcelona? Qui 

impulsava l’Exposició? Potser no eren empresaris, enginyers i tècnic que coneixien a bastament 

el Pirineu i que, en l’execució de les centrals hidroelèctriques, havien estat en contacte directe 

amb els edificis abandonats, en runes i de vegades, sense utillatge i també, amb la gent que hi 

havia treballat? A parer nostre, aquesta cerca de l’ànima catalana es troba ja en l’esperit de 

conèixer i difondre el territori, per a després estima’l i sentir l’orgull de pertinença,  que formava 

part de l’objectiu fundacional del CEC i es pot dir intuir la semblança a les raons esgrimides 

per Filella en la Guia-Itinerari que acabem d’exposar. Encara  més aquest tecnicisme, abastava 

també el llenguatge tècnic, el nom de l’utillatge i les eines dels oficis, exemplificat en el títol 

de determinats premis dels Concursos; citem-ne alguns: “Recull de termes dels boters” amb el 

lema: “La justesa es la norma del bon boter”, realitzat pel soci J. C. Viscarri i Costa i presentat al 

primer Concurs de 1916; també  “Les eines del delineant” amb el lema “El dibuix es el llenguatge 

de l’enginyer” realitzat per l’enginyer Joan Fabregat Jordana presentat l’any 1917, al II Concurs 

i el mateix que va guanyar Ferran Cuito sobre “El Lèxic dels fusters”,  amb el lema: “Tot passa...”. 

Efectivament, els enginyers del CEC, força abans de l’any 1929, ja participaven a bastament 

d’aquest esperit tecnològic des de tots els àmbits, també el de la llengua i amb doble direcció, 

recuperant la continuïtat gloriosa del passat i projectant-se de forma optimista vers el futur, 

estimulats, sens dubte, per l’acció modernitzant de la Mancomunitat. 

Així mateix, hem de fer cinc cèntims de l’enginyer, Santiago Rubió i Tudurí, en tant que,  

forma part del relat d’aquest treball. No sabem si va ser soci del CEC però va participar amb 

Antoni Gallardo en la recuperació i reconstrucció de la farga catalana. Creiem que el seu pare 

va captar dins la Comissió l’interès i la idea; que Gallardo i Rubió eren amics i companys 

d’estudis, i aquest fet, va ser decisiu per a portar a terme l’escomesa al costat d’un soci del CEC. 

Entre la documentació consultada, la primera referència seva és del 3 de gener de 1928, quan es 



453XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

llegeix, en Junta directiva del CEC, una carta mitjançant la qual, Santiago Rubió comunicava 

al president de la Secció d’Esports el projecte de construcció d’un funicular cremallera a Núria i 

un xalet de muntanya a la Font Canaleta. La satisfacció de la notícia va ser publicada al Butlletí 

del mateix mes, on el president de la secció d’esports de muntanya Josep M. Guilera deixava clar 

que el seu director era Rubió i Tudurí, doncs especificava “l’interès que la societat constructora 

integrada totalment per compatricis nostres i especialitzada en aquesta mena d’obres, puix es 

la mateixa del cremallera de Monistrol a Montserrat i funiculars de Sant Joan i de Montjuic”.  

Una breu referència a Marià Rubió i Bellver en tant que protagonista del desenvolupament 

urbanístic més important de Barcelona els primers trenta anys del segle XX i relacionat, des 

de diferents institucions, amb el CEC. Enginyer militar i civil, company de Francesc Macià, 

tarragoní de Reus, la seva expertesa va fer que en 1901 deixés la milícia i passés a treballar per 

al dr. Andreu, l’accionista majoritari de la societat encarregada d’urbanitzar el Tibidabo. En 

1911, quan l’Ajuntament de Barcelona sol·licita del govern espanyol un préstec per a adquirir 

la Companyia d’abastiment de l’aigua a la ciutat, novament, el prestigi que anava adquirint 

i la seva habilitat i honradesa el van portar, representant a l’Ajuntament, a formar part de la 

Comissió Mixta que devia avaluar el valor de la companyia d’aigües llavors en mans franceses i 

aquest mateix any, també va passar a dirigir la Societat d’Atracció de Forasters a la mort del seu 

fundador Domènec Sanllehy, que l’havia creat en 1908 per a promocionar la ciutat. Treballador 

incansable, d’idees pràctiques, respectuós i home de consens va arribar a aconseguir que sota 

la seva direcció, com a Enginyer en Cap de la Comissió Tècnica, l’Exposició Internacional de 

Barcelona, inaugurada el 19 de juliol de l’any 1929, obtingués un èxit aclaparador. Fins a tal 

punt que a la breu biografia mecanografiada que li feu el seu fill Santiago deia que “per a poder 

jutjar l’èxit d’aquesta obra del nostre pare, secundada per el germà  Nicolau qui, orientat per el 

conservador del Bois de Boulonge de París, calia recordar una frase d’Estresseman, ministre de 

la República Alemanya. Aquest digué, bromejant, que calia matar als que havien fet l’exposició 

perquè es feia impossible realitzar res millor”. (ANC Fons SRT)  

L’èxit de l’exposició de 1929: nova proposta d’ús

L’èxit doncs de l’Exposició, com acabem de constatar va ser aclaparador i la intervenció 

dels enginyers en la seva construcció, organització i disseny, sota el comandament i direcció 

de Marià Rubió, Cap de la Comissió de l’Assessoria Tècnica a partir de 1923, va resultar 

insuperable i, atenint-nos a l’opinió de visitants i experts, va significar el punt culminant del 

seu reconeixement professional. L’exhibició de l’electricitat dins el recinte en forma de núvol 

bromós al llarg de l’escalinata del Palau Nacional fou enlluernant. Sembla però que una part 

considerable dels edificis construïts per albergar l’Exposició es buidarien un cop finalitzada  

i   també sembla que un bon nombre d’edificis se n’havien d’enderrocar, aixecant-se cases de 

pisos al seu lloc,  mentre el parc i els jardins restarien oberts als barcelonins. 

El sentit organitzatiu, d’estalvi i amb visió de futur de Marià Rubió li va fer exposar a La 

Vanguardia (18 d’octubre 1929, p. 5), una solució possible, sense malbaratar esforços ni inversions, 
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mantenint la seva explotació, sense massa cost pels barcelonins ni per a l’Ajuntament. Deia 

així: “¿Cómo lograr este resultado? Entiendo que acaso sería posible lograrlo entregando ciertos 

edificios a cada una de las entidades, corporaciones, gremios o agrupaciones de cualquier ramo, 

de Barcelona, que se comprometiesen a entretenerlos, a utilizarlos como museo o archivo 

permanente de los elementos de su propia especialidad; y además, a organizar periódicamente, 

sobre esta base, exposiciones monográficas, concursos especializados o cualquiera otros 

actos públicos, que al propio tiempo que tendiesen a la mejora de cada una de las ramas de 

la actividad representadas, pudieran proporcionar a los profesionales respectivos el beneficio 

de la publicidad y del reclamo que se obtiene de tales certámenes. De este modo, Montjuich 

albergaria un verdadero museo industrial y artístico de gran valía, no ya estancado y frio, sino 

avivado por esa serie, debidamente escalonada, de actos varios con los cuales se conservaría 

la animación de Montjuich; y las entidades organizadoras podrían cubrir los gastos, que la 

preparación de los indicados actos exigiere, con los ingresos que estas manifestaciones 

periódicas no dejarían de producir, si estaban convenientemente administradas. “Munich 

mantiene muy alto su prestigio dentro de la esfera del arte por su valiosa “Pinacoteca” y por 

su “Gliptoteca” de piedras gravadas i de esculturas. Nosotros tendríamos en Montjuich nuestra 

“Tecnoteca”, la primera del mundo, rica y variada colección de todas las materias primeras 

y de todos los productos que afecten a la actividad técnica, agrícola, industrial y artística de 

nuestro país”...”Y nuestras escuelas profesionales cada día más adelantadas, mejor organizadas 

e inspiradas en ideas más modernas, hallarían en los Palacios de la “Tecnoteca” una lección 

de cosas verdaderamente eficaz, que no dejaría de influir, por sus resultados, en la labor 

meritísima de aquellas Instituciones de enseñanza técnica, de muchas de las cuales con razón 

se enorgullece nuestra Diputación Provincial”.

És la primera vegada que es proposava integrar un museu industrial i artístic a Montjuïc. En 

certa manera, contemplava objectius similars als de l’Smithsonian Fundation de Washington, 

que en 1894 proposava adaptar-se a les noves i diverses necessitats dels professionals. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya durant la II República i l’Ordre de creació 
d’un Museu de Ciència i Tècnica 

De fet, la Secció d’Enginyeria, com s’ha comentat, va minvar les seves activitats a partir de 

1925 davant la política centralitzadora de Primo de Rivera; les reprèn l’any 1926 amb motiu del 

cinquantenari del Centre i des d’aquest any, malgrat que es van renovant els membres de la 

Junta, l’activitat és inexistent. No consta res al llibre d’Actes fins al 24 d’abril de 1928 en la que 

Filella deia: “davant l’escassa concurrència de socis i degut a la vida migrada que porta la Secció, 

quina irregularitat es feu visible, tota vegada que altres entitats similars, com la d’alumnes 

de l’Escola d’enginyers i la mateixa Escola organitzen excursions i visites molt interessants, el 

president fa observar que de continuar aquest estat de coses valdria més dissoldre la Secció...”  

Els únics tres membres que van assistir expressen el seu amor a la secció i proposen esperar 

un curs més per veure els esdeveniments. Es renoven els càrrecs i l’abril de 1929 es tornen a 

renovar sense cap efecte pràctic. Raó per la qual atribuïm en onze anys la seva vigència.
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No ens referirem a les accions dels enginyers durant la República perquè autors com Jaume 

Valentines Álvarez i la profusió de treballs de Guillermo Lusa Monforte ho il·lustren a bastament. 

Volem però fer palès, que en aquest període, Santiago Rubió va ser elegit Delegat-Director de 

l’Escola d’Enginyers Industrials, anomenat per un Decret de la Conselleria de Cultura, aparegut 

al DOG el 26 d’agost de 1936 i que va exercir el càrrec fins al 30 de setembre de 1937. Fou en aquest 

període de la seva direcció que el Conseller d’Economia del moment, l’anarquista Dídac Abad de 

Santillán, emet l’Ordre de creació d’una Comissió que devia formular un pla per a la constitució 

d’un Museu Tècnic de Catalunya, el 18 de març de 1937.  Sembla, que aquesta Ordre va ser 

paper escrit, doncs, només a la documentació de l’Escola d’Enginyers hi ha constància d’haver-

se celebrat una reunió. Santiago Rubió, va passar després a treballar en el Metro Transversal 

-Línia 1-, en qualitat de vicepresident del Consell del Transport de la Generalitat fins a 1938 que 

inicià l’exili, primer a França i més tard a l’Argentina. Va retornar a Barcelona l’octubre de 1965 i 

finalment va poder presenciar l’entusiasme amb què l’Associació dels Enginyers iniciava, a partir 

de 1977, la recuperació de l’Ordre de la Conselleria d’Economia de  l’any 1937, per a crear el Museu 

de  la Ciència i de la Tècnica, mitjançant actes diversos i publicitat a la seu del Col·legi, via Laietana 

39. Alguns d’aquests actes, conferències i publicitat gràfica es poden veure a l’apartat documents. 

Segons converses mantingudes amb motiu d’aquest treball amb l’enginyer Eusebi Casanelles, va 

ser en algun d’aquests actes que va conèixer el sr. Rubió Tudurí, van parlar a bastament, fent-li 

entrega d’una maqueta de fusta de la farga catalana, feta per ell mateix i li va manifestar que, 

l’Ordre de la Conselleria d’Economia, en aquells moments convulsos, va servir per a justificar el 

lloc de treball dels components del Comitè que havia d’organitzar el Museu Tècnic de Catalunya. 

Finalment podem assegurar que la nostra incògnita llavors es va desvetllar.  Tanmateix, i des 

del present, seguint la línia temporal continuista en què es van recolzar els enginyers per a crear 

l’actual Museu de Ciència i Tècnica que Catalunya necessitava, va servir per quelcom més. 

La creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica

Efectivament, la idea de crear un Museu de la Ciència i de la Tècnica a Catalunya neix en 

un context  de recuperació del govern de Catalunya, a la mort de Francisco Franco i alhora, 

s’emmarca  dins el context de recuperació dels estralls econòmics que va experimentar Europa 

durant la Segona Guerra Mundial, i que coincideix en un moment d’innovacions científiques i 

tecnològiques que ràpidament farien obsolets els sistemes i processos de producció industrials 

existents. S’inicia els anys setanta del segle XX, primer a Anglaterra, on s’havia iniciat la 

Revolució Industrial i successivament es va estenent a la resta de països. Si comença com 

un moviment de conservació de la memòria del treball en l’àmbit social, ben aviat, alguns 

professors universitaris es van plantejar l’estudi dels béns materials de la industrialització, 

màquines, fàbriques, indústries, processos, etc., doncs, desapareixerien ràpidament per la seva 

obsolescència i per no respondre a les necessitats industrials del moment. La nova disciplina va 

anomenar-se Arqueologia Industrial perquè el seu objectiu era l’estudi de les restes materials. 

Finalment a partir de la dècada dels noranta del segle XX, les restes materials de la indústria 

són reconegudes com a patrimoni cultural a la major part dels països. 
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Pel que fa a Catalunya, després de la guerra civil, l’aïllament experimentat durant el 

període  franquista, encara va incrementar més l’obsolescència de la indústria, les fàbriques i 

les  màquines. 

Les primeres manifestacions per a crear un Museu de Ciència i Tècnica a Catalunya es 

produeixen en 1976 en el si de l’Associació d’Enginyers Industrials a la Comissió de Cultura 

de la qual formava part el jove enginyer Eusebi Casanelles Rahola a qui se li encomana, dins 

d’una Comissió crear la viabilitat del projecte. El núm. 2 de la revista Novatècnia, emulant a 

Tècnia, l’òrgan oficial de l’Associació fins a 1936, va publicar un informe l’abril de 1977, on ja 

s’especifica les raons de la seva creació, pedagògiques, històriques, didàctiques, etc., es formulen 

les nombroses col·leccions existents, com a punt de partida i amb entitat pròpia, tals com la 

Mentora Alsina, l’Acadèmia de Ciències, etc., per citar-ne alguna. Simultàniament, la premsa 

comença a divulgar les raons i la necessitat de la seva creació amb intensitat. Es va implicar 

a diferents institucions, aportant idees, espais per a recollir i inventariar el material, etc., fins 

que en 1979 en el si de l’Associació d’Enginyers Industrials es va crear l’AMCIT amb l’objectiu 

d’impulsar definitivament el projecte, al davant del qual sempre va estar Eusebi Casanelles; 

qui, finalment, va ser el seu primer director i l’organitzador del tan elogiat Sistema del Museu 

de la Ciència i de la Tècnica que respon al que va significar la industrialització a Catalunya. A 

partir de 1980, la Conselleria de Cultura del govern de la Generalitat amb Max Canner  llavors 

com  a conseller va assumir el pressupost per a la seva creació, signant l’any 1983 la compra de 

la fàbrica modernista, el Vapor Aymerich i Amat per a la seva ubicació. Era el mateix any que 

l’AMCIT passà a anomenar-se AMCTAIC, prenent llavors cos el seu estudi a la Universitat de 

Barcelona sota la direcció de Santiago Riera Tuèbols i altres professors d’història econòmica i 

industrial. El Museu de la Ciència i de la Tècnica es va inaugurar en 1985  i l’AMCTAIC continua, 

quaranta anys després, recolzant les iniciatives i activitats que s’hi fan.

Acabem aquest treball que vam iniciar, partint d’un interrogant personal, sobre el perquè, en 

plena guerra civil i en un moment convuls del govern de la Generalitat republicana es pretenia 

crear un Museu de la Tècnica. El seu desenvolupament ens ha portat a conèixer la importància 

de la Secció d’Enginyeria del CEC els socis de la qual, van contribuir a difondre i fer estimar les 

construccions industrials de ferro i formigó que s’aixecaren, des del darrer terç del segle XIX al 

bell mig de la bellesa del paisatge pirinenc, incloent-hi tot el que va romandre del passat, com 

la farga catalana. Precisament, aquest giny, la farga, esdevingué, dins un context de creixement 

econòmic i de construcció i consolidació del catalanisme polític, un símbol representatiu de la 

indústria catalana medieval i l’enllaç del passat i del present, és a dir, els avenços tecnològics 

que s’exhibien a l’Exposició internacional de 1929, obra dels enginyers. I fent palès que el perquè 

de l’interrogant va impulsar els enginyers a crear el Museu Nacional de Ciència i Tècnica de 

Catalunya, el mNACTEC.   
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Un martinet de farga a 
l’ETSEIB
Guillermo Lusa Monforte, Antoni Roca Rosell 
Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica (ETSEIB – UPC)

0. Introducció. 

 Recentment, hem tingut l’oportunitat de difondre un conjunt patrimonial molt singular 

que conserva l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).1 Es 

tracta dels elements de farga que va dipositar l’enginyer Joaquim Mateu als anys 1980 i que 

finalment van ser disposats en un dels patis del centre el 1997 (figura 1). La farga catalana és 

un testimoni d’una activitat industrial desenvolupada a Catalunya i a l’Arièja, amb la seva 

eclosió al segle XVII. La singularitat d’aquesta indústria va fer que els enginyers industrials 

catalans l’adoptessin com a referent històric. Recentment, es desenvolupà un grup de recerca 

d’arqueometal·lúrgia a l’ETSEIB que va renovar l’estudi de les fargues entre nosaltres.

Figura 1: La disposició dels elements de farga a l’ETSEIB. Fotografia: Marc Milian. 

1. El mètode català de farga

“El ferro, metall democràtic” és el títol que John D. Bernal va posar a l’apartat del seu 
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llibre més conegut,2 en què presentava el descobriment del ferro i la invenció dels processos 

siderúrgics en nombroses zones del nostre planeta, potser uns tres mil anys abans de la nostra 

era, probablement més enllà del que s’anomenava “edat de ferro”. El procediment més antic, 

l’anomenat mètode directe, consistia en la reducció a altes temperatures de la mena de ferro 

(o un altre metall) mitjançant el CO, producte de la combustió del carbó (vegetal o mineral).3 

S’obtenia una massa sòlida esponjosa, el masser (bloom, en anglès), un ferro dolç molt mal·leable 

o un acer amb contingut variable de carboni, que es podia separar de la resta de materials 

(escòries) per mitjans físics, fonamentalment, martellejant. Això es feia en un forn baix que, en 

els orígens, es desfeia en cada operació. Durant l’Edat Mitjana començà a emprar-se un altre 

mètode, el de l’alt forn, en el qual la mena de ferro s’arriba a fondre i aquest se separa en estat 

líquid. Els alts forns es desenvoluparen al centre i nord d’Europa, on hi havia carbó mineral 

disponible. L’altura del forn era necessària per aconseguir la temperatura de fusió. Aquest segon 

mètode es conegué com a mètode indirecte.

Fins als segles XVI i XVII, els dos mètodes eren equiparables i es corresponien generalment a 

les disponibilitats de mineral i de carbó vegetal o mineral. Al sud d’Europa, però, el mètode directe 

va conèixer diverses millores, tant pel disseny del forn com per tècniques complementàries, 

fonamentalment, la trompa per insuflar aire per aconseguir una combustió adequada (que 

substituïa les manxes accionades manualment o amb tracció animal). La trompa és un 

dispositiu hidràulic, de manera que el salt d’aigua que s’utilitza per accionar la roda hidràulica 

també s’aprofita per fer passar l’aigua per una conducció amb un estretament que genera un 

corrent d’aire, que s’insufla al forn. No en sabem l’origen, probablement prové d’Itàlia, però 

s’acabà consolidant al Pirineu català, principalment a la Catalunya nord (i a l’Arièja occitana), 

a diverses valls del Pirineu central i a Andorra.

Els procediments d’elaboració del ferro a banda i banda de la frontera pirinenca estan 

recollits en nombroses fonts històriques de caràcter molt divers, especialment en els tractats 

tècnics francesos dels segles XVIII i XIX,4 que parlen de la “farga catalana”, o amb procediment 

català, en oposició als sistemes tècnics que llavors començaven a sorgir, basats en els alts 

forns. Els minerals de ferro pirinencs són molt fusibles, i poden ser utilitzats per obtenir el ferro 

sense passar per l’alt forn, sotmetent directament al procediment de refinat, en el sistema 

anomenat de farga catalana. Aquest sistema, malgrat la seva varietat, comptava sempre 

amb els següents elements: “un forn, on es feia l’operació de reduir el mineral mitjançant 

l’auxili del corrent d’aire produït per la trompa, i els malls destinats a la doble operació de 

forjar el masser i estirar-lo en barres”.5

Aquest mètode aconseguí una gran productivitat i es difongué allà on el carbó mineral 

2. BERNAL (1967).

3. Seguim la descripció resumida de TOMÀS I MORERA (1997).

4. Uns quants títols dels tractats metal·lúrgics francesos que més es difongueren després de l’edició de la 
Encyclopédie formen part de la bibliografia de LUSA MONFORTE; ROCA ROSELL (2019).

5. GALLARDO I GARRIGA; RUBIÓ I TUDURÍ (1930:14).
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era, en principi, difícil d’obtenir, però, al mateix temps, on es disposava de corrents d’aigua per 

activar tant la roda hidràulica com la trompa. D’aquesta manera, al segle XVIII el mètode català 

s’estengué a zones d’Amèrica del Nord i del Sud, com ho estudiaren Estanislau Tomàs,6 o Josep 

M. Mata-Perelló. Això també ens explica perquè la farga catalana apareix en molts tractats de 

metal·lúrgia o d’història de la metal·lúrgia anglo-americans.7

La farga no s’acabava, per descomptat, amb la producció de ferro i altres metalls. Va donar 

lloc a una indústria metal·lúrgica molt important, on es produïen elements metàl·lics per a la 

construcció (claus, reixes,...), per a l’agricultura (falçs, arades, ...) i també per a armes de tot tipus, 

incloses les armes de foc, pistoles i fusells, molt apreciades a l’Europa del seu temps.

La competitivitat del mètode català es mantingué fins a final del segle XVIII i, fins i tot, 

durant el segle XIX, quan el sistema d’alt forn es perfeccionà amb sistemes com el Bessemer, 

que aconseguí, finalment, desbancar el mètode directe gairebé del tot. D’aquesta manera, les 

fargues catalanes entraren en crisi en la segona meitat del segle XIX i anaren progressivament 

desapareixent. Això fa dir a Jordi Maluquer de Motes que el pes real de la farga en un període 

considerat preindustrial hauria de replantejar la nostra concepció de la revolució industrial, 

centrada en el sector tèxtil i en el sistema de fàbrica.8 

2. El treball pioner d’Antoni Gallardo i Santiago Rubió (1930)

 En estudiar el que ell anomena “catalanisme tècnic dels anys 1930”, Jaume Valentines9 

afirma que en aquesta època els enginyers industrials van buscar en la història i en el patrimoni 

els pilars de la “etnicitat” catalana. Un dels artefactes-símbol de la conjunció entre catalanitat 

i tècnica va ser la farga catalana, una realització tècnica i industrial molt destacada. Des de 

la enginyeria industrial, la farga remetia a un passat daurat de la tècnica catalana que havia 

enlluernat el món, i es convertia d’aquesta manera en la icona per al renaixement econòmic i 

tècnic de Catalunya, particularment de la seva indústria metal·lúrgica.10

Santiago Rubió i Tudurí,11 titulat enginyer industrial el 1915, i el també enginyer industrial 

Antoni Gallardo i Garriga,12 titulat el 1914, van iniciar molt aviat un estudi històric i antropològic 

de les fargues catalanes. En la monografia que tots dos van escriure sobre el desenvolupament, 

6. TOMÀS I MORERA (1997).

7. SMITH; FORBES (1957) destaquen l’aplicació de la trompa a les fargues catalanes. TYLECOTE (1974) parla 
de la farga catalana i l’aplicació de la trompa, mencionant la seva pervivència a final del segle XIX a Nova 
York. Inclou una fotografia d’una maqueta de farga catalana al Science Museum de Londres.

8. MALUQUER DE MOTES (1988).

9. VALENTINES (2012).

10. Recentment Valentines ha posat al dia les seves investigacions i reflexions sobre aquesta qüestió a: 
VALENTINES (2019).

11. Director de l’Escola els anys 1936-1937, Santiago Rubió va ser un dels enginyers catalans més destacats 
del segle XX. Vegeu LUSA MONFORTE (2015).

12. L’enginyer industrial Antoni Gallardo Garriga (1889-1943),és un personatge que mereixeria ser estudiat 
en les seves diverses facetes de tècnic, excursionista, fotògraf i folklorista.
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el funcionament i l’inventari de les fargues pirinenques13 explicaven que va ser al juliol de 1914 

quan, per encàrrec dels comissaris de l’Exposició Internacional de Barcelona prevista per a 

aquell any,14 i aprofitant l’ocasió d’una excursió a Andorra,

“tinguérem el gust de fer els primers treballs de reconstrucció de la farga catalana, i 

obtinguérem sobre el terreny les dades necessàries per a poder formular un conjunt de 

plànols de la farga i de les seves parts”.

El primer capítol del llibre consisteix en la descripció de l’estructura i funcionament de la 

farga catalana. El segon capítol està dedicat a presentar la història de la farga catalana, des 

dels seus foscos orígens prehistòrics i les primers mencions ja al segle XII. En el tercer capítol 

s’enumeren i descriuen les fargues de les quals es té alguna constància d’haver existit, exposant 

la seva distribució geogràfica a banda i banda del Pirineu. En el quart capítol, molt breu, es 

proporciona una lleugera idea d’algunes indústries derivades de la farga, que també estaven 

desapareixent: els clavetaires, els escopetaires i els enclusaires. Les últimes pàgines del llibre 

estan dedicades a la farga que van instal·lar a l’Exposició de Barcelona el 1930. Quan l’Exposició 

va tancar definitivament les seves portes, la farga va ser portada al Museu d’Art Popular del 

Poble Espanyol,15 i va ser col·locada al barri català, als afores del Poble. 

3. Estudis sobre la farga

Després de la guerra civil espanyola, ja a partir de la dècada dels anys 1950, trobem més 

estudis sobre la farga. Entre els més antics que coneixem hi ha els de Josep Maria Madurell i 

Marimon (1893-1983), arxiver i historiador que va treballar al Museu Marítim i a l’Arxiu Històric 

de Protocols de Barcelona. També són de destacar els treballs d’Eudald Graells i Puig (1901-

1992), que durant diverses dècades va ser director de l’Arxiu-Museu Folklòric de Ripoll.16

Uns quants anys més tard apareixen ja diversos estudis que procedeixen del professorat 

de les universitats de Barcelona,17 entre els quals aquí volem destacar els que es deuen al 

professorat de l’ETSEIB i de la UPC.

Estanislau Tomàs i Morera (1924-2014) s’havia titulat a l’Escola d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona el 1953.18 Durant més d’una dècada va treballar a l’empresa Trenzas y Cables de Acero 

SA (TYCSA), on va desenvolupar una gran experiència de treball i de recerca que el va portar el 

1966 a obtenir el grau de Doctor enginyer industrial. L’any següent, va ingressar com a professor 

de Metal·lúrgia a l’ETSEIB, on va romandre fins a la seva jubilació el 1989. Va ser secretari del 

13. GALLARDO I GARRIGA; RUBIÓ I TUDURÍ (1930).

14. Recordem que l’esclat de la Primera Guerra Mundial retardà la celebració de l’Exposició universal que, 
finalment, se celebrà el 1929.

15. Santiago Rubió explicà aquest trasllat en el seu article RUBIÓ I TUDURÍ (1932).

16. Hem inclòs una àmplia bibliografia dels treballs d’aquestes dues persones a LUSA MONFORTE; ROCA 
ROSELL (2019).

17. A la Universitat de Barcelona s’ocuparen de la farga els professors Pere Molera Solà, Santiago Riera 
Tuèbols i Marta Sancho; a la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Maluquer de Motes.

18. Sobre Estanislau Tomàs, vegeu la seva entrada a la Viquipèdia (en català i castellà). 
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Consell Directiu de la Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos i a l’Institute of 

Metals. El 1987 fou president de la comissió constituent del nou Departament de Ciència dels 

Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Al moment de la seva jubilació, en fou nomenat professor 

honorari. D’altra banda, entre 1986 i 2007 ocupà la presidència de la Societat Catalana de 

Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Estanislau Tomàs era un professor interessat en la història de la disciplina de la seva 

especialitat. En aquest sentit, des dels anys 1980, va col·laborar amb el Museu de la Ciència i de la 

Tècnica en torn de la metal·lúrgia històrica i, en particular, la farga catalana. L’arqueometal·lúrgia, 

centrada en l’estudi de la farga, però també en altres processos, fou una de les seves dedicacions 

intenses durant algunes dècades. Amb Santiago Riera i Tuèbols encapçalà diferents projectes, 

emmarcats en el que s’anomenà la xarxa temàtica “L’home i el ferro a Catalunya”, aprovada el 

1996, i també una xarxa internacional d’estudis del ferro, que el portaren a fer recerca tant a 

França com a Noruega.19 Entre les obres destacades, hi trobem la que resultà de la celebració 

el 1993 a Ripoll del Simposi internacional sobre la Farga Catalana, les actes van ser publicades 

amb el títol de La Farga Catalana al marc de l’Arqueologia Siderúrgica (TOMÀS I MORERA (ed.), 

1995).

La principal col·laboradora d’Estanislau Tomàs en l’arqueometal·lúrgia fou Júlia Simon 

Arias (1935-2013).20 Segons ens ha dit Montserrat Marsal, la vocació de Júlia era l’enginyeria 

industrial, però el seu pare no considerà que fossin uns estudis adequats per a una noia.21 

D’aquesta manera, es llicencià en Física a la Universitat de Barcelona. Després d’una 

temporada a Madrid, entrà com a professora ajudant a la Facultat de Ciències de la Universitat 

de Barcelona, a la càtedra del doctor Codina, amb el qual col·laborà a l’Observatori Fabra.

El destí, potser, l’empenyé a l’ETSEIB. A la càtedra de Física de l’Escola hi havia un microscopi 

electrònic adquirit amb un ajut de la Fundació March (Figura 2). Tanmateix, no l’havien acabat 

d’instal·lar i contractaren Júlia Simon per a posar-lo a punt, cosa que ella aconseguí. Uns anys 

després, el departament de Física decidí prescindir del microscopi i aquest fou assumit per la 

càtedra de Metal·lúrgia, llavors ocupada per Marius Petit. Amb tot això, Júlia Simon començà 

a treballar per diverses empreses i amb diversos materials (plàstics, metalls, ceràmiques, 

pigments...). Més tard continuà la seva recerca, ara centrant el seu interès en l’arqueometal·lúrgia, 

en una investigació sobre la farga catalana que culminà el 1988 amb la presentació de la seva 

tesi doctoral, que donà lloc a una publicació per la Societat Catalana de Tecnologia (SIMON I 

ARIAS, 1992). En la seva tesi veiem desenvolupada la seva especialitat: l’anàlisi, amb tècniques 

físiques i altres, de productes procedents de fargues, com ara les escòries. Aquesta anàlisi li 

permeté d’aprofundir i explicar, al menys parcialment, moltes de les operacions (reducció del 

19. A TOMÀS I MORERA (2002) es pot veure un resum de la recerca portada a terme per ell des dels anys 
1980.

20. Agraïm a Montserrat Marsal Astort les informacions que ens ha fet arribar sobre Júlia Simon.

21. El seu pare, Ramon Simon Arias (1903-1971), era enginyer industrial i fou professor de l’ETSEIB, en la 
primera etapa dels estudis d’enginyeria nuclear.
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mineral de ferro, post-reducció, afinatge, forja) 

que es realitzaven a la farga catalana, a més 

de datar-ne més adequadament l’activitat. 

Així, podia justificar la qualitat dels ferros 

“catalans”. Val a dir que aquests resultats 

van provenir fonamentalment d’analitzar les 

escòries, és a dir, les desfetes de les fargues, 

que ella mateixa o altres investigadors havien 

identificat en indrets del Pirineu on hi havia 

hagut fargues en funcionament. Aquestes 

escòries són sovint, els únics testimonis 

materials de l’activitat de les fargues. Una 

mostra d’aquestes escòries s’exposa al costat 

del martinet de l’ETSEIB.

Un dels resultats de més projecció possible 

de les recerques sobre la farga fou l’edició d’un 

CD-rom: Xarxa Temàtica “L’home i el ferro a 

Catalunya” La farga. Avaluació de l’obtenció 

directa del ferro a Catalunya, on s’esmenten 

els components de la xarxa en aquell moment, 

autors del material inclòs en el CD: Santiago 

Riera i Tuèbols (UB), Estanislau Tomàs i 

Morera (Societat Catalana de Tecnologia, IEC), Júlia Simon i Arias (UPC), Marta Sancho i Planas 

(UB), Pere Molera i Solà (UB), Josep M. Mata i Perelló (UPC), Felicià Plana i Llevat (CSIC), Adolf 

Traveria i Clos (CSIC), Jaume Enric Zamora i Escala (UB) i Ricard Bosch i Tous (UPC). També 

es mencionen com a col·laboradors del CD: Jordi Auladell i Marquès (UB), Josep M. Pérez Suñé 

(UB), Víctor Revilla Calvo (UB), Joana Gómez Sánchez (UB) i Montse Marsal i Astort (UPC).

4. El martinet de farga22 situat a un dels patis de l’Escola

El 1997 es va produir la donació a l’ETSEIB d’un martinet i altres elements de farga catalana 

per part de Joaquim Mateu i Subirà (1923-2010), enginyer químic i cineasta amateur, estudiós 

i entusiasta de les fargues catalanes. Com a conseqüència de les seves exploracions sobre el 

terreny al llarg de molts anys, Mateu va reconstruir un martinet de farga a partir de restes 

trobades en diversos llocs. La composició d’aquesta mena de “monstre de Frankenstein” ‒dit 

sigui des de la major admiració a l’obra de Mary Shelley i al treball de Joaquim Mateu‒ està 

explicada a la placa que acompanya el martinet al pati de l’Escola i a la fitxa de patrimoni 

elaborada per Jaume Valentines en 2003.23 La roda hidràulica de calaixos procedeix d’una 

22. El 1997, els responsables de la instal·lació de l’Escola decidiren emprar el terme “martinet”, en lloc de 
“mall”, probablement per senyalar-ne la dimensió relativament petita.

23. El martinet és la peça 0001 de l’inventari: https://cutc.upc.edu/ca/arxius/aheib/col-inventari-patrimoni.pdf

Figura 2: Júlia Simon, amb el microscopi electrònic 
de l’ETSEIB, amb el qual inicià els treballs analítics 
d’escòries, massers i productes de Farga. Sense data, 
però probablement dels anys 1960 avançats. Font: 
Arxiu ETSEIB.
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farga de paper de Capellades (Anoia); el mall, de la farga de ferro de Romadriu (Pallars Sobirà); 

la dema,24 de la farga de ferro d’Os de Civís (Ripollès); la boga, de Romadriu (Pallars Sobirà); la 

soqueria està formada per diverses peces del fustam de la farga de ferro d’Os de Civís (Ripollès) 

i l’abeurador, el recipient i les tenalles són originàries de la farga d’aram de Ripoll (Ripollès). 

El demet25 prové d’una indústria siderúrgica dels anys 1990, i va ser cedit pel professor Lluís 

García Font. Les tenalles van ser cedides pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

per a completar l’escenari. Finalment, hem d’assenyalar la presència d’escòries de farga que 

formaren part de la recerca que va portar a terme la professora de l’ETSEIB, Júlia Simon.

En un dels seus escrits26, el mateix Joaquim Mateu explicava l’origen d’una de les peces 

principals, el mall:

“En el petit poblet de Romadriu de Ribalera, en la vall de Santa Magdalena (poblet 

avui totalment abandonat), hi existí una farga de ferro que s’alimentava de mena i de 

carbó de la contrada. A causa d’una gran riuada (potser al final del segle XIX), la resclosa, 

l’edifici, la roda hidràulica, etc., tot fou destruït, i el mall va passar a formar part del 

pedregam del riu Romadriu. De l’oblit a Barcelona, el mall de Romadriu, té, però, una 

petita i encantadora història.

En aquest mall, fotografiat l’any 1926 pels enginyers A. Gallardo i S. Rubió, tal com 

es pot apreciar a la foto feta per ells, hi cabia un xicot assegut dintre del forat destinat al 

mànec. Durant la guerra del 36-39, el front va romandre estacionat per aquells entorns 

durant gairebé dos anys, i en la retirada de les tropes, es varen abandonar dipòsits 

d’armament arreu. Després del conflicte, la ferralla tenia bon preu i algun pagès aprofitat 

volgué treure’n suc, de l’abandó del mall, però hi trobà dos grans obstacles: primer, el 

corriol d’accés al poblet no permetia el pas d’un mal carro, i encara menys el d’un camió; 

i el segon obstacle era que el pes del mall (més de 500 kg) feia impossible moure’l. Una 

funcional solució facilità la resolució del problema: es col·locaren diverses bombes de 

mà, d’aquelles que la soldadesca havia escampat per l’indret, al forat del mall, per fer-

les explotar, i intentar d’aquesta manera expeditiva portar els trossos resultants en el 

bast d’uns matxos, fins a Llavorsí, per poder-ne obtenir, amb la venda a un ferrovellaire, 

possibles beneficis. La detonació alarmà la gent del veïnat i la intervenció de la Guàrdia 

civil avortà el negoci. Les restes quedaren abandonades i escampades pel prat.

25 anys després (1966), fou comprat el tros més gran del mall, que ja estava enterrat, 

i amb l’ajuda d’un trineu de ferro construït ad hoc, una sirga i una parella de matxos, 

s’aconseguí de pujar-lo, pel dret, fins a Sant Joan de l’Erm, i des d’allí traslladar-lo a 

Barcelona. Reconstruït amb certa cura, avui es troba en els jardins interiors de l’Escola 

24. Dema: anella rectangular de ferro que era incrustada entre la pedra i el demet per tal de fixar-lo.

25. Demet: peça ortoèdrica, indeformable i massissa que, incrustada sobre la pedra mitjançant la dema, 
servia d’enclusa en l’antiga farga catalana.

26. MATEU I SUBIRÀ (1996). 
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Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona”.

La donació de Joaquim Mateu culminà el 1997. En els anys anteriors, el Museu de la Ciència i 

de la Tècnica demanà aquestes peces per a l’exposició: “Catalunya, la fàbrica d’Espanya (1984)27 

i, a continuació, per a establir una secció dedicada a la farga catalana.28 Finalment, però, els 

elements tornaren a l’Escola.29 El 1989, la roda hidràulica s’exhibí a Madrid, a l’exposició: “España, 

200 años de tecnología”.

La disposició dels elements i la seva escenografia es degueren al mateix Mateu, segons 

un esquema que hem localitzat en els arxius de l’Escola. Per a portar-la a terme, però, Mateu 

comptà amb la col·laboració d’Estanislau Tomàs. Com és natural, la instal·lació que podem 

veure és una imatge parcial de la farga. Primer, perquè la magnífica roda hidràulica no és del 

tipus que funcionava a les fargues metàl·liques. Segon, hi manca un element molt original de 

les fargues, la trompa que insuflava aire al forn. Tercer, no hi veiem el forn baix, una altra de les 

característiques de les fargues catalanes.

5. Conclusions

El martinet i els altres elements de farga que s’exhibeixen a l’ETSEIB són, d’una banda, una 

representació d’una indústria rellevant en la qual Catalunya jugà un paper protagonista, amb 

aportacions tècniques destacades. D’altra banda, representen un homenatge a la professió 

d’enginyeria industrial que veié molt aviat en la farga un referent del paper social i cultural 

que pretenia assumir. Per a l’enginyeria industrial, a més, des dels anys 1960 endavant, la farga 

prengué un nou protagonisme, tant com objecte de recerca arqueològica com d’estudi de les 

seves característiques tècniques. Joaquim Mateu, que aplegà els elements físics dels que podem 

gaudir a l’ETSEIB, Estanislau Tomàs i Júlia Simon, entre d’altres noms, han contribuït a l’estudi 

històric de la farga i a un nou coneixement de la seva constitució i extensió. 
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Vencedores o vencidos. 
La sociedad civil y sus 
asociaciones. Caso práctico: 
la AMCTAIC 
Asunción Feliu Torras - Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Rennes.

El patrimonio en general y más concretamente el patrimonio industrial, es con frecuencia 

motivo de conflictos, de oposiciones y de discrepancias también políticas.

En algunos casos el patrimonio industrial es instrumentalizado relacionándolo con 

la identidad, las luchas sociales, los enfrentamientos vecinales, las posiciones de poder, la 

propiedad, patrimonio industrial en zonas de conflicto bélico. Las especulaciones inmobiliarias 

representan en la mayoría de los casos un peligro de muerte para este patrimonio industrial, 

boyante de esplendor, en otros tiempos, en los tiempos en que fueron creadas todas esas 

industrias, fábricas, durante la industrialización, Pero que con la evolución técnica, y el paso 

del tiempo, se ha ido fragilizando, ha sido deslocalizado, y por el camino, perdiendo su esencia.

Archivos, documentación histórica, documentación gráfica y fotográfica, se les ha quitado 

importancia, porque tantos volúmenes de archivos, ocupan mucho espacio, y así gran parte, que 

no toda, la información de las entrañas de las fábricas, de las empresas, y de sus trabajadores, 

han pasado por las trituradoras de papel, o por los traperos, o algún librero de viejo.

Desde mediados del siglo XIX, la noción de “Patrimonio Industrial” no ha cesado de ampliarse. 

Momentos estelares, como “La Carta de Venezia” que habla de “monumentos y sitios”, que en 

un principio solo se refería al patrimonio arquitectónico, se fue extendiendo hasta llegar a 

los edificios Industriales. Un enfoque global, antropológico, social, y técnico, nos lleva hoy, a 

considerarlo como un conjunto con raíces sociales, y de sitio, con manifestaciones diversas, 

como producto, resultado de una comunidad específica concreta, su cultura, tradiciones y sus 

creencias enraizadas en el territorio.

La “conservación” representa una exigencia para las comunidades, puesto que está en juego 

su identidad, sus tradiciones, que han de transmitir a posteriori, a lo largo del tiempo.

En ocasiones el patrimonio en general y también el industrial, se convierte en estrategias de 

contrapoder. Los procesos de patrimonialización y los discursos del patrimonio, también podrían 

ser utilizados para cuestionar valores dominantes y negociar el cambio en las estructuras 

sociales y las relaciones de poder preexistentes. Reapropiación del discurso patrimonial.

La sociedad civil, representa un valor potencial muy potente, dado que está imbricada en el 
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territorio más inmediato, y en nuestro siglo XXI, con la era de las comunicaciones telemáticas, 

por satélite, las informaciones, los avisos de peligro, los apoyos, son muy rápidos, situaciones 

similares, en diversos lugares, como por ejemplo, un edificio fabril de Italia, Francia, Bélgica, con 

uno de proximidad en Barcelona, que está amenazado, la Sociedad civil próxima, contacta muy 

rápido con otros colectivos similares en otros países, para recibir su apoyo de reivindicación, de 

rescate, ante los peligros políticos, inmobiliarios, etc...

La Sociedad civil se agrupa en asociaciones vinculadas al tema, en nuestro caso, al 

Patrimonio Industrial.

Asociaciones sin ánimo de lucro, unidas por el interés de salvaguardar, dando a conocer, 

protegiendo, estudiando, en nuestro caso, el Patrimonio Industrial pertinente.

Hay que tener en cuenta la presencia y función de los voluntarios en el funcionamiento 

de las asociaciones sin ánimo de lucro. En ocasiones son antiguos profesionales, técnicos que 

ponen sus conocimientos al servicio de la asociación, con la cual se identifican.

Por regla general las asociaciones deberán ser sin afán de lucro. Los adherentes de estas 

asociaciones, pagan una cuota. No está prohibido que una de estas asociaciones pueda 

generar beneficios, pero lo que sí está prohibido es que estos beneficios sean repartidos entre 

los socios; después de imputar los gastos generales, los beneficios si fuera el caso, deben revertir 

a la obra común que los une. También puede darse el caso de que estas asociaciones reciban 

subvenciones para poder llevar a cabo objetivos muy precisos.

En lo que concierne al Patrimonio Industrial, también nos encontramos con la necesidad 

imperiosa de contar con la presencia y actuación de la sociedad civil, de las personas que por 

multitud de circunstancias se identifican con este patrimonio fruto del mundo industrial.

Grupos de personas que se identifican con antiguas fábricas y sus vestigios, con sus archivos, 

con el mundo inmaterial generado, testimonios orales de un tiempo en que la industria local 

funcionaba con sus vivencias y su saber hacer, un tiempo en que la aceleración de las “nuevas 

técnicas” devoraba con rapidez lo existente y máquinas y tecnologías iban extinguiéndose 

aceleradamente. 

Es por esto que la parte teórica de constitución y funcionamiento de una asociación es 

importante saberla, porqué para tener credibilidad se tiene que contar con unos cimientos y un 

historial que explique la historia, la necesidad y objetivos de cada asociación en concreto.

Algunos ejemplos de asociaciones los tenemos en:

ICOMOS que fue creada en 1978, contando en la actualidad con 9.500 miembros en todo 

el mundo. Su objetivo es promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 

conservación, protección y puesta en valor de los sitios escogidos: www.international.icomos.org. 

Desde hace poco tiempo también se preocupa por el Patrimonio Industrial. 

TICCIH International (The International Commitèe Conservation Industrial Heritage) 
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existente en 42 países a nivel mundial, colabora en lo concerniente al patrimonio industrial 

con ICOMOS, UNESCO y el Consejo de Europa: www.ticcih.org 

TICCIH ESPAÑA (Comité Nacional para la conservación del patrimonio industrial) este 

comité está formado por expertos en patrimonio industrial de las Comunidades Autónomas 

de España. Esta asociación para la defensa del Patrimonio Industrial se constituyó al amparo 

de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias, con capacidad jurídica 

y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. Esta asociación nacional está 

coordinada a su homóloga internacional, se pretende consolidar un punto de encuentro de 

todo lo que se mueve en torno a la preservación defensa, estudio de la arqueología industrial 

y valorización del patrimonio industrial en todas las Comunidades españolas: www.mnactec.

com/ticcih/españa 

E-FAITH (European Federation Archaeology Industrial Technical Heritage), de ámbito 

europeo y compuesto por 30 asociaciones de patrimonio industrial. Así las asociaciones 

“pequeñas” también tienen cabida en un mundo global. Esta federación tiene estatuto propio 

registrado y depositado en Bruselas: www.e-faith.org 

AVPIOP (Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública) creada en 1989 en 

Bilbao, Euskadi: www.avpiop.com/cac/index.htm 

LLAMPARA Patrimonio Industrial (Valladolid) creada en el 2003, asociación sin ánimo 

de lucro. Sus objetivos son documentar, inventariar, sensibilizar, difundir, poner en valor el 

patrimonio industrial: www.llampara.org 

INCUNA (Asociación Asturiana de Patrimonio Industrial Máximo Fuertes Acevedo). Es 

una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a ciudadanos, colectivos profesionales y técnicos 

interesados en la defensa, preservación y la puesta en valor de patrimonio industrial, cultural y 

natural, con más de doce años de actividad: www.incuna.org 

AMCTAIC: “Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 

Catalunya “en Barcelona, sin ánimo de lucro, (estatutos regulados por la Ley 7/1997 del 18 de junio, 

asociaciones (DOGC 2423 del 1 de julio) y la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de marzo reguladora del 

derecho de asociaciones (BOE nº 73 del 26 de marzo). De ámbito catalán fue creada en 1979 por 

el colectivo de los Ingenieros Industriales de Cataluña con el objetivo de impulsar la creación 

de un futuro museo de la técnica que recogiese las máquinas que iban quedando obsoletas y 

desapareciendo rápidamente con las nuevas tecnologías (el museo mNACTEC se inauguró el 

1992) la asociación cuenta en la actualidad con 350 socios individuales y 10 colectivos.

Su objetivo es estudiar, difundir, preservar el patrimonio industrial mueble e inmueble. 

Concienciar de la existencia de un patrimonio industrial principalmente en territorio catalán, 

pero solidarizándose como es lógico, con el existente en cualquier parte del mundo. Un medio 

para aglutinar estos potenciales de la sociedad civil, estudiosos, técnicos y simpatizantes, es la 

organizadora de unas jornadas trianualmente sobre el patrimonio industrial, y la organización 
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anual, repartida en 9 meses, de un fórum sobre patrimonio industrial. La AMCTAIC es la 

asociación de todo el Sistema de museos de Ciencia y Técnica extendido por todo el territorio 

de Cataluña: www.amctaic.org 

En el País Vasco y Cataluña, siempre ha existido una nutrida tradición de asociacionismo.

La Cataluña actual, heredera de su pasado industrial, tiene importantes vestigios materiales.

CILAC es la Asociación nacional sin ánimo de lucro en Francia, creada para el estudio y 

la defensa del patrimonio industrial. Cuenta con 400 miembros (particulares, instituciones, 

historiadores, arquitectos, conservadores de museos, responsables territoriales de colectividades). 

Es el órgano de unión entre diversas asociaciones que se ocupan y trabajan en el patrimonio 

industrial francés. Fundada el 1979 es una organización sin ánimo de lucro: http://www.cilac.

com 

También se puede consultar: www.associations-patrimoine.org 

AIA (Association Industrial Archeology) U.K.: www.industrial-archaeology.org 

SIA (Society for Industrial Archeology) fue creada en el año 1971 en la sede del departamento 

of Social Sciences de la Michigan Technological University en Houghton , Michigan, en América 

del Norte. Su objetivo es el estudio, interpretación y preservación de los lugares, estructuras, 

construcciones, artefactos, puentes, ferrocarriles, paisajes industriales, el saber hacer, que sean 

históricamente significativos: www.sia-web.org 

AIPAI. www.patrimonioindustriale.it Creada hace unos cuarenta años, es la agrupación de 

varias asociaciones, del sur, del centro y del norte de Italia. Asociación sin ánimo de lucro con 

finalidades de conocer, difundir y proteger el PI italiano. 

Y por suerte tantas otras asociaciones creadas y dedicadas a mantener la llama viva del 

patrimonio industrial y que es casi imposible poder censarlas, pero no por eso dejan de existir y 

su presencia seguirá aún sin ser mencionadas.

Contrariamente a lo que sería lógico la legislación española, no ayuda al desarrollo del 

asociacionismo. Éste está aún reglamentado por una ley preconstitucional (ley del 24 de 

diciembre de 1964).

En 1994 es aprobada una ley de fundaciones y estímulos fiscales ( Ley 30/1994,24 noviembre), 

esta ley no muy favorable en lo que concierne a las asociaciones, salvo para aquellas declaradas 

de utilidad pública por el Estado, ( como es el caso por ejemplo, de la asociación INCUNA de 

Gijón, Asturias o la AMCTAIC de Barcelona, Cataluña) 

A modo de recopilatorio, vemos que la implantación de nuevas industrias juntamente con 

las nuevas tecnologías, revolucionaron el mundo del trabajo y de las comunicaciones en el siglo 

XIX.

Hoy, a principios del siglo XXI tenemos un patrimonio fruto de la industria, que en gran 

número de ocasiones ha desaparecido, y en otros casos ha resistido las tempestades. 
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El patrimonio industrial mundial, está en precario en múltiples ocasiones. Industrias 

florecientes de antaño, por diversos motivos debieron deslocalizarse, quedando unos espacios 

industriales, unos paisajes, unas ruinas decadentes de gestión complicada. 

El desconocimiento, la falta de estudios concretos, la falta también de proyectos y leyes que 

regulen este tema, favorecen y contribuyen a la ignorancia, la desorientación, y el eludir afrontar 

seriamente una nueva vida, un nuevo punto de vista para este patrimonio de la industria.

Antes de ser ruinas sin salida, los restos de industrias, eran lugares de trabajo, lugares de 

memoria colectiva, que bien o mal, nos han llegado hasta nuestros días. 

Ante estas situaciones precarias y en peligro del patrimonio industrial, es necesario tomar 

posición, cosa que hacen bastantes asociaciones, creadas para cada caso preciso, en vista de 

los abusos hacia los restos de industrias obsoletas, a veces en buen estado pero delante de las 

garras de la especulación.

Es necesario la independencia y solidaridad en este tipo de asociaciones. Para esto se debe 

considerar la formación en el buen actuar por encima de los intereses de los diferentes tipos 

de poder y saber traspasar a los que vendrán después de nosotros, unos valores y prioridades 

respetuosas y dignas en los que predominan la presencia del mundo industrial y que deben 

mantenerse a lo largo del tiempo.

 Antiguos trabajadores, asociaciones de vecinos, comisiones de obreros y obreras, amigos 

del patrimonio industrial, etc. se movilizan delante de situaciones peligrosas y comprometidas 

para el patrimonio industrial, a veces lugares donde estas personas pasaron gran parte de su 

vida.

Para salvar un espacio, una máquina, una fábrica, los archivos, un territorio industrial, 

son muy importantes las asociaciones formadas por la sociedad civil sin ánimo de lucro y no 

involucradas en política. Sus actuaciones a favor de la protección y salvaguarda del patrimonio 

de la industria pueden crear un nuevo punto de vista favorable y ayudar a recalificar y 

reflexionar aunque a veces sea “in extremis”.

El desarrollo del mundo industrial, nos ha dejado a lo largo de 250 años innumerables 

vestigios, signos, artefactos, historias, testigos a lo largo de todo el periodo.

Incluso lo más moderno de lo que es ya un vasto patrimonio tecnológico como los primeros 

ordenadores IBM o las antiguas máquinas de vapor, telares, máquinas de coser, máquinas 

de escribir, locomotoras, etc.… muchas veces indisociables de las fuentes de energía, materias 

primas, y lugares de producción, es un buen interlocutor in situ, creando un diálogo permanente 

en su entorno con las comunidades arraigadas en este paisaje industrial. 

Como factor que suma, hay que tener en cuenta la relación entre cultura y desarrollo social:

Estudios realizados últimamente afirman la importancia de la cultura frente a los 

grandes problemas de la sociedad contemporánea y a los cuales están cada día más 
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directamente enfrentados. 

Las políticas culturales territoriales, donde el patrimonio es su principal actor, se 

esfuerzan para alcanzar estos dos objetivos: mejorar la adecuación de las actividades 

ofrecidas a lo que esperan todos los habitantes; concebir un conjunto de acciones 

coherentes para dar respuesta a la vez a las aspiraciones elementales de las poblaciones 

aisladas y desfavorecidas como a la de los públicos más exigentes.

Es muy importante el llamado “vínculo social” y es por esto que entre los objetivos de 

los arreglos culturales del territorio, se sitúa a la cabeza la inversión cultural en cuanto 

a la respuesta de las aspiraciones de calidad de vida.

Sobre la dimensión cultural de nuevos problemas sociales, es evidente la necesidad 

de enriquecer el contenido cultural de acciones específicas que conduzcan a luchar 

contra toda forma de exclusión, favoreciendo la integración.

Esta relación entre cultura y desarrollo social también está sometida a la oferta y la 

demanda. La política cultural es por naturaleza una política de oferta. Hay casos explícitos 

de demanda como la necesidad de equipamientos culturales como: bibliotecas, escuelas de 

música, archivos, es en estos casos donde al patrimonio industrial tiene una gran importancia, 

antiguas fábricas, industrias obsoletas insertas en un paisaje, entorno industrial se pueden 

recuperar para estos usos. 

Nuevos equilibrios se establecen: la contribución de la cultura al desarrollo no se puede 

analizar como hace diez años atrás, en términos de reequilibrio del territorio con grandes 

equipamientos factor de imagen y de notoriedad. La cohesión social, el tratamiento de crisis 

urbanas, de la formación de los jóvenes pasan por una actualización de objetivos y un acertado 

desarrollo cultural del territorio.

Hay que animar y apoyar a las regiones, a concebir y poner en práctica políticas globales de 

desarrollo cultural en sus territorios.

Estimular simultáneamente la constitución de redes de ciudades y de acuerdos de 

cooperación entre ellas. 

Enriquecer el contenido cultural de algunas políticas específicas sobre el tratamiento del 

territorio y sus prioridades.

Muchas veces asociamos la identidad de un patrimonio a una imagen. La búsqueda de 

una identidad articulando la valorización de la tradición con la producción de una imagen 

nueva fundada sobre la creación y la modernidad teniendo en cuenta el anclaje del pasado, 

por ejemplo, en Cataluña las llamadas “Colonias Industriales”, han generado un paisaje socio-

industrial en el que confluyen y convergen: pasado histórico (mediados del siglo XIX cuando 

se crean esas industrias), industria (principalmente industrias textiles), sociedad ( conjuntos –

núcleos de trabajo incluyendo, escuela de niños y de niñas, iglesia, economato, teatro, viviendas 

obreras, enfermería, bar, etc…), tradiciones populares (pastorcillos, etc…) y futuro (reconversión 



479XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

de algunas antiguas viviendas de obreros en segundas residencias, las naves industriales 

reutilizadas para otros usos o instalación de pequeñas empresas artesanales, etc…), todo en un 

entorno de paisaje industrial innovado.

Las nuevas infraestructuras viarias y las conexiones tecnológicas han impulsado estos 

lugares, perdidos antaño en una región de compleja accesibilidad motivando el abandono, la 

emigración, con el consiguiente deterioro y derrumbe. 

El apoyo de la sociedad civil para dar vida al desarrollo local es signo de identidad, puesto 

que los signos de identidad industrial en este caso, los encontramos en la historia concreta de 

cada industria, de cada edificio, de cada pieza técnica, del testimonio oral, de su archivo, en 

resumen de su memoria y de su saber hacer. 

La dimensión social del patrimonio industrial es de largo alcance, concierne y mueve a 

gran variedad de grupos de diversa formación, con amplitud de miras y preparados para un 

largo recorrido. 

Caso practico

La AMCTAIC, nació como inquietud de un grupo de Ingenieros Industriales catalanes 

agrupados en el seno de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya “Asociación de 

Ingenieros Industriales de Cataluña” (Barcelona), para dotar a Cataluña de un Museo de la 

Ciencia y de la Técnica, dado que era muy inquietante la rapidez con que iban desapareciendo 

las máquinas y los elementos técnicos, debido a las constantes transformaciones, evoluciones 

y nuevas técnicas en los procesos productivos.

Estamos hablando primeramente de los años 1930, con la Guerra Civil Española, todo este 

magno proyecto quedó olvidado. Con la restauración de la democracia en España y la llegada 

de las Autonomías, se retomó esa sabia iniciativa y la Generalitat de Cataluña en el año 1983 

se sumó a la iniciativa de los Ingenieros Industriales y pudo ser viable la creación de ese Museo.

Pero sabemos que un proyecto, primero y la creación después de un museo, tiene mucho más 

valor y peso si está nutrido, apoyado y tiene la colaboración incondicional de una asociación 

propia. Y ese fue el inicio y el nacimiento de nuestra asociación, que nace el 1978, con la misión 

de fundamentar el futuro museo. 

El museo con sede en Terrassa (Barcelona), que se inaugura oficialmente el año 1992

Para un país como Cataluña, que tiene un pasado industrial muy relevante, era necesario 

crear una institución sin ánimo de lucro que fuera capaz de liderar el impacto que la industria 
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tuvo y tiene en la sociedad catalana, como motor del progreso técnico y científico. Era importante 

el que desde la sociedad civil surgiera una institución apolítica, que canalizara estas sinergias. 

La Cataluña actual, heredera del pasado industrial tiene importantes vestigios materiales 

de industrias que quedaron obsoletas, máquinas, edificios, instalaciones, colonias industriales, 

archivos, con los que hay que contar para poder definir quiénes somos. Este patrimonio es el 

testimonio de una etapa que nos ha llevado a la actualidad catalana, testimonio que de entrada 

se ha de conocer, y si hace falta recuperar.

La AMCTAIC no solamente piensa en el pasado. Conscientes de los cambios tecnológicos 

actuales y de su impacto en la sociedad y su medio ambiente y territorio, quiere promover 

también actividades relacionadas con estas temáticas, colaborando a la difusión y conocimiento 

de la ciencia y de la técnica actuales.

Objetivos

Desde la Asociación podemos afirmar con entusiasmo que el objetivo principal por el que 

fue creada: la creación del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ya es un hecho. Este 

Museo es una entidad autónoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

se inauguró oficialmente el 1992.

La Asociación se plantea un doble objetivo: Figurar como aglutinante de la sociedad civil 

entorno al Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, y continuar dándole el apoyo 

necesario. Posicionarse como una entidad puntera en la difusión, el estudio y la preservación 

del patrimonio industrial de Cataluña principalmente.

Actividades: PREMIOS BONAPLATA, el año 2019 se han celebrado 28 años de la existencia 

de estos premios. Los Premios tienen cinco modalidades: 

Premio de Colaboración, 

Premio de Difusión (a la mejor difusión dada sobre el patrimonio industrial, exposiciones, 

artículos, publicaciones, programas de TV, radio, etc…), 

Premio Estudios (al mejor trabajo de investigación sobre el patrimonio industrial), 

Premio Nueva Realización Industrial(a la mejor realización constructiva que respete el 

medio ambiente y el paisaje de su entorno), 

Premio Restauración Bienes Muebles-Bienes Inmuebles (a la rehabilitación y restauración 

de Bienes Muebles e Inmuebles).

También dentro de estos premios se cuenta con los BONAPLATA JOVES, para jóvenes hasta 

18 años que se trabajan en los Institutos.

Jornadas de arqueologia industrial de Cataluña

Con una periodicidad trianual, la Asociación promueve la celebración de estas Jornadas que 
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empezaron el año 1988. Con temática específica en cada convocatoria. En el 1989 se celebraron 

las Primeras Jornadas, con periodicidad de 3 años, en la actualidad en noviembre de 2019 

se han celebrado las Onceavas Jornadas de Patrimonio Industrial. Se publican las actas. El 

pasado año 2019, se han celebrado las XI Jornadas de Arqueología Industrial de Catalunya, en 

Tarragona, con el tema de Patrimonio portuario y las industrias vinculadas a los puertos.

BUTLLETI D’ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL I DE MUSEUS DE MUSEUS DE CIÈNCIA I 

TÈCNICA.” (Boletín de Arqueología Industrial y de Museos de Ciencia y Técnica). Con una 

periodicidad trimestral se editó el primero el año 1988, vamos por el nº 82. Lleva incluido un 

abstrac en inglés. Es un boletín exclusivamente de patrimonio industrial con informaciones 

de todo el mundo, con el número de páginas que pueden variar de 18 a 24 y gratuito. Tiene una 

tirada de 1.200 ejemplares. En la actualidad, se va a editar el Boletín en formato digital.

Con motivo de los Premios Bonaplata, se editaba un monográfico, en la actualidad hay un 

link divulgativo del contenido de esos Premios. Y también se cuelga en la Web de la asociación.

Exposición de los 100 elementos del patrimonio industrial de Cataluña

Es una exposición itinerante realizada en un origen, con el Museo. Empezó por los 75 

elementos más irrelevantes del patrimonio industrial de Cataluña, 

La muestra engloba edificios, fábricas, conjuntos industriales, obra pública, que abastan 

el campo de la técnica y de la industrialización de Cataluña: Molinos harineros, molinos 

papeleros, curtidos, colonias industriales, vapores (fábricas textiles), servicios de aguas, obras 

técnicas, ladrillerías, obras públicas, minas, etc… 

Para completar la exposición hasta 100 elementos, se contactó con todos los ayuntamientos 

del territorio catalán para que ellos también estuviesen al corriente, nos orientaran y se 

implicaran el proyecto, y así fue. Hoy, vemos que se tendría que volver a analizar y quizá ampliar 

de nuevo. Estas decisiones se toman por asamblea de nuestra asociación. La Generalitat de 

Cataluña, respeta estos 100 elementos y se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones al 

respecto.

En coordinación con esta exposición años más tarde se editó un libro con ilustraciones de 

estos 100 elementos del patrimonio industrial de Cataluña, libro de difusión, el objetivo fue que 

todo el mundo, especialistas o no, estuviesen informados de la existencia de este patrimonio 

fruto de nuestra industrialización.

Hace 4 años se revisó esta lista de los 100 elementos y se amplió a 150 elementos, trabajo 

que se realizó conjuntamente con el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.

El Turismo Industrial, es también otra de nuestras más florecientes actividades, No solo 

se trata de viajar para conocer nuevos sitios, sino que se tiene muy en cuenta el patrimonio 

industrial del lugar visitado, concertando visitas exclusivas a centros de producción industrial 

en actividad, vestigios de P.I. de antaño, lugares en donde hubo o hay actividad industrial, todo 



482

esto coordinado con una gastronomía típica del lugar. El patrimonio que se visita es el local, el 

peninsular, y el del extranjero.

Fórum del Patrimonio Industrial AMCTAIC , desde el 2001 , la asociación, nuestra asociación 

organiza una vez cada mes,9 meses al año, unas conferencias-debate, sobre temas de 

patrimonio industrial, los conferenciantes tratan un tema de interés y luego hay un debate con 

los asistentes , ingenieros, arquitectos, historiadores, gente interesada en el tema, la entrada es 

gratuita. Este año 2020, estamos en los 19 años que se imparten estos Fórums de la AMCTAIC.

En la asociación convergen diversos tipos de miembros, los miembros individuales (al día 

de hoy 300), los miembros institucionales e industriales (al día de hoy 10).

La Junta directiva está formada por: Presidente, dos Vicepresidentes, Secretario, Tesorero, 

y 16 Vocales.

En el año 2016, fue declarada de Interés Público por el Gobierno de España.

Esta asociación formada por la sociedad civil, tiene como uno de sus principales objetivos el 

sensibilizar a la sociedad y a los políticos, a los empresarios e industriales, del estado actual en 

que se encuentra el patrimonio industrial, patrimonio proveniente del mundo de la industria y 

de su memoria

Nuestra página web: www.amctaic.org 

Vemos que estando inmersos en una sociedad cada vez más interesada en experimentar 

nuevas sensaciones estéticas y culturales, nuestra tarea es hacer comprender a las nuevas 

generaciones que dichas experiencias forman parte de la memoria histórica e industrial que 

ellas han heredado y que están llamadas a transmitir íntegramente ese patrimonio social, 

cultural, técnico, junto con el documental, en un resumen, la memoria de las gentes que lo 

hicieron posible y que lucharon para no cae en el olvido o en los basureros.

Nuestro interés es puramente el desvelar, estudiar, proteger, difundir, y posicionarse sobre 

todo los temas del patrimonio industrial. 

 Convirtiéndose en la vertebradora del patrimonio industrial de la comunidad catalana, 

asociación sin ánimo de lucro, cuyo interés común es el estudio, El rol de las asociaciones 

en la vida y desarrollo de las ciudades es vital. Es el caso de la AMCTAIC, la asociación de la 

comunidad catalana, asociación sin ánimo de lucro, cuyo interés común es el estudio, y la 

defensa del patrimonio industrial. Todo esto está reflejado en los Estatutos de la Asociación. 

Esta asociación que el 2019, cumplió 40 años de existencia, formada por la sociedad civil, 

tiene como uno de sus principales objetivos el sensibilizar a la sociedad y a los políticos, a los 

empresarios e industriales, del estado actual en que se encuentra el patrimonio industrial, 

patrimonio proveniente del mundo de la industria y de su memoria.

Vencedores o vencidos, hay dos vertientes, en las que se puede valorar y ponderar, según 

resultados, intenciones, esfuerzos y silencios persistentes. 
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Saber valorar, para poder decidir, y poder luchar y defender.

Hay diversidad de patrimonio industrial, sostenible y no sostenible, patrimonio industrial 

con fundamento y con corazón, con vida en sí mismo, ese patrimonio vivido, en el día a día con 

sus trabajadores, con sus técnicas que fueron cambiando, con sus documentos, Patrimonio 

industrial que ha viajado y sigue viaje en la memoria y en proyección para las nuevas 

generaciones, internas, y externas. Patrimonio Industrial con huella propia.

Máquina de vapor de Flandes. Foto AFT.
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Tres Chimeneas del Besós, central Térmica. Foto AFT.

Canal de Castilla. Foto AFT. 
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San Cesario de Lecce. Destilería. Foto AFT.

Archivos de la Motte Bossu. Roubaix (Calais). Foto AFT.
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Museo de La Piscine. Roubaix. Foto AFT.

Castellar de N’hug. Antigua fábrica de cemento Asland. Foto AFT.
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Musée des Arts et Métiers. Foto AFT.

Galería continua - Norte de Paris. Foto AFT.
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Térmica de Cercs. (Berguedà). Foto AFT.



489XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA



490



491XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Preservació i difusió 
del patrimoni marítim i 
portuari des del Moll de 
Costa del Port de Tarragona
Mercè Toldrà Dalmau – Responsable del Museu del Port de Tarragona.

L’àrea triangular entre les ciutats de Reus, Valls i la mateixa Tarragona han estat, 

tradicionalment, exportadores de productes agrícoles pel port tarragoní, sobretot a partir del 

segle XVIII, amb la construcció del port modern i la rellevància de la indústria de l’aiguardent, 

ubicada a Reus i Valls que requeria la sortida de la seva producció.1

El Camp de Tarragona, en els darrers cinquanta anys, s’ha convertit en la segona àrea 

econòmica i demogràfica de Catalunya arran de la implantació de la indústria petroquímica 

al nostre territori, on el Port hi té rellevància essent el lloc d’arribada de la matèria primera 

destinada a les indústries del sector i que suposa el 60% del moviment comercial portuari. En 

el darrer exercici econòmic el volum total de mercaderies pel Port de Tarragona va ser de 32 

milions de tones. A aquest port industrial, un dels primers de l’Estat cal afegir-li el port pesquer, 

ubicat al barri mariner del Serrallo, i que va ser l’any 2019, el segon en captures de Catalunya 

amb 4 milions de tones. Pel que fa a moviment de creueristes, com a port de passatge, va 

arribar als 128.000 usuaris per primera vegada. El port esportiu amb el Reial Club Nàutic i Port 

Tarraco, marina d’esbarjo als antics molls comercials de Lleida, Llevant i Costa sumen més de 

500 amarratges. Molls tots ells, ubicats a la dàrsena interior del port la qual cosa va suposar a 

finals del segle XX que deixessin 

de tenir una utilitat comercial i 

industrial per passar a ser espais 

oberts a la ciutadania, essent el 

Moll de Costa el nucli principal 

de l’activitat port-ciutat que va 

apropar el darrer any 143.000 

usuaris a aquest espai portuari 

dedicat a la cultura, el patrimoni i 

motiu central d’aquesta xerrada.

L’any 1986 ,el moll més proper a la ciutat deixà d’estar dedicat al moviment portuari de 

mercaderies i pren protagonisme amb una activitat diferent de la seva concepció: les relacions 

Vista del Moll de Costa. Foto APT.
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port-ciutat on el lleure, el patrimoni i les propostes culturals seran l’eix de la seva nova 

destinació, la qual adoptarà la denominació del nom del moll: Moll de Costa. Aquesta decisió 

estava emmarcada en dos fets. El primer, amb el canvi de conceptes de les institucions a partir 

de la implantació de la democràcia i l’apertura d’aquests ens a activitats no industrials; i la 

segona, l’evolució del món marítim i el canvi per noves necessitats. El Moll de Costa, com indica 

el seu nom, és el que està més pròxim a la població, a la costa, amb un calat d’uns 4 metres de 

fondària, insuficient a la nova generació de vaixells comercials que requerien major fondària 

per atracar. Ateses les circumstàncies, el port comença a renovar infraestructures com el dic 

de Llevant que l’allarga per projectar-hi un moll de més de 20 metres de calat. Serà el nou moll 

de Catalunya que es construirà a partir de l’any 1985, al final del dic, el qual podrà admetre a la 

línia d’atracada les noves tipologies de vaixells de més eslora i tonatge. 

Per tant, el moll de Costa deixa de ser el nucli comercial del Port i les seves infraestructures 

industrials iniciaran un procés de rehabilitació i recuperació per tal d’obrir els espais al públic 

i començar la tasca de divulgació i difusió del patrimoni marítim portuari a la vegada que 

s’obrirà a la ciutat per portar a terme activitats lúdico-culturals posant en marxa el concepte 

Port-Ciutat, essent el port tarragoní el primer de tot l’Estat que comença aquesta nova activitat 

que serà implementada també, al llarg dels anys, per altres Juntes de Ports o Autoritats 

Portuàries2 que tindran com a exemple el Port de Tarragona.

La transformació s’inicia a partir de l’any 1986, quan els tinglados i els magatzems de 

refugi de mercaderies passen a formar part d’un nou ús, sota la denominació esmentada 

de Moll de Costa, com a referent d’activitats culturals, lúdiques, esportives i, en definitiva, 

ciutadanes. Una vegada rehabilitats els edificis industrials com els tinglados -naus diàfanes a 

tocar de mar, teulades a dues aigües, sense impediments arquitectònics i que tenien la funció 

d’emmagatzemar les mercaderies susceptibles de desaparèixer o malmetre’s a l’aire lliure 

-s’aconsegueixen espais de grans dimensions adequant-se a les noves necessitats de l’exhibició 

d’exposicions de gran format i de producció externa que troben en aquest espai portuari la 

manera de poder-se mostrar a la ciutadania en general i que, fins aquest moment, no tenia 

ubicació a la ciutat.

Una vegada rehabilitats l’antic edifici de gestió portuària, i els tinglados per adequar-los a 

la seva nova funcionalitat, l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i de l’Arqueologia 

Industrial de Catalunya atorga el premi Bonaplata de Restauració a l’adequació del Tinglado 

4, l’any 1993. 

Continua la tasca amb la recuperació del patrimoni documental generat per l’administració 

portuària a partir de l’any 1790. Això va permetre que l’any 1990 s’inaugurés el primer arxiu 

portuari de l’Estat que s’instal·là a l’edifici de la plaça dels Carros -antic edifici de l’administració 

portuària remodelat l’any 1986-, i nexe de connexió amb la ciutat atès que està ubicat a la zona 

2. Nova denominació de les antigues Juntes d’Obres dels Ports amb la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de 
Ports de l’Estat i de la marina mercant.
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on tradicionalment arribaven els carros amb les mercaderies.

Es classifiquen, inventarien i cataloguen els fons portuaris de les diferents Juntes generades 

a partir de les obres del port modern, al segle XVIII. S’incorporen nous fons cedits per particulars 

i entitats marítimes, a la vegada que es posa en marxa un Servei de Publicacions amb l’edició de 

col·leccions per donar a conèixer la història del Port, essent la darrera publicació l’Atles històric 

i il·lustrat del Port de Tarragona. Del passat al present, realitzat per Joan Carles Blanch, amb 

motiu de la celebració dels cent cinquanta anys del Port modern.

En el mateix edifici dedicat fins a l’any 1980 a l’administració portuària també s’hi 

ubicà -a la planta primera-, entre els anys 1992 i 1995, les aules de l’Escola Taller del Port de 

Tarragona per tal de recuperar els oficis de la mar amb els mòduls de mestre d’aixa, motors, 

vela i modelisme, instal·lats aquests al Tinglado 3 del Moll de Costa. Aquesta recuperació d’oficis 

estava encaminada a nodrir part del contingut del futur Museu del Port, ja que la documentació 

portuària s’havia recuperat amb l’Arxiu i estava a l’abast del públic investigador portant-se a 

terme el vessant de difusió.

Les intervencions en la conservació del patrimoni immoble i la recuperació d’antics oficis 

de la mar, juntament amb la rehabilitació de les primeres grues elèctriques de l’any 1926, així 

com d’embarcacions portuàries com el bot de cadenes –grua flotant que permetia moure 

elements de gran pes a la mar i així poder col·laborar en la recuperació d’elements romans 

del fons marí com columnes, sarcòfags, capitells, ceps...-, inicien la preservació del patrimoni 

marítim portuari de Tarragona que culminarà el 13 de maig de l’any 2000 amb la inauguració 

del Museu del Port de Tarragona, ubicat al Magatzem de refugi de mercaderies (Refugi 2), al 

mateix Moll de Costa. 

A partir d’aquest moment, el Museu amb 900 m2 d’exposició permanent, els tallers de 

modelisme i restauració, els magatzems de reserva..., preserva i conserva el patrimoni marítim 

portuari, a la vegada que, també, el divulga amb diferents activitats, entre les quals destaca el 

programa pedagògic que es desenvolupa a l’aula didàctica i en altres espais de l’entorn portuari. 

En definitiva, la finalitat és proposar als visitants fer un recorregut per la història del Port a través 

del temps, des que els romans hi desembarcaren fins a l’actualitat. El port comercial, el pesquer i 

l’esportiu hi són representats, mitjançant les tipologies d’embarcacions, els sistemes de càrrega, 

les mercaderies, els oficis tradicionals, els senyals marítims... és a dir, la vida als molls.

El fons patrimonial del Museu està integrat per col·leccions que contenen embarcacions, 

maquinària portuària, senyals marítims, eines d’oficis tradicionals de l’activitat portuària 

o pesquera i patrimoni documental -bàsicament gravats, cartes nàutiques i documents 

privats relacionats amb els pescadors. La procedència inicial va ser de la mateixa Autoritat 

Portuària de Tarragona, entitat que gestiona el Museu del Port i que el va crear per preservar 

el seu patrimoni, però amb el temps, entitats de l’entorn portuari, pesquer, esportiu, així com 

particulars vinculats a la mar en totes les seves manifestacions, ens han fet confiança per tal 

de conservar i donar a conèixer aquells objectes de la seva vida quotidiana. En l’actualitat el 
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Museu compta amb un total de 1.500 objectes registrats. 

En referència al patrimoni industrial i portuari que es troba a l’exterior del Museu, ateses les 

seves característiques, es va idear un projecte d’integració museística que permet gaudir de la 

Ruta Patrimonial del Port de Tarragona, a tots aquells que passegen per la façana portuària, 

on se senyalitza, personalitza i documenta cadascun dels objectes patrimonials a l’aire lliure 

amb plafons instal·lats davant de cada element que relata la història, la tècnica i les curiositats 

de cadascun d’ells en tres idiomes (català, castellà i anglès). Així coneixem in situ una dotzena 

d’elements de patrimoni portuari, mitjançant un recorregut de més de quatre quilòmetres, des 

del Museu del Port fins al far de la Banya, a l’extrem del dic de Llevant. És una ruta sostenible 

perquè es fa a peu, en bicicleta… 

El far de la Banya ha estat una altra intervenció de patrimoni industrial i portuari. La 

recuperació d’aquest far metàl·lic ha estat possible gràcies al seu trasllat, els anys vuitanta 

del segle passat, al dic de Llevant del Port on va ser rehabilitat. Es va construir a mitjan segle 

XIX per guiar als navegants de la zona del Delta de l’Ebre. L’incendi durant la Guerra Civil 

espanyola, i el seu abandonament posterior, el van allunyar de la seva tasca fins que no va ser 

traslladat a Tarragona. Va tornar a il·luminar l’agost de 1990, encara que no és necessari per 

a la navegació.3 Pel seu sentit històric passà a ser un edifici singular, únic testimoni dels fars 

metàl·lics de l’Ebre,4 i també passà a ser la imatge corporativa de la institució fins a l’any 2010, a 

més d’estar catalogat com a bé d’interès local. S’ha retornat al bell edifici metàl·lic la vella tasca 

de vigilar la costa i guiar, simbòlicament, als navegants mentre els instagramers el mantenen 

viu en la memòria. 

Des del Museu, el nostre objectiu és preservar aquest patrimoni marítim i portuari per tal de 

continuar posant-lo a l’abast del públic, sigui amb l’exhibició, sigui, també, amb la programació 

de nous projectes. Aprendre a conèixer la mar i l’activitat portuària és la finalitat de la nostra 

proposta pedagògica que s’ha anat ampliant i evolucionant amb noves activitats per tal de 

donar a conèixer el món de la mar en tots els aspectes (història, etnografia, ciència, tecnologia, 

activitat econòmica, medi ambient). Els tallers també s’han adaptat en relació amb les noves 

incorporacions de patrimoni marítim i portuari a l’espai expositiu, així com la realització 

d’activitat didàctica fora de l’àmbit museístic, segons temàtiques a desenvolupar. La darrera 

proposta presentada, l’Observatori Blau, és el món pesquer del Serrallo que ens transporta al 

fons marí on descobrim les trenta espècies més capturades a la mar tarragonina gràcies a 

una experiència multisensorial. Aquest observatori està ubicat al mateix edifici de la Llotja del 

peix del barri pesquer, on es pot gaudir de la subhasta en directe. La vida al barri també permet 

mostrar una altra tipologia de patrimoni, l’immaterial, que en col·laboració amb la Biblioteca 

3. Des de l’any 2003 ha estat Museu de Fars, extensió del Museu del Port de Tarragona. Actualment, es 
programen, periòdicament, activitats de divulgació entorn el món marítim com per exemple La Nit 
Literària en col·laboració amb la Biblioteca Pública de Tarragona.

4. Toldrà Dalmau, Mercè: “Far de la Banya, testimoni dels fars de ferro” a Eix. Cultura industrial, técnica i 
científica, revista editada pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Terrassa. Número 6, 
2018.
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Pública de Tarragona ens ha permès crear una col·lecció de contes, Petit Museu, que difon el 

món pesquer i el seu lèxic als nens i nenes. L’edició la realitza el Servei de Publicacions del Port 

de Tarragona.

En els darrers anys, des de l’Arxiu i el Museu del Port de Tarragona s’han portat a terme 

activitats on el patrimoni documental i el fons d’objectes, respectivament, s’han complementat 

en exposicions com El Serrallo, ahir i avui, exposició fotogràfica en blanc i negre del barri 

mariner; Remant al Nàutic en B/N per donar a conèixer l’esport del rem pioner del Reial Club 

Nàutic de Tarragona; Compartint la mar amb el document del mes on els objectes donen valor 

a un document històric portuari. També han consolidat una programació d’activitats familiars, 

on petits i grans gaudeixen de visites, tallers, activitats teatralitzades, rutes històriques, 

literàries... que els permet fer una immersió a la nostra mar Mediterrània i, en particular, al 

dia a dia d’un port comercial, pesquer i esportiu com el Port de Tarragona que ha apostat per 

preservar i difondre el seu patrimoni.
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Conclusions de les XI 
Jornades d’Arqueologia  
Industrial de Catalunya 
Port de Tarragona, 21-23 novembre de 2019 
Aprovades en la darrera sessió de 22 de novembre de 2019

Els ports han estat i són, fonamentalment, infraestructures i organitzacions de serveis 

per facilitar el pas de mercaderies i persones entre els transports marítims, el territori i els 

transports terrestres. 

Aquesta funció bàsica ha induït altres funcions, també molt importants, que s’han anat 

assumint al llarg de la història. Els ports són també grans àrees d’emmagatzematge, han atret 

directament indústries dins el seu recinte o en els entorns més propers, han generat activitats 

terciàries vinculades a l’organització dels transports o del comerç nacional i internacional, 

han estat espais de ciència i tècnica i, més recentment, són el centre de múltiples activitats 

logístiques. Han tingut una influència en l’urbanisme, en l’ordenació del territori, en el treball i 

en la cultura de la ciutat portuària.

Totes aquestes funcions i activitats s’han desenvolupat en els ports comercials, especialment 

des de la revolució industrial, que va suposar uns canvis radicals en els vaixells, en els tràfics, en 

els serveis i en les infraestructures. 

En els darrers decennis els canvis tècnics i organitzatius s’han accelerat en el transport 

marítim. Els vaixells estan creixent, s’han especialitzat en tràfics concrets i la navegació s’ha 

tecnificat extraordinàriament. Això està comportant una transformació de tots els elements 

que formen part de la vida d’un port i indirectament de la ciutat portuària. S’han hagut de 

crear noves infraestructures, magatzems, instal·lacions tècniques i s’estan renovant els serveis, 

deixant obsolets edificis, indústries, equipaments, molls, i coneixements tècnics de totes les 

professions vinculades als treballs portuaris. Tots aquests elements que ens ha llegat el passat 

i que els moderns transports marítims estan deixant al marge de l’activitat, conformen un 

riquíssim patrimoni portuari material i immaterial que s’ha de mantenir pel que té de bé 

cultural històric, però també perquè pot contribuir al futur desenvolupament sostenible de la 

ciutat portuària.

Les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, han contribuït al coneixement 

d’aquest patrimoni portuari a través de 48 comunicacions presentades en quatre seccions 

temàtiques. Són les primeres jornades d’Arqueologia Industrial dedicades al patrimoni portuari 

i les primeres amb diverses participacions de fora de Catalunya.

En la primera secció s’ha estudiat la “difusió i protecció del patrimoni”. Des dels arxius als 
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museus i altres entitats i des d’activitats diverses que van des de la fotografia o la refotografia a 

l’arqueologia subaquàtica passant l’organització de rutes culturals, s’han presentat en aquesta 

secció experiències pel millor coneixement de patrimoni. Sense aquest coneixement bàsic no 

és possible o és molt més difícil la difusió i la preservació del patrimoni.

La segona secció de les Jornades s’ha dedicat als “edificis i equipaments”. Les comunicacions 

han descrit i analitzat diferents magatzems, tallers, fars, edificis industrials, altres construccions 

i instal·lacions de dins el port i del seu entorn que ens ha llegat el passat i que formen part d’un 

extens, divers i valuós patrimoni. Les autoritats portuàries i els responsables de la cultura i el 

patrimoni de les ciutats, de les comunitats autònomes i de l’estat tenen l’obligació de fomentar 

l’estudi d’aquests elements i després catalogar-los adequadament per la seva protecció, 

restauració i manteniment.

La tercera secció s’ha dedicat a les “indústries i serveis”. Les comunicacions han constatat 

l’existència d’unes indústries, unes instal·lacions industrials i uns treballs específics dels ports, 

sense el coneixement dels quals és impossible entendre l’activitat portuària.

En la quarta secció s’han presentat les comunicacions dedicades a les “infraestructures”. La 

construcció de ports, dels seus molls i dics de recer en diferents èpoques històriques han estat 

el centre d’atenció de les comunicacions.

Com en altres Jornades una darrera secció, “miscel·lània”, ha recollit les aportacions sobre 

altres temes d’arqueologia industrial.

Les Jornades han comptat amb l’especial aportació del professor Franco Mancuso en la 

conferència inaugural sobre la relació de la ciutat i el port, i el cas de la ciutat port per excel·lència, 

Venècia i la conferència de clausura impartida per Mercè Toldrà, directora del Museu del Port de 

Tarragona sobre l’experiència d’estudi, difusió i protecció del patrimoni portuari de Tarragona; 

és una experiència local, però que té valor global i pot ser un exemple per a molts altres ports.

Per últim, cal ressenyar que les XI Jornades celebrades en el Museu del Port de Tarragona 

han estat denses de continguts i amb discussions profundes. S’han desenvolupat ordenadament 

gràcies a la preparació per part dels comitès organitzatiu i científic coordinats per Pere 

Puigdollers i a la labor eficaç de la secretària de l’AMCTAIC Susana Peral, de la directora de 

l’Arxiu del Port de Tarragona Coia Escoda i de la directora del Museu del Port de Tarragona 

Mercè Toldrà.

Port de Tarragona, 22 de novembre de 2019

PD: El dissabte, dia 23 de novembre, els assistents a les Jornades van poder recórrer el Museu 

del Port de Tarragona en una visita guiada des del punt de vista de l’estiba històrica. Després es 

van traslladar en autobús al far de la Banya, per conèixer aquesta especial construcció de ferro 

que havia donat servei en el Delta de l’Ebre. Per últim, van visitar detingudament tot el port de 

Tarragona en vaixell. D’aquesta forma es va complementar els continguts de les conferències 
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i comunicacions amb el coneixement directe del patrimoni històric, les infraestructures i les 

instal·lacions de l’entitat que ha acollit les XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. 
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Conclusiones de las XI 
Jornadas de Arqueología  
Industrial de Cataluña 
Puerto de Tarragona, 21-23 noviembre de 2019. 
Aprobadas en la última sesión del 22 de noviembre de 2019

Los puertos han sido y son, fundamentalmente, infraestructuras y organizaciones de 

servicios para facilitar el paso de mercancías y personas entre los transportes marítimos, el 

territorio y los transportes terrestres. 

Esta función básica ha inducido otras funciones, también muy importantes, que se han ido 

asumiendo a lo largo de la historia. Los puertos son también grandes áreas de almacenamiento, 

han atraído directamente industrias dentro de su recinto o en los entornos más próximos, han 

generado actividades terciarias vinculadas a la organización de los transportes o del comercio 

nacional e internacional, han estado espacios de ciencia y técnica y, más recientemente, son 

el centro de múltiples actividades logísticas. Han tenido una influencia en el urbanismo, en la 

ordenación del territorio, en el trabajo y en la cultura de la ciudad portuaria.

Todas estas funciones y actividades se han desarrollado en los puertos comerciales, 

especialmente desde la revolución industrial, que supuso unos cambios radicales en los barcos, 

en los tráficos, en los servicios y en las infraestructuras. 

En los últimos decenios los cambios técnicos y organizativos se han acelerado en el 

transporte marítimo. Los barcos están creciendo, se han especializado en tráficos concretos y la 

navegación se ha tecnificado extraordinariamente. Esto está comportando una transformación 

de todos los elementos que componen la vida de un puerto e indirectamente de la ciudad 

portuaria. Se han tenido que crear nuevas infraestructuras, almacenes, instalaciones técnicas 

y se están renovando los servicios, dejando obsoletos edificios, industrias, equipamientos, 

muelles, y conocimientos técnicos de todas las profesiones vinculadas a los trabajos portuarios. 

Todos los elementos que nos ha legado el pasado y que los modernos transportes marítimos 

están dejando al margen de la actividad actual, conforman un riquísimo patrimonio portuario 

material e inmaterial que tiene que mantenerse porque es un bien cultural histórico, pero 

también porque puede contribuir al futuro desarrollo sostenible de la ciudad portuaria.

Las XI Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, han contribuido al conocimiento 

de este patrimonio portuario a través de cuarenta y ocho comunicaciones presentadas en 

cuatro secciones temáticas. Son las primeras jornadas de Arqueología Industrial dedicadas al 

patrimonio portuario y las primeras con diversos participantes de fuera de Cataluña.

En la primera sección se ha estudiado la “difusión y protección del patrimonio”. Desde los 
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archivos a los museos y otras entidades y desde actividades diversas que abarcan la fotografía, 

la refotografia o la arqueología subacuática pasando por la organización de rutas culturales, 

se han presentado en esta sección experiencias que contribuyen a un mejor conocimiento del 

patrimonio. Sin este conocimiento básico no es posible o es mucho más difícil la difusión y la 

preservación del patrimonio.

La segunda sección de las Jornadas se ha dedicado en los “edificios y equipamientos”. 

Las comunicaciones han descrito y analizado diferentes almacenes, talleres, faros, edificios 

industriales, otras construcciones e instalaciones de dentro del puerto y de su entorno que 

nos ha legado el pasado y que forman parte de un extenso, diverso y valioso patrimonio. 

Las autoridades portuarias y los responsables de la cultura y el patrimonio de las ciudades, 

de las comunidades autónomas y del estado tienen la obligación de fomentar el estudio de 

estos elementos y, después, catalogarlos adecuadamente por su protección, restauración y 

mantenimiento.

La tercera sección se ha dedicado a las “industrias y servicios”. Las comunicaciones han 

constatado la existencia de unas industrias, unas instalaciones industriales y unos trabajos 

específicos de los puertos, sin el conocimiento de los cuales es imposible entender la actividad 

portuaria.

En la cuarta sección se han presentado las comunicaciones dedicadas a las “infraestructuras”. 

La construcción de puertos, de sus muelles y diques de abrigo en diferentes épocas históricas 

han sido el centro de atención de las comunicaciones.

Cómo en otras Jornadas una última sección, “miscelánea”, ha recogido las aportaciones 

sobre otros temas de arqueología industrial.

Las Jornadas han contado con la especial aportación del profesor Franco Mancuso en la 

conferencia inaugural sobre la relación de la ciudad y el puerto, y el caso de la ciudad puerto 

por excelencia, Venecia y la conferencia de clausura impartida por Mercè Toldrà, directora 

del Museo del Puerto de Tarragona sobre la experiencia de estudio, difusión y protección del 

patrimonio portuario de Tarragona; es una experiencia local pero tiene valor global y puede ser 

un ejemplo para otros muchos puertos.

Por último, cabe destacar que las XI Jornades celebradas en el Museo del Puerto de 

Tarragona han estado densas de contenidos y con discusiones profundas. Se han desarrollado 

ordenadamente gracias a la preparación por parte de los comités organizativo y científico 

coordinados por Pere Puigdollers y a la labor eficaz de la secretaria de la AMCTAIC Susana 

Peral, de la directora del Archivo del Puerto de Tarragona Coia Escoda y de la directora del 

Museo del Puerto de Tarragona Mercè Toldrà.

Puerto de Tarragona, 22 de noviembre de 2019.

PD: El sábado, día 23 de noviembre, los asistentes a las Jornadas pudieron recorrer el Museo 

del Puerto de Tarragona en una visita guiada desde el punto de vista de la estiba histórica. 
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Después se trasladaron en autobús al faro de la Banya, para conocer esta especial construcción 

de hierro que dio servicio en el Delta de l’Ebre. Por último, visitaron detenidamente todo el puerto 

de Tarragona en barco. De esta forma se complementaron los contenidos de las conferencias 

y comunicaciones con el conocimiento directo del patrimonio histórico, las infraestructuras 

y las instalaciones de la entidad que ha acogido las XI Jornades d’Arqueologia Industrial de 

Catalunya.



504



505XI JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Fotografia de grup. Visita al Far de la Banya, dissabte 23 de novembre de 2019.


