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En memòria de Joaquim Mateu i Subirà (1923-2010), que 
va donar el martinet i els altres elements de farga a l’Es-
cola; d’Antoni Gallardo i Garriga (1889-1943) i Santiago 
Rubió i Tudurí (1892-1980), que el 1930 van publicar un 
estudi monogràfic pioner sobre les fargues; i d’Estanislau 
Tomàs i Morera (1924-2014) i Júlia Simon i Arias (1935-
2013), professor i professora d’Enginyeria metal· l úrgica 
de l’Escola, que van realitzar valuoses recerques sobre la 
història i els processos de les fargues durant les últimes 
dècades.





LA “FARGA” DE L’ETSEIB: UN TESTIMONI SINGULAR 
DE L’ENGINYERIA INDUSTRIAL

Guillermo Lusa Monforte, Antoni Roca Rosell

0.- Introducció.

Els elements que composen la “farga” de l’Escola es troben entre el patri-
moni més antic del nostre centre, només equiparable a algun imprès del 
Fons Històric de la Biblioteca. Aquesta antiguitat –alguns elements poden 
ser datats del segle XVII- seria un bon motiu per dedicar-li un número 
de la sèrie Patrimoni ETSEIB, però hi ha altres raons de pes que volem 
remarcar. 

Primer, la farga és un testimoni singular dels orígens de la indústria a Ca-
talunya, corresponent al període “preindustrial”, tot i que s’ha de matisar 
aquesta consideració, perquè suposa que la història es desenvolupa amb 
interrupcions revolucionàries, sense tenir en compte que sovint es donen 
processos de llarg abast, que traspassen les fites que la historiografia ha 
establert. Com assenyala el professor Maluquer de Motes1, la farga ca-
talana seria un exemple d’una vertadera activitat industrial anterior a la 
revolució industrial. 

Segon, l’enginyeria industrial, una professió profundament arrelada al 
desenvolupament de la indústria moderna, ha vist en la farga catalana 
un antecedent valuós i, probablement, un referent per afrontar els rep-
tes tècnics i industrials. Aquest compromís amb la significació de la farga 
ja es pot veure en el treball final de carrera que Lluís Justo i Villanueva 

1  MALUQUER DE MOTES (1988).
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llegí el 18562. Justo era madrileny i formà part de la primera promoció 
d’enginyers industrials que es graduà a Espanya. Aquest treball sobre la 
farga, que no tenia un caràcter històric, sinó plenament tècnic i industrial, 
resultà premonitori de la seva vinculació amb Catalunya durant les dues 
dècades que fou professor de l’Escola Industrial de Barcelona, quan ja va 
ser autoritzada a graduar enginyers industrials. A més, Justo s’integrà de 
manera plena en el món industrial català, en la producció de vi i d’adobs. 
Més endavant, ja al segle XX, la farga esdevingué una fita històrica per al 
món de l’enginyeria industrial a Catalunya, en el seu objectiu d’aprofundir 
en la seva significació professional i cultural.

Tercer, la nostra Escola va esdevenir un referent per als estudis de ar-
queometal.lúrgia, una branca de la tècnica estretament vinculada a dife-
rents camps de l’enginyeria, l’arqueologia i la història. 

D’aquesta manera, la presència dels elements de farga catalana a l’ETSEIB 
pren una dimensió simbòlica molt clara.

1.- El martinet de farga3 situat a un dels patis de l’Escola.

“El ferro, metall democràtic” és el títol que John D. Bernal va posar a 
l’apartat del seu llibre més conegut4, 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. En 
particular, 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 dels segles XVIII 
i XIX5, que parlen de la farga “catalana”, o amb procediment català, en 
oposició als sistemes tècnics que llavors començaven a sorgir, basats en 

2  JUSTO Y VILLANUEVA (1856). Vegeu: LUSA et al (2016-2017).

3  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.

4  BERNAL, John D. (1967) Història social de la ciència, 2 vol., Barcelona, Edicions 62, obra publicada 
en anglès amb el títol Science in History el1954. Ha estat traduïda a moltes llengües i se n’ha fet nombroses 
edicions.

5  Dediquem una part de la bibliografia d’aquest treball als tractats metal.lúrgics francesos que més es 
difongueren després de l’edició de la Encyclopédie, avui en dia accessibles a Internet en format digital.
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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-los 
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 desti-
nats a la doble operació de forjar el masser i estirar-lo en barres”6.

El 1997 va culminar la donació a l’ETSEIB d’un martinet i altres elements 
de farga catalana per part de Joaquim Mateu i Subirà (1923-2010), engi-
nyer químic i cineasta amateur, estudiós i entusiasta de les fargues cata-
lanes7. 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 (figura1) i a la fitxa de pa-
trimoni elaborada per Jaume Valentines en 20038. La roda hidràulica de 
calaixos procedeix d’una farga de paper de Capellades (Anoia)9; el mall, 
de la farga de ferro de Romadriu (Pallars Sobirà)10; la dema11, 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 demet12 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’asse-
nyalar la presència d’escòries de farga que formaren part de la recerca 

6  A la pàgina 14 del llibre de GALLARDO I GARRIGA; RUBIÓ I TUDURÍ (1930) que comentem més 
endavant.  

7  A la bibliografia incloem la relació dels seus treballs sobre la farga. Mateu és també autor de dos docu-
mentals sobre la farga, La farga catalana (1966) y Cataluña y el hierro (1968).

8  El martinet és la peça 0001 de l’inventari: https://cutc.upc.edu/ca/arxius/aheib/col-inventari-patrimoni.pdf

9  Consta que la roda fou incorporada a l’exposició a Madrid el 1988: España: 200 años de tecnología.

10  Fou prestat temporalment al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya el 1984.

11  Dema: anella rectangular de ferro que era incrustada entre la pedra i el demet per tal de fixar-lo.

12 Demet: peça ortoèdrica, indeformable i massissa que, incrustada sobre la pedra mitjançant la dema, 
servia d’enclusa en l’antiga farga catalana.
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que va portar a terme la professora de l’ETSEIB, Júlia Simon, una eminent 
representant de l’interès per la farga catalana a la nostra escola i en el 
món de l’enginyeria industrial. En parlem més endavant.

Figura 1.- Placa situada davant la instal· lació de l’ETSEIB. Foto: Marc Milian.

En un dels seus escrits13, 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 

13  MATEU I SUBIRÀ, Joaquim (1996) “La Mosquera. Meners, fargues i martinets”, Àrnica. Revista del Consell 
Cultural de les Valls d'Àneu, núm. 30 (setembre 1996), 33-39. En aquest text, Mateu fa referència al treball de 
camp efectuat per Antoni Gallardo i Santiago Rubió durant els anys anteriors a l’Exposició de Barcelona de 
1929, que després van plasmar en el llibre que analitzarem més endavant.
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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 conflic-
te, 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· l ocaren 
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 ex-
peditiva 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 Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona”.

La instal.lació de l’Escola fou resultat, com acabem de dir, d’una donació 
de Joaquim Mateu que 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) i, a continuació, per a establir una 
secció dedicada a la farga catalana14. Finalment, però, els elements torna-
ren a l’Escola15. 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 

14  Comunicació personal d’Eusebi Casanelles i Rahola, 7 de juliol 2019.

15  El sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica incorpora actualment la Farga Palau, de Ripoll.
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Mateu, segons un esquema que hem localitzat en els arxius de l’Escola 
(figura 2). Per a portar-la a terme, però, Mateu comptà amb la col.labo-
ració d’Estanislau Tomàs, professor de l’Escola que, com comentem més 
endavant, portà a terme un bon nombre d’estudis sobre la farga.

Figura 2.- Esquema de la disposició dels elements de farga, a càrrec de Joaquim Mateu. 
Hom llegeix: “El Sr. Tomás tiene la palanquilla”. Document localitzat per Jaume Valentines. 

Arxiu ETSEIB. 

Com és natural, la instal.lació que podem veure és una imatge parcial de 
la farga. Primer, perquè la magnífica roda hidràulica de l’ETSEIB no és del 
tipus que funcionava a les fargues metàl.liques. En aquestes, la roda es mo-
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via per la caiguda superior de l’aigua, era una roda de pales; la que veiem 
a l’escola, en canvi, és una roda de calaixos, alimentada a la mateixa altura 
que la roda. 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.

2.- El treball pioner d’Antoni Gallardo i Santiago Rubió (1930).

En estudiar el que ell anomena “catalanisme tècnic dels anys 1930”, Jaume 
Valentines16 afirma que en aquesta època els enginyers industrials van 
buscar en la història i en el patrimoni els pilars de la “etnicitat” catalana. 
Seguint el camí del catalanisme polític, el catalanisme dels professionals 
tècnics va estar acompanyat d’una recerca de genealogies pròpies com a 
símbols nacionals. Un dels artefactes-símbol de la conjunció entre cata-
lanitat 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.lúrgica17.

Santiago Rubió i Tudurí18, titulat a la nostra Escola el 1915, i el també 
enginyer industrial Antoni Gallardo i Garriga19, titulat el 1914, van iniciar 
molt aviat un estudi històric i antropològic de les fargues catalanes (figura 
3). En la monografia que tots dos van escriure sobre el desenvolupament, 
el funcionament i l’inventari de les fargues pirinenques20 explicaven que 
va ser al juliol de 1914 quan, per encàrrec dels comissaris de l’Exposició 

16  VALENTINES (2012).

17  Recentment Valentines ha posat al dia les seves investigacions i reflexions sobre aquesta qüestió a: 
VALENTINES (2019).

18  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).

19  L’enginyer industrial Antoni Gallardo Garriga (1889-1943), titulat per la nostra Escola el 1914, és un 
personatge que mereixeria ser estudiat en les seves diverses facetes. Hem trobat a Internet notícies disperses 
que el mostren com un gran excursionista i bon fotògraf (autor de reportatges i fotografies per al Butlletí 
del Centre Excursionista de Catalunya, però també autor de la fotografia de l’aeroplà que el 1910 va efectuar 
el primer vol a Espanya) i com a recopilador de cançons populars catalanes. Sabem que l’historiador de la 
fotografia José Manuel Torres Martínez estava preparant un treball monogràfic sobre Gallardo.

20  GALLARDO I GARRIGA; RUBIÓ I TUDURÍ (1930).
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Internacional de Barcelona prevista per a aquell any21, 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”.

Figura 3.- Retrats d’Antoni Gallardo i de Santiagó Rubió, amb la portada del seu estudi de 1930.

21  Un dels comissaris de l’Exposició era Mariano Rubió i Bellvé, per la qual cosa és molt probable que fos 
ell qui animés el seu fill, llavors acabat de titular com a enginyer industrial, a emprendre aquest projecte. Re-
cordem que l’esclat de la Primera Guerra Mundial retardà la celebració de l’Exposició universal que, finalment, 
se celebrà el 1929.
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El primer capítol del llibre consisteix en la descripció de l’estructura i fun-
cionament de la farga catalana, així com dels fonaments científics de les 
operacions que allí es realitzen. Al final del capítol s’inclou una breu biblio-
grafia, composta en la seva major part de llibres de la Biblioteca de l’Escola 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona22,   institució en la qual tots dos autors 
s’havien titulat. El segon capítol està dedicat a presentar la història de la 
farga catalana, des dels seus foscos orígens prehistòrics, detenint-se en els 
primers registres medievals que ja esmenten les fargues, entre els quals 
un dels més antics era la Memòria de rèdits i censos que percebia el comte 
de Barcelona Berenguer IV, de l’any 1151. 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 Pirineu23. Els 
autors assenyalen la diferència entre el nombre de fargues conegudes i do-
cumentades en territori francès –69 a la llista elaborada per ells a partir de 
les dades de Nigoul i del baró de Dietrich– amb les escasses que han pogut 
registrar en territori espanyol (41) i andorrà (5). 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 (figura 4).

Figura 4.- Fotografia de la farga instal· lada a l’Exposició de Barcelona de 1930. Font: Rubió 
i Tudurí, 1932. 

22  Reproduïm la relació de les obres consultades per Gallardo i Rubió en la bibliografia del present treball 
(secció B3).

23  La taula descriptiva de las fargues franceses està elaborada a partir de dos documents que mencionem 
en la bibliografia (secció B2), la conferència de NIGOUL (1886) i el primer volum de l’obra del BARON DE 
DIETRICH (1786).
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Aquesta farga que Gallardo i Rubió van reconstruir no va poder figurar en 
l’Exposició Internacional pròpiament dita, a causa de la total ocupació dels 
palaus per les seccions estrangeres i els estands dels expositors espanyols. 
Però, quan els estrangers van deixar lliures espais en els palaus, es va pensar 
en dur a terme la idea de fer la farga24. Seguien explicant els autors del llibre:

“La farga catalana de l’Exposició de 1930 ocupa el fons de la nau esquerra 
del Palau de l’Electricitat i la Metal· l úrgia. Està constituïda per una farga d’un 
sol foc amb la seva trompa, el seu mall i la roda que el mou. L’espai que 
ocupa la farga té, en planta, les mides de 13,50 per 10 metres.
Acompanyen la farga tota una col· l ecció de gràfics representant els elements 
d’aquesta indústria i la nomenclatura de les seves parts; altres de compara-
ció amb les indústries similars modernes, i altres donant idea del procés de 
fabricació i del personal necessari en una farga catalana. Per fi, fotografies de 
gran tamany mostren l’estat actual de les fargues que han estat adaptades 
a altres indústries en lloc d’ensorrar-se per sempre més”.

Quan l’Exposició va tancar definitivament les seves portes, la farga va ser 
portada al Museu d’Art Popular del Poble Espanyol25, per decisió de la Junta 
de Museus de Barcelona. La farga va ser col.locada al barri català, als afores 
del Poble, entre els portals de Prades i de Mallorca, en el lloc denominat 
“Cotxeria antiga”. Rubió acabava poèticament el seu relat del trasllat:

“Sota els porxos d’aquesta edificació, prompte el visitant del Poble Espanyol 
veurà el mall pesant mogut per la primitiva roda d’aigua i el forn on els far-
gaires convertiren en ferro verge els òxids de ferro que arrabassaren de les 
mines. I la companyia que a la vella farga faran el magnífic monestir romànic 
i aquella raconada de bosc, cada vegada més frondosa, recordarà una mica al 
visitant coneixedor dels nostres Pirineus els llocs on encara avui quatre parets 
enrunades ens diuen que, un temps, aquelles valls havien sentit nit i dia el 
picar fort i pausat del mall de la farga”.

24  La notícia de la instal.lació de la farga i la descripció de las instal.lacions va aparèixer a La Vanguardia els 
dies 1 i 28 de maig de 1930.

25  Santiago Rubió explicà aquest trasllat en el seu article RUBIÓ I TUDURÍ (1932), del qual hem extret 
la imatge que constitueix la figura 4 ja esmentada. 
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3.- Estudis sobre la farga, després de la guerra.

Després de la guerra civil espanyola, ja a partir de la dècada dels anys 
1950, comencem a trobar de manera una mica dispersa alguns estudis 
sobre la farga. Entre els més antics dels quals tenim referència hi ha els 
estudis de Josep Maria Madurell i Marimon (1893-1983)26, arxiver i histo-
riador en camps molt diversos, que va treballar al Museu Marítim i a l’Ar-
xiu Històric de Protocols de Barcelona. També són de destacar els treballs 
d’Eudald Graells i Puig (1901-1992)27, que durant diverses dècades va ser 
director de l’Arxiu-Museu Folklòric de Ripoll.

Uns quants anys més tard apareixen ja diversos estudis que procedeixen 
del professorat de les universitats de Barcelona28, entre els quals aquí 
volem destacar els que es deuen al professorat de la nostra Escola i de 
la nostra Universitat.

Estanislau Tomàs i Morera (1924-2014) s’havia titulat a l’Escola d’Engi-
nyeria Industrial de Barcelona el 195329. Durant més d’una dècada va 
treballar a l’empresa Trenzas y Cables de Acero SA (TYCSA), on va de-
senvolupar 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’Escola d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona, on va romandre fins a la seva jubilació el 1989. Va ser un in-
vestigador actiu en el seu camp, participant en congressos internacionals 
sobre metal.lúrgia. A partir de 1983, fou responsable de diversos pro-
jectes de recerca, com ara el titulat “Estudi de les estructures dels acers 
per mitjà del microscopi electrònic” (1984). Va ser secretari del 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 

26  MADURELL I MARIMON, 1950, 1952, 1965, 1971.

27  GRAELLS I PUIG, 1952, 1960, 1961, 1972, 1983, 1985, 1990.

28  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. Incloem algunes 
de les seves obres a la bibliografia (secció B4).

29  Sobre Estanislau Tomàs, vegeu la seva entrada a la Viquipèdia (en català i castellà). Recentment, el seu 
fill, Norbert Tomàs, en nom de la seva família ha dipositat la seva documentació personal a l’Arxiu de l’Institut 
d’Estudis Catalans, en el web del qual se’n pot consultar l’inventari: https://www.iec.cat/arxiu/documents/Inven-
tari_Fons_E_Tom%C3%A0s.pdf
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moment de la seva jubilació, en fou nomenat professor honorari.

D’altra banda, Estanislau Tomàs va promoure la creació de l’Escola de 
Quadres Intermedis de Barcelona, on va ser de professor, membre del 
Comitè directiu i president de la seva Junta de Govern entre 1969 i 1976. 
A més, entre 1986 i 2007 ocupà la presidència de la Societat Catalana de 
Tecnologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta societat s’acabava 
de crear el 1986 com a divisió de l’antiga Societat Catalana de Ciències 
Físiques, Químiques i Matemàtiques, la Secció de Tecnologia de la qual 
ja presidia. Finalment, s’ha de dir que Estanislau Tomàs, amb una àmplia 
cultura humanística, mostrà un compromís clar amb la cultura popular 
catalana en assumir la continuació de l’edició del Calendari de l’Ermità, 
una publicació de tradició familiar des del segle XIX, i que posteriorment 
també assumí la publicació del Calendari dels Pagesos, totes dues publica-
cions amb arrels immemorials en la nostra cultura, entre el pronòstic, la 
divulgació i la promoció de les activitats i festes del país. 

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, que havia 
estat professor de motors tèrmics de l’ETSEIB, i després fou professor 
d’història de la ciència a la Universitat de Barcelona, encapçalà diferents 
projectes, emmarcats en el que s’anomenà la xarxa temàtica “L’home i el 
ferro a Catalunya”, aprovada el 1996, que comptava amb un finançament 
de la Generalitat, i també una xarxa internacional d’estudis del ferro, que el 
portaren a fer recerca tant a França com a Noruega30.

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).

30  Vegeu a l’apèndix un article d’Estanislau Tomàs a la revista Dyna, a qui agraïm la possibilitat de reproduir-
lo. S’hi pot veure un resum de la recerca portada a terme per ell des dels anys 1980.
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La principal col.laboradora d’Estanislau Tomàs en l’arqueometal.lúrgia fou 
Júlia Simon Arias (1935-2013)31. Segons Montserrat Marsal, la vocació de 
Júlia era l’enginyeria industrial, però el seu pare no considerà que fossin uns 
estudis adequats per a una noia32. 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. En efecte, a la càtedra de Física de l’Es-
cola, dirigida per Víctor de Buen, hi havia un microscopi electrònic adquirit 
amb un ajut de la Fundació March. Tanmateix, no l’havien acabat d’instal.lar 
i contractaren Júlia Simon per a posar-lo a punt, cosa que ella aconseguí. El 
microscopi estava instal.lat a la planta 6, al costat del Laboratori de Física, 
i és allà on Júlia desenvolupà la seva tasca a l’Escola (figura 5). 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...). 

Figura 5.- Júlia Simon amb el primer microscopi electrònic (Siemens Elmiskop I) 
que s’instal· là a l’ETSEIB. Foto: Arxiu ETSEIB

31  Agraïm a Montserrat Marsal Astort les informacions que ens ha fet arribar sobre Júlia Simon.

32  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. Vegeu BARCA SALOM; POCH PARÉS (2012).
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Amb el creixement de l’Escola, el departament de Física reclamà els es-
pais de la planta 6, de manera que Júlia es traslladà al pavelló E, però el 
microscopi s’acabà desballestant, per la dificultat de traslladar-lo. De tota 
manera, el Departament de Metal.lúrgia comptava amb altres microsco-
pis, amb els quals Júlia continuà la seva recerca. Ara, però, centrà 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. Aquesta 
tesi donà lloc a una publicació per la Societat Catalana de Tecnologia 
(SIMON I ARIAS, 1992). Llegí la seva tesi a la Facultat de Ciències, sota 
la direcció de Joaquim Solans i Huguet, de l’Institut Jaume Almera (CSIC), 
amb la codirecció d’Estanislau Tomàs. 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. Aquest anàlisi li permeté 
d’aprofundir i explicar, al menys parcialment, moltes de les operacions 
(reducció del mineral de ferro, post-reducció, afinatge, forja) que es 
realitzaven a la farga catalana, a més de datar més adequadament l’acti-
vitat. D’aquesta manera, Júlia Simon 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 (figura 6).

Figura 6.- Col· lecció d’escòries de farga preservades al costat de la instal· lació de l’ETSEIB. 
Provenen de la recerca de Júlia Simon Arias. Foto: Marc Milian. 
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Com a testimoni de la seva recerca, podem mencionar, per exemple, la 
sol.licitud de 1994, en la que figurava com a investigadora principal, d’un 
ajut d’uns 7 milions de pessetes per disposar a l’ETSEIB d’un forn experi-
mental amb el qual reproduir el funcionament d’una farga. El cost previst 
de la instal.lació arribava als 9,5 milions, i la diferència la posaria l’ETSEIB. 
La sol.licitud ens revela en detall els aparells d’anàlisi amb què comptava el 
Departament de Metal.lúrgia: PHOTOMICROSCOP, ZEISS, i microscòpia 
electrònica d’escombratge, MER, amb un JEOL-6400 per a la composi-
ció estructural; equip analitzador LINK-XL5 per a la composició química 
quantitativa; equip SIEMENS D 500 amb monocromador de grafit per la 
línia Ka del coure per a difracció de raigs X; equip BUELHER, analitzador 
d’imatge per a la determinació quantitativa de les fases mineralògiques 
presents; l’equip PLASMAQUAD PQ2 + de FISONS, per a la determinació 
dels elements traces, presents en els fases mineral, metall i escòria; micro-
duròmetre MATSUZAWA per a la determinació de les dureses de les dife-
rents fases metàl·liques. La sol.licitud, signada pel director de l’Escola, Ferran 
Puerta, comptava amb un equip de recerca format pels següents profes-
sors de l’ETSEIB: M. Anglada Gomila, R. Bosch Tous, J. M. Prado Pozuelo, J. 
Tartera Barrabeig i E. Tomàs Morera. Donaven suport dos grups de l’Institut 
Jaume Almera del CSIC, dos grups de recerca de l’ETSEIB (Investigació de 
Materials Metàl.lics i Grup de Recerca de Noves Màquines i Materials), i el 
grup d’Història de la Ciència i de la Técnica de la Universitat de Barcelona. 
S’ha de dir que aquest ajut no va ser concedit.

Esdevinguda una experta en anàlisis en arqueometal.lúrgia, Júlia Simon par-
ticipà en treballs sobre els elements fèrrics preromans (amb Jordi Auladell 
i Marquès (UB)), sobre les restes de la siderúrgia romana (en un projecte 
dirigit per José Remesal Rodríguez (UB) i J. M. Prado Pozuelo (UPC)), i 
sobre la qualitat dels ferros medievals, analitzant les reixes gòtiques de la 
Catedral de Barcelona (també amb Jordi Auladell i Marquès). Cal esmentar 
que Júlia Simon va col.laborar amb investigadors bascos i càntabres en els 
seus estudis sobre les antigues ferreries (l’equivalent a les fargues allà).

Altres professors de l’ETSEIB també s’han ocupat de la farga. Montserrat 
Marsal i Jordi Tartera, també del departament de Metal.lúrgia de l’Escola, 
apareixen com co-autors d’alguns treballs signats en primer lloc per Júlia 
Simon. Però també en el departament d’Enginyeria Elèctrica s’han realit-
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zat treballs sobre la farga. Així, Ricard Bosch Tous i Víctor Fuses Navarra 
són autors de diversos articles sobre la trompa d’aigua o trompa dels 
Pirineus, element essencial de la farga. Els seus treballs en comú van cul-
minar amb l’elaboració de la tesi doctoral de Fuses, dirigida per Bosch33. 
El geòleg Josep Maria Mata-Perelló, catedràtic de la UPC, estudià la farga 
catalana a Brasil i en presentà el 1997 un treball al Primer Simposi sobre 
Arqueologia Industrial sobre patrimoni minerometal.lúrgic, les actes del 
qual edità junt amb Octavio Puche Riart34.

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 Ca-
talunya” La farga. Avaluació de l’obtenció directa del ferro a Catalunya. El 
cd-rom comptà amb el suport del Departament d’Universitats, Rercerca 
i Societat de la Informació de la Generalitat, dins del II Pla de Recerca 
de Catalunya 1997-2000. Al cd 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).

La farga catalana i, en particular, la trompa continuen jugant un paper tèc-
nic rellevant. Ricard Bosch, en una comunicació personal35, ens parla que 
ell i el seu col.laborador Víctor Fuses continuen interessats en la qüestió. 
Segons ens diu, l’estudi de les interfases aigua-aire podria aplicar-se, per 
exemple, a disminuir la fricció en les embarcacions. 

4.- El mètode català de farga.

L’obtenció de ferro es remunta a etapes remotes de la humanitat, pro-

33  FUSES NAVARRA (2010).

34  MATA-PERELLÓ; PUCHE RIART (1999).

35  Ricard Bosch a Guillermo Lusa i Antoni Roca Rosell, 18 juliol 2019.
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bablement més enllà del que s’anomenava “edat de ferro”36. El procedi-
ment més antic, l’anomenat mètode directe, consistia 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)37. 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, fonamen-
talment, 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 corres-
ponien 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 combus-
tió 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 al Pirineu català, principalment a la Catalunya nord (i 
a l’Arièja occitana), a diverses valls del Pirineu central i a Andorra, s’acabà 
consolidant un dispositiu particular que els metal.lurgistes francesos del 
segles XVIII i XIX anomenaren “mètode català” o “farga catalana”38.

Aquest mètode aconseguí una gran productivitat i es difongué allà on el 
carbó mineral era, en principi, difícil d’obtenir, però, al mateix temps, on 

36  Aquestes edats històriques caracteritzades per materials (pedra, bronze, ferro) es consideren avui en 
dia poc rigoroses, fins i tot denoten una visió de la història determinada exclusivament per la tècnica. 

37  Seguim la descripció resumida de TOMÀS I MORERA (1997).

38  Sembla que la paraula “farga” té el mateix origen que “fàbrica”. La denominació “catalana” de moltes 
fonts franceses, prové probablement de la dependència de la Catalunya nord i de algunes regions occitanes 
properes del Comtat de Foix, considerat “català”.
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es disposava de corrents d’aigua per activar tant la roda hidràulica com la 
trompa39. 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 
(en el seu capítol al llibre de Riera Tuèbols (ed.), 1997)40, o Josep M. Ma-
ta-Perelló. Això també ens explica perquè la farga catalana apareix en molts 
tractats de metal.lúrgia o d’història de la metal.lúrgia anglo-americans41.

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 per-
feccionà amb sistemes com el Bessemer, que aconseguí, finalment, des-
bancar 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 pre-industrial hauria 
de replantejar la nostra concepció de la revolució industrial, centrada 
en el sector tèxtil i en el sistema de fàbrica42. (figura 7) És un tipus de 
replantejament com el que fa Thomas Misa quan senyala que, a l’Angla-
terra a partir de la qual hom ha bastit els models de revolució industrial 
“tèxtil”, es donen desenvolupaments industrials molt importants que no 
són tèxtils, com ara a Londres, amb la producció en massa de cervesa, o 
a Sheffield, amb la producció de ferro i acer43.

39 Abans, les fargues estaven prop dels jaciments miners, però a causa de les tècniques hidràuliques em-
prades, la seva localització canvià per indrets on es disposava d’un corrent d’aigua adequat.

40  TOMÀS  I MORERA (1997).

41  SMITH; FORBES (1957) destaquen l’aplicació de la trompa a les fargues catalanes. TYLECOTE (1974) 
menciona 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.

42  MALUQUER DE MOTES (1988).

43  MISA (2004).
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Figura 7.- Aquarel· la de V. Serra que mostra el personal d’una farga. Museu de Ripoll.

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. D’aquesta manera, la reconstrucció d’una farga a l’Exposició de Bar-
celona de 1930 i la publicació d’un estudi sobre ella a càrrec dels enginyers 
Antoni Gallardo i Santiago Rubió inicià una etapa d’estudis i de consciència 
històrica del rol jugat per la farga catalana, una consciència que els metal.lur-
gistes francesos ja havien destacat des de final del segle XVIII. Val a dir que la 
Biblioteca de l’ETSEIB va ser molt útil a Gallardo i Rubió, i continua oferint una 
col.lecció excepcional de referències sobre metal.lúrgia històrica. 

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 To-
màs i Júlia Simon, entre d’altres noms, han contribuït a l’estudi històric de 
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la farga i a un nou coneixement de la seva constitució i extensió. El grup 
ha estat en condicions de contribuir a estudis arqueometal.lúrgics partint 
de la seva experiència amb la farga. I, com hem indicat en el nostre escrit, 
molts elements de la farga continuen tenint vigència, no solament des del 
punt de vista de la història i de l’arqueologia, sinó de les seves possibles 
aplicacions a nous problemes tècnics actuals.

6.- Agraïments.

Volem fer constar el nostre agraïment a Marc Milian, pel seu reportatge 
fotogràfic de la instal.lació de l’ETSEIB; a Jaume Valentines, per la seva 
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B-3.- Els llibres esmentats per Gallardo i Rubió en la seva bibliografia històrica
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Mij¡l.Jill·lHd'iill·lll·ll·ll·ll 

LA FARGA CATALANA 

La reducci6n de los minerales de 
liicrro se n.':l!iz6, dcsde los ini
tios de la Edad cie! 

l·licrro, s~gún cl llamado 
proccdimic1110 dircc10. 
E11 csic proccdimicnto cl 
mincmt juntamentc con 
ca1b6n de lciía, era car
gado c11 cl hom<>, c11 cl 
cual se inrroducla aire 
por medio de una o v~
rias 1oberas. La combus
ri6n del carb6n propor
cionaba una elevada 
1cmpcra1ura y produda 
el gas rcdue1or (monóxi· 
do de carbono). El pro· 
duet o ob1cn ido era urta 
masa porosa de hierro só-
1 ido que, clcs1n1és de 
compactada a golpes de 
marcillo~ se convcnfa en 
un bloque de metal d•\c
iil apro para la forja. 

Dcsdc cl Oriente 
Medio, donde 1uvo su 
origen la 1ecnologfa que homos des· 
crito, se difondi6 por Europa. Asia y 
cl norte de Africa durante el primer 
milcnio antes de Crisro. Fue impl:1n-
111da tn Grecia hacia cl 900 a. C y, 
poco de$1més, llegó a la Europà ccn· 
ual. a la l1alia etrusca y a l·lisp.a1ia. 
Tambifo hubo una inrroducci6n de 
la 1ccnologta sídcrítq¡ita, por via ma· 
rltima, mediantc hu incul"$ioncs co· 
merciales de los fenicios a los palscs 
ribereños del Mcdüerr:lneo, entre 
ellos la Penlnsula lbé(ica. Óe hccho, 
los ibêros u1ilizaba11 cl hicrro cit épo
ca prc.rromana r èonoclan la técnica 
de redu•·ción. 

la presencia de abundantcs esco· 
rias de reducci6n y los restos de hor· 
11ós de la época romana revelan la 
cxis1C11cia de una aetividad siden\rgi· 

l 
Estanislau Tomas Morera 

Dr. lngenlero Industrial 

ca intensa, en los inicio$ de nuestrn 
era, en algun;1s zonas del l'irinco 
(montaña del Canigó, Vallferrera) 
comprendidas en cl ~mbito territorial 
que un dia rccibirfa d nombre de C.1· 
1al11nya. 

En la documcntación <le la &fad 
Media, las refcrencias a csmblecimien· 
ros sidcn\rgicos son abundantc$ y, en 
alg11nas comarcas caralanas, los restos 
de la actividad siderúrgica de aquèlla 
época han podido ser iden tiflcados 
sobre cl tcrrc.no. En la documenra• 
ci6n medieval aparccen por primera 
vc"k la$ palabras farg11 y fobrtgn para 
designar los obradorcs dondc cl hirrro 
era eJaborado111• lluc ya en la alt11 

E<lad Media cuando comenzó a utili· 
zarse la energia hidt:lulica para mover 
los mazós y maninctèS en dichas ins· 

ralaciones. Se cree que Camlunya Íuc 
uno de los pa!ses pioncros en el uso 

de esta nueva rccno
logta, que provocó la 
desaparición de las 
fargns de monrnfüt, si· 
ruadas junto a los ya
cimiemos de mineral 
y cl es1ablccimien10 
de las insrnJacioncs en 
los valies, al lado de 
los cursos de agua. A 
partir de CSle mo
mc1110 aparece coo 
frccu~ncia e11 lo.~ do
cu men 1os la c.xprc· 
sión 111Q/im1 ftrti pa-ra 
designar los eStableci
mien1os siderúrgicos. 

Dumnre un perí· 
oclo cie m:ls de veime 
siglos, en ning1\n 
momenrn dej6 de 
producirse hierro en 
Catalunya, aunque 
con oscilacioncs im· 

ponames en el nivel 1oml cie produc
ción. Pero, a parúr del siglo XVI, se 
produjo un desarrollo y cxpansión de 
la industria siderúrgica, con incre· 
mèmo de la actividad extractiva )' del 
nú mero de tallNcs de traJlSforma
ción. Al mismo riempo, se mejoró cl 
méiodo de rrabajo y la calidad de In 
producción, pa ric de b cuol fue objc-
10 de cxporn1ci6n. En esta época se 
hizo furnosa la fabricación de objct()S 
de hierro, cspecialmcme de clavos y 
de annas de fuçgo, en algunas comar· 
cas carnlanas. 

En cl siglo XVll l:i.s farg111 adop-
1aron la trompa hidroeólica para in· 
troducir aire a prcsión en cl horno, 
en sus1i1uc.i6n de los fuelles cmplea· 
dos hasta cmonccs. La trompa l13bía 
sido inventada en balia llacia cl aiio 

m En /nJ rrgitma tiri 11onr 1/t JiJµ fla los obmJom Jo11tlr 1t obtt11 f11 t! hiuro a ¡xtrtir dt sHJ 11t<t11tJ mib/1111tl11omb" tir ftmr/111. E11 Cmtluñn 
n111fNl/abra1atnbil11 t'XÏJt.t, pm> r(trldtt 11/ 111/kr do111/r ,./ /;ieno t ll bnao "ª 1111bnfedi, mtdianu op<rnrumts Jtforja. soldadura, '"·J""",/,' Jr 

t/ab<Jmbtln /11m1»1Ït11t11J.. 1tn JU1l J OlroJ objrlOJ J~ JISO JiLVfJ(J, J:iJ nu t'SCf ÍIO rmp/mmos sirmprt J.11 pa/11/Jtd fi1rg11 ptl111 dt11g1111r J111 Ïmt11/(tr10llt:S 

tú trdurri4n tiri mhurnl 
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1640. pocos afios anlCS cie ser i111-
pla111ad:c en cl Pirineo. 

Puc probnblcmcme en csrn épo
ca de esplendor cuanclo empt·zó a 
hablarsc de la farg11 flt111/1111a, cl hor
no c~rn ldn. d mé1odo cual~n. Sin 
embargo. el uso <le estas cxprcsioncs 
no aparecc en los rcxros técnicos has.· 
m la segunda mirad del siglo XVlll 
(Tronson du Coudray habla de /(J 
fargtI fltt,t/11111'/tn 1775). 

Durante cl siglo XIX. las ji1rg11s 
sufriero11 lo comp<tc11cia de los hor
nos ahos, <¡uc se hablan impl:mrado 
ya tu casi 1otlos los palscs de Europa. 
F11ncio11aha11 scgtln d llamado sisre
m:a indirecta y pmducfan un::i C'lnti
<bd tic hicrro o <1ccro incomparable· 
mcme superior a los hornos bajos de 
las ji1rgn1. que trabajaban scgtin cl 
sistema clirecto. 

E!I <lrrl' .. I 2lllll DYNA 

J /amo J mja tlt /JJJ 

11imro1 "'mur Ji11x11 
("K,;,' Rirhm-d). 

t\$(, los fi1rgo1 se 
fucrou ccrr:1ndo una 
uas otra, prec isa .. 
111c111e cuando d mé-
10<fo de 1mbajo había 
alcarmido su miximo 
períeccion:unicmo. Y 
fuc 1ambifo en esta 
fu.sc de dcclivc cunn
do el mécodo carnlin 
fuc cswdiado y des
crico con iodo decallc 
por los ingenicros de 
minns fmnCès<'$, que 
supervis\\b:rn l:as mi· 
nas y los esrnblcci
micn1os $Ïdcrúrgicos 
del norcc de los l'iri
ncos. Lo$ que llcva
ron a cabo los cscu · 
dios m~s cumplctos 
fucron Richa rd y 
Fmnçois. ~ros inge
nicros descrihicron L1 
rnc1odulogía usada 
en l:es inst.,lacioncs 
del Roscl l6n y del 
Ariègc. <¡uc era la 
mism:i que M' prncti· 

caba en C.·ualunya. 
Hay que d<'Stacar que d m~todo 

cacalfo y el cscandinavo cienen el 
privilegio de ser los 1\nicos de Europa 
que han sido descricos cuaudo auu 
ostabau cu vigor. 

A parcir cie c111onces. d mécodo 
cataMn es ci1ado eu rnsi 1odos los 1m-
1ados de Mccnlurgio, en los que rknc 
In considcmci6n de una cecnologla 
c<m camcrerísticas propias. Con 10-

do. presento imporro111cs analoglas 
con 01Tos métodos usaclos en 01ras 

rcgioues del occiclcncc de Europ:1 
(Navarra. Vi1.caya. Canrabria. i\stu· 
oias, G:ilicia. J\ri~c. i\ude. Córcega, 
Ligurh1). En algunos 1racados se hacc 
una dis1inci6n <'tllrc d método cnra-

Cnbeut J,""'"",¡, 1111fl /it1'(1t {Vnl/e J, lR 
lJ1111r). 



36

Mnw J, 111111 jàrgn (stt,1i11 Hirhnrd). 

l:lo propiamente clicho y sus variantes 
(los métodos, navarro, vizcalno, ¡¡. 
¡;ur, .. ). Y de muchas de las instalacio
nes conc1ecas simadas en las difcrcn· 
res r<gioncs citadas, se dicc que son 
fargm o que trabajan seglin el mltotlo 
(tlftt/411. 

También han sido considrmdas 
fal'gns e11111Út1111t las primems i1mah1· 
ciones siderúrgicas de América, esta· 
blecidas en la époc.1 colonial en cl Es· 
tado de Sao J'aulo y rnmbién las que 
m~s tarde se cstablccicron en cl Es111· 
do de Nueva York . 

Por otm parte, parcce que en el 
siglo XlX se hiw un uso :1busivo de 
lo cxpresión farga c11111!1111t1, de ral ma· 
nera que roda insrnloción de reduc
ción t¡uc no funcionasc scglin cl siscc
mn indirecro (hornos altos) era 
consiclerada fi11-g11 c11111/111111. Según 
Nigo ul (1886), el dcsarrollo y cl 
prcsrigio que adq uirió el siscema en 
Carnlunya en 1111 momento dado, hi· 
w que adoprnrnn d nombre dt rt1t11· 
/111u11 las instalaciones andlogas exis
rcnres en orros lugan,,;. 

Es conocido cl hcd10 de que, en· 
tre las r<giones produccoras de hierro, 
hubo inccrcambios cie personal cspe
cializ:ulo y, en consecuenda, se pro· 
clujo cransferencia de tecnolog{a. De 
~ta forma se introdujcron innovacio-

+J&iilHl·lddlll·lll·li;ifü+ 

nes <.¡uc consdruyeron seguram~ntc 
autémicas mcjoras en los métodos de 
irabajo. 

l'ero careccmos de información 
sobre cómo cran y cómo funciona· 
ban las instalaciones sidertlrgicas a.n· 
iiguas, (canto las de Catalunya como 
l:ts de otras rcgioncs del Ocddencc 
e11ropco) y sobre c6mo se produjo su 
evoluci6n a lo largo del ticmpo. Has· 
ca el siglo XVlll, la docurnencación 
CISÍ 110 apona dacos de caraccer CCC• 

nológico. La información de este tipo 
se reduce a algunos invencarios desti· 
nados a cvaluar cl cstado de las fargtts 

y a algunas partidas de 
los Libros de Concabi· 
lidad rcfcrentcs a com
pms o r<pamcioncs del 
ucillàjé. 

E 11 cambio, las dcs
cripciones réc-nicas rca
lízadas en cl siglo XIX 
si que nos pcm1iren sa
ber con exactitud cómo 
cran las instalacioncs y 
cuàl era el mécodo de 
rrabajo en la época fi. 
nal de La actividad de 
las farg11t de Camlunya 
y regioncs próximas. 

Basandonos en di
chas i11fonnadoncs, in
tentarcmos dcscribir 

somcranientc cómo era una farga ra· 
11tl1111n y qué era lo m~s característico 
del método de trabajo. 

Digamos de entrada que la farg11 
se insralaba al lado de un curso de 
agua con c:iudal suficicnte pam poder 
dcrh>at, mcdiance un <:<1nal o acequia, 
el agua que dcbía impuls" la rucda 
hidclulica que accionaba cl mazo y 
hacer funcionar la trompa hidrocóli
ca que proporcionaba aire a prcsión 
al horno. 

El horno, elemenco primordial 
de la fargn, tenia la forma de un uon· 
co tic piramidc cuadrangular inverti· 

Rnt111Út10111Ji1rg11J111tmtó11 d~ rsroritu J,. rtd11trl411 (Vdllt tir /11 llosn tn r/ PirÏJ1ro). 
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do. Por ta nto, era un horno abicrto, 
resultado de la evolución de los anci
guos hornos de raza. Esraba conmui
do con picdras y ndosado a uno de 
los muros del rccinto. Las paredes del 
hom() csmban rcvcstid.s en gran par· 
te, por su partc interior, Gon planchas 
de hierro. L1 p•rcd adosada al mul'o 
se llamaba "piu drl for.• y tenia un 
agujrro por domlc cmraba la tobcra 
que inrrotluda aire en d horno. La 

,~1 lµ .7 
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pared opucsta era conveX11 pam fudli
car la cxtracción del producto linal y 
se llamaba ''ore". L3 pared del lado 
donde trabajaban los opernrios se lla
maba "llfi1trol"y cenfa un agujero pa
ra dcjar salir la escaria y la pared 
opuesm se llamaba "crivn: 

b altura del horno era de woos 
0,80 m y las dimensiones del fondo 
dd crisol, de 0,5x0,6 m. b tobem tc
nfa una inclinación de 35 a 45" y su 

l 

18 
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distancia al fondo del horno eni de 
unos 25 cm. El fondo cstaba forma
do por una gran picdra refractaria 
pbna o c6ncava. 

El aire a presi6n, como hemos 
cxplicado, era sumin istr:odo por la 
uompa hidrocólica, que ha sido con
siderada uno de los clcmcntos carac
terlsticos de la forgn. La t rompa <'$ta
ba constitu ïda por dos rubos (de 
sección gencralmc11tc cuadrada) por 

los que descendia agua por grnvc
dad. En b parec superior de cada 
tubo habfo un estrochamicn10 y 
uuas abcnuras que comunícaban 
con cl exterior. En '3 zona dd cs-
1rcd1amiento se produda un a11-
mcmo de la velociclad y, dcbiclo al 
llamado cfccto Venturi, una dis
minución tic b presión del agua y 
una absorción de aire cld cxtorior. 
El ngua mciclada con aire pcnctrn
ba en un recipiemc que había en 
la parrc inferior cie los cubos (caja 
de los vicncos). En csce rccipicmc 
el aire se separaba del agua, adqui
ria una presíón regulable a voiun
tad y, • través de un 1ubo, pcncLr:i-
ba en lo cobcra. 

Vcamos, de forma rC":su mi<la. 
cómo se rc;iliuba la carg.1 del hor
no. Sobre 1111 lccho dc rnrbón en 
polvo se colocaba u11:1 plancha de 
hicrro tlccmo cld horno, paralda
me111c a la pared llamada "pirr drl 
fM". El cspacio entre esta pared y 
la J>lancha sc ll<naha con rnrbón y 
al orro lado de la plancha se colo
c.1ba mineral (mena) en rr01.os de 
unos 5 6 6 cm. 

Dcspués se quicaba la plancha, 
se avivaba d fucgo y comcnzaba el 
1>roccso propiamcntc dicho, cuya 
dumción era de unas cinco horas. 
En la tlescripción del proccso cfcc
ruada por 1: Rid1arcl se clcrnlla. 
minuto a min uco, cl crabajo que se 
iba rcaliwndo, que comportaba : 

- Adicioncs succsivas de car-
bón, mineral en polvo y agua. 

del aire a lo largo del proccso. J 
-Modilicacioncs de la prcsión 

------'-----.. - Pcriódicamenie, rnlada dc 
las cscorias llquidas fonnadas. 
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- Ayuda al descenso dd minem! 
con una pala, accrclndolo a la llama. 

- Rcimroducción de panc de las 
cscorias .sacidas del houno (l:IS m:l; rí
cas en hi erro). 

- Sondco de la robera para evitar 
su obsc rucción 

- Control de la masa de híerro 
reducido sólído que se iba formando 
(masser) y ayuda a su compactación. 

La car&" tomi para un• operación 
era de u nos 487 kg y, según la mane
ra de llevar a cérmíno la operación, se 
obtenia un hicno muy dulcc y malc
ablc o un hierro ocerado ("fen·o fort? 
que lcnfo mayor durc1 .. a y resistcncia. 
Los proccsos succsivos de carbura
ción y decarbumción del mc1al derer
tnin:iban la obt<..~nción de un tipo u 
oiro de hierro. Un fac10r importamc 
era J. formadón (a vol unmd) de una 
escori.a miis o mcnos o><idanre <.¡ue fu.~ 
voreda m:h: o mcnos la dccarbura
ciòn. 

Como se desprcndc de los difc
rc111cs textos que t.lcscril)('n cl trabajo 
de obtcncíón clel hicrro en los fargat, 
las inrcr\'cncione:; del personal, la vi
gilancia y cl control dd proccso emn 
casi t."Ominuos. 

La masa de hicrro obtcnido 
(11111ssrr) era de 1111os 150 kg. Su ex
' mcción del horno y mrnsporre hasra 
cl yunc1uc dondc clebía ser golpcado 
pam con1pacrarlo, expuls.1r los resros 
de m'.orias que contenia y empe7.ar a 
darlc íorma, era una opcración difícil 
que requeria la colaboración de todo 
cl personal de lo farga. 

El ma1.0 dcsrinado a las operacio
nos de compacración y conformoción 
del 'i1111sstr" era de grandes dimensio
nes y csrnba conslicuido por un cjc 
hasculanle (gcnt!rnlmentr d tronco 
de un :lrbol) con una cabcza de hic
rro de hasra 500 kg de peso en un ex
crcrno. Su accionamicnto lo cfccmnba 
una rucda hidr:lulica en cuyo ejc ha
bfo cm1io1rado una argolla de hicrro 
provisrn de "'""º lcvas que, al girar 
el ejc, se apoyaban succsivomcme so
bre la cob del mno y provocaban cl 
levamaniie11to de Ja eabeia y su c:ifda 
sohre el yunque. 

+4;l·llli"'"ri1Hl·lifil·lh'' 

Variandò el caudal de agua que 
cala sobre la rucda se grnduoba la frc
cuencia de los golpcs del 1mw. 

Frecuentemcnrn se <lisponfa de 
un segundo maw utiliz.1do para las 
opcracioncs de forja subsiguien1es. 
Ero menor que el mazo principal y 
rccibla oel nombre de martinctc. 

El personal de una farga esraba 
compuesto por un ad1ninistrador y 
unos l 2 6 13 opcrarios, que lraba
jaban en dos turnos. En cad3 1urn() 

habfa un encorgado de la consrruc
ción y rcparación del horno y colOC"a
ción de la rnbcra ("foguer"), un encar
gado de In marcha del horno y de 
alimentar cl fuego ("t;eo/J? y su ayu
damc, un cncar¡;ado del mazo ("ma
l/et? y su ayudanrc. 'ltunbién habfa 
un nercero ("ferrer') que cuidaba del 
mantenimicnro y de la fobricad6n y 
rep:.ración de hcrmmienras y un en· 
corgado de la preparació n del mineral 
(pi<a11m1117. 

Ahora bicn, aparte del personal 
dircc1a111cnr< adscriro a ella, el csta
blccimienro de una fart/' daba rraba
jo a numcrosas persona~ de disrinros 
oflcios: mincros que arrancaban la 
mena de los yacimicnros mfis o me· 
nos superflcialcs; lcfiadorcs y carbo
ncros, que proporc:ionaban cl carbón 
de modera: arricros que rransporra
ban cl mineral, cl carbón y los pro
ducros claborados. con lorgas recuas 
de açémilas. 1;11 la Vallferrera, dondc 
habfa unas cinco o seis forgas, ésrns 
daban rrabajo a m:l; de 600 hombres 
y 700 caballerfas. 

En aqud los vallc.~ del Pirinco en 
que coincidfa la presencio de mineral, 
abund3ncia de bosque y fuerza hi
dn!ulica, Jas furgas rcprc:-scnraron una 
fuence de: riquC2.a, que se rtp::tnfa en. 
trc retribucioncs al personal y bcncfi
cios del propictario y arrcndarario. 
Por orra parrc, la industria sidcr(irgi
ca proporcionaba las herramicntas 
ncccsarias para cl dcsarrollo de la 
agricultura y la industria, asl como 
una gran varicdad de urcnsilios do
mésticos y c1cmcnros para la cons· 
trueciótt (rejas, balcones, cermdura.s). 
No dcbemos olvidar un capitulo que 

fuc irnportantc : 11 flbriòld6n dt ar
mos de fuego. 

En conlmpartida, el clevado con
sumo de carbón y, por consiguienre, 
la explo1ación excesiva de los bos
ques, hizo disminuir de forma alar
ma111e la masa forestal en las comar
cas dondc abundaban las fargas. 

La producción de una farga era 
de unas ocho 1oncladas ol ines y F"ra 
obtenerla se consumfan unas 30 to
neladas de mineral y unas S.O de .:ar
bón ''egeral. 

Los minemles (menas) que P"dr
nn ser rraiados debfan rcner una 
riquc-4• dcvado y ser f.icil mcnrc fosi
blcs. Se cmple-Aba la siderita (cano
naro) y, •obre todo, la hema1ircs (òxi
do) y la goc1hira (óxido hi<lrarado). 
&tos mincrales son frccuemes en ÓI· 
ra.lunya y espedalmente en d llirinco, 
aunque los yacimicntos scan de cx-
1ensión reducida. En algunos casos 
los yacim iemos estaban sin1adas en 
las cumbrcs o altitudcs próximas a 
los 2.000 m, como en la sicrra de 
Mfoiga en la Vallferrera. En sus ccr
canfas se cnrnentmn escorias y 01ros 
rcsios que rcvdan una aC<ividad side
rúrgica en los primeros s i glos de 
nuest.m Ern. 

Amignamenle .se rosrnba cl mi
neral antes de ser inrroducido en el 
horno, para eliminar cl anhldr.do 
carliónico (cie los carbonaros), cl 
agua, d mmfrc y orra.s intpmczas va
pori1.ablcs y producir un au mento de 
la supcrf1cic de contacro de- la m<na 
con d gas reducror. En el siglo >IX 
dejó de realizarse esic proccso pnrn 
ahorrnr combustible. 

J>ara cvaluar la irnportancia de la 
implantación de las forgas en Cao
lunya, hcmos inrcnrado rra.lizar una 
lisra de forgas y para ello hcmos acu
dido a las recopilacioncs realizadas 
por e5pcciaJisras en cl rema y a 01rss 
notídas obrcnidas de fucmcs varias. 
L:i lis rJ es incompleta, pero permire 
formarsc una idea del n<omcro de cs
rablecim ienros siderúrgicos idenafl
cables en cl país. 

L.as forgas conrnbil iiadas en cl 
Principado de Catalunya y Andorra 

DYNA Ornl•Rt 2001 EJ 



39

son 120. En las co
marcas cie la Cata-
1 un ya Nortc (hoy 
p crtencc i entcs 
al Esrado fra ncés) 
so1160. 

l'or oua parte, 
en Ariège y orras rc
gi ones del l'irinco 
francés (dondc se 
rrabajaba con cl 
mismo método <¡ue 
en Ca talunya) se 
han contabilizaclo 
69 csmhlccimicmos. 

Todas esta.• ins
tafadones no rraba
jaro n simultfoca
mc111e y algunas de 
dlas no eran propia
mcnte ji11-gn1 cn11d11-
11a1 sino vcrs io nes 
antcriores al método 
cnmlfo o dcrivadas 
de éstc. De todos 
modos, las cifras 
consignadas dan 
idea de una 11omble 
dcnsidad de implan
mción de los insmla
doncs sidert'lrgicas 

E&iii#.lt@t¡111.11fi1¡1fü+ 

en 1111 am bito relaú- MtWJS ,¡, /,, fa"K" l'a/mi, dr Ripoll. niútpwf., p11r,1 tralmjnr ,¡rob«. 
vamcntc rcstringido. 

Ya hemos dicho que las forgas no 
pudicron competir con las elev;idas 
produccioncs de los homos altos y las 
modernas tccnologlas Jcsarrolladas 
duranrc el siglo XIX. A fl11alcs de di 
cho siglo, todas las fargas hablan de
jado de unbajar y pcrma11edan en 1111 
1oral abandono. Por oira pane, los 
intcntos de tstnblecer una industria 
sidcnírgica moderna en Catalunya, a 
base de hornos altos, fracasarou 101al
mcntc. Empczó cntonccs un proceso, 
mas o mcnos dpido, de des1rucció11 
de las furgas, dchido a la acción tic los 
d cmenros naturales (riadas. dcsplaza
micncos de tierras) y a la acrividuJ 
humana. En la mayor panc de los ca
sos los cdiftcios y las inscalacioncs 
(rucdas hidclulicas, hornos. mazos, 
cie.) tlesaparccieron del paisaje, sc
pulrndos por las !Íerras de aluvión y 

m OcruoRt ~OOl DYNA 

por la vcge10ción. Han qucdado res
tos de muros, vesrigios cfc accquias. 
panes de algún mazo y c-5COrias de rc
ducción amon1onadas o csparcidas. 
En Catalunya, sol amen te dos fargas 
conscrv3n su esnucrura. Son la de 
Ripoll y la de Banyoles. Ambas rraba
jaron hasia mediados del siglo XX, 
pero no en 13 fobricación de bicrro, 
sino en la c1ldererla de cobre. 

El cese de la industria ext rac1iva 
del bierro •rajo consigo un reiroceso 
de la activiclad humana y un empo
brL-c!micnto de la.• poblacioncs cie :il
gnnos valles pirenaicos. Desapareció 
<i trajín de los 1r:msporres a lomo de 
las acémilas y dejó <le olrse el rct11m
bar de los mazos y de verse los res
plandorcs de los fuegos de los hor
n os. Alguna.s de las ruinas que 
conservan parte de su estructura en 

"ZOnas agrcsres de la momaiïa atl n pa
rccm evocar cl tr:1bajo de unos hom
brcs c11durccidos por la ruclc..a de su 
carca, rcalizada a mcnudo tn paisajcs 
de singular bdlcza. 

l'odría aplicarse :t la ji11gn r111nl11-
,,n un parrnfo tlel "7hrtlfflo tir Mfln
lmgi11'' de J. l'cr<.y, quic:11 , después de 
dcscribir el anriguo procedimiento 
succo, Sè ~xpre.sa en los siguicntes: tér
minos: 

"l-/m101dr1·rro11orrr 'l"' mo11111-
1ig1101 prorrdimifftlfJI 111e1t11tírgito1 lir-
11e11 "" t11rmlfo pnnít11!11r umro ptJr t! 
i111erh t¡ttt tlt1pirrtrlll lr11 roffts t¡11r Jll 
110 n.;i11e11, ffJmt> por t! pi11roretq11ismo 
dr los lugnres do111lr ir h11b!t111 rs111blr
ddo tfl1t1ns jillnfrns 11mig1111J )l Jobre 
iodo. Ji prmn11101 t¡ur flt¡urUo t¡ut m 
O/l'Ot tirmpos rtponó "'" b11mos Jtrvi
dos hfl drsr1p11recido prtm siemprt' ~ l 
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