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EL PATRIMONI INDUSTRIAL, NOUS REPTES

El patrimoni històric de la indústria no pot deixar de ser actualitat, se’n 
genera contínuament, donat que l’activitat econòmica i productiva canvia 
molt de pressa. Això dóna lloc a nou patrimoni potencial, amb elements 
que poden convertir-se en ruïnes o deixalles! Aquesta disjuntiva tan radical 
–patrimoni i rebuig- potser explica que molts testimonis de la història indus-
trial hagin desaparegut sense deixar rastre o, de vegades, que es mantinguin 
amb altres usos, sense que l’opinió pública en sigui conscient. 

La identificació i valorització del patrimoni no és senzilla. En el canvi acce-
lerat de les activitats industrials humanes cal seleccionar aquells elements 
que puguin ser una representació de l’època i de l’activitat. Això vol dir, sens 
dubte, que hi ha d’haver un estudi continuat de la realitat industrial com a 
patrimoni. Aquest estudi s’ha de confrontar amb les necessitats socials imme-
diates –poden ser d’espai, de serveis, d’altres activitats productives- i, com 
a conseqüència, les decisions respondran a un consens entre la perspectiva 
acadèmica, la història i la societat. 

Un dels problemes del patrimoni industrial, com hem dit, és que sovint no 
es reconeix com a patrimoni. En això (i en altres aspectes) comparteix situació 
amb el patrimoni científic i tècnic. En aquest cas, per exemple, ha costat molt 
esforços fer veure que la documentació privada o personal d’una investi-
gació –correspondència, anotacions de laboratori, etc.- és tan rellevant com 
les publicacions. Finalment, el reconeixement i la valorització del patrimoni 
demana, en primer lloc, estudi i interpretació; segon, un projecte de salvació 
o recuperació, sovint amb la reutilització; tercer, i potser hi ha més elements, 
una presa de consciència pública, un consens entre les autoritats i el públic. 
Aquests són alguns dels reptes actuals del patrimoni industrial.

* * *

Al món, el moviment de reconeixement del patrimoni industrial és rela-
tivament antic, però no s’articulà com a tal fins als anys 1950 i fou singular-
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ment a la Gran Bretanya, on moviments vinculats a associacions culturals i 
sindicats obrers s’interessaven per les restes de l’era industrial passada. Un 
punt d’inflexió el marca l’encàrrec a Kenneth Hudson (1916-1999) d’un infor-
me sobre el patrimoni de la indústria per part d’una comissió sobre aquesta 
qüestió creada el 1958 pel Council of British Archeology. Com a resultat, 
Hudson publicà el 1963 el seu llibre Industrial Archeology. Unes dècades des-
prés, el 1986, un resultat de la maduresa del moviment fou el reconeixement 
per part d’UNESCO del complex d’Ironbridge, a la vall del riu Severn, com 
a Patrimoni de la Humanitat. El conjunt, que havia començat a museïtzar-se 
el 1967, inclou com a element molt destacat el que fou molt probablement 
el primer pont de ferro de la història, construït el 1779, però s’hi han arribat 
a habilitar fins a 35 elements de patrimoni, antics forns ceràmics, factories 
metal·lúrgiques, poblats obrers, etc. Aquest vertader ecomuseu industrial 
ha esdevingut una referència mundial d’integració del patrimoni, la cultu-
ra, l’antropologia i la història de la tècnica. Val a dir que avui en dia tenim 
força instal·lacions semblants, principalment a Europa i Amèrica. La major 
part d’aquests elements i molts museus de tècnica –sovint associats a ells- 
està integrada a The International Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage (TICCIH), una entitat reconeguda que aplega els esforços, 
estudis i treballs fets a molts països1. 

A Catalunya, essent un territori on es desenvolupà la industrialització des 
del segle XVIII, el patrimoni industrial és molt notable. 

Els estudis històrics, sobretot els d’història econòmica, ho han posat de 
manifest, de manera destacada des de l’obra pionera de Pierre Vilar (1906-
2003), Catalunya dins l’Espanya moderna (la seva tesi doctoral, publicada en 
francès el 1962) que sens dubte obrí un camp d’estudis molt fructífer a casa 
nostra, on convergí, en part, amb el mestratge (malauradament breu) de 
Jaume Vicens Vives (1910-1960). Aquests autors s’enfrontaren a l’estudi d’una 
realitat complexa, la Catalunya des del segle XVII fins als nostres dies, on la 
indústria manufacturera jugà un paper central, però també la industrialitza-
ció de l’agricultura, que es produí com a mínim durant el segle XIX. Aquesta 
industrialització catalana no partí d’uns recursos naturals especials, sinó 
fonamentalment del seu capital humà. Potser per això no va ser un fenomen 

1 Un dels darrers països admesos ha estat Veneçuela, el novembre de 2017, gràcies a les 
gestions de Lucía Sánchez, arquitecta i màster TPTI, que participà fa anys als cursos sobre 
patrimoni científic, tècnic i industrial organitzats a Barcelona. Vegeu: http://ticcih.org/, amb 
la llista dels 47 països membres (de ple dret o corresponents).
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geogràficament concentrat, sinó que s’estengué per bona part del territori, 
salvant les dificultats de comunicació dels rius irregulars i les muntanyes 
laberíntiques. La reconstrucció històrica de la tradició industrial catalana 
senyala, de manera clara, el gran impacte que ha tingut en la configuració 
dels territoris urbans i no urbans. 

Tenim alguns exemples pioners de la valorització del passat industrial 
català, d’un període anterior a la formalització i extensió de la consciència del 
patrimoni. Un d’ells és l’obra de Ramon Soler i Vilabella, Ensaig sobre la màqui-
na catalana de filar cotó coneguda per bergadana o maxerina = Essai on the catalan 
cotton spinning frame known as the bergadana or marxerina machine, amb una altra 
versió en castellà i anglès, amb data de publicació incerta, però que Àngels 
Solà situa el 19192. Ramon Soler, enginyer industrial titulat a Barcelona el 
1899, es proposà “fixar” la bergadana com a aportació catalana a la història de 
la maquinària tèxtil. La recerca històrica ha matisat aquesta idea, per exemple 
en els estudis d’Àlex Sánchez. Un altre exemple pioner és la instal·lació d’una 
farga catalana a l’Exposició de Barcelona de 1930, amb la publicació d’una 
monografia igualment pionera a càrrec dels enginyers industrials Antoni 
Gallardo i Garriga (promoció de 1914) i Santiago Rubió i Tudurí (promoció 
de 1915), La Farga catalana: descripció i funcionament - Història - Distribució geo-
gràfica, que conté un estudi de localització de les fargues al Pirineu. La farga 
catalana ha continuat atraient l’atenció fins a l’actualitat.

Amb la mort de Franco, arribà de manera institucional –podríem dir- l’in-
terès pel patrimoni industrial, amb la celebració a Bilbao el 1982 del primer 
encontre sobre arqueologia industrial, la denominació que s’emprava en 
aquella època. El congrés de Bilbao tingué entre els seus principals promotors 
a Eusebi Casanelles i Rahola i la Generalitat de Catalunya, que havia creat 
el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) el 
1981, el primer director del qual era Casanelles.  Per a promoure el museu 
i com entitat de patrimoni industrial, el 1979 s’havia creat l’Associació del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya 
(AMCTAIC), entitat que ha desenvolupat una tasca molt rellevant en la 
defensa i estudi del patrimoni industrial. Entre altres accions, destaquem 
els premis Bonaplata i les Jornades d’Arqueologia Industrial, de periodicitat 
triennal, de les quals se n’han celebrat deu3.

2 SOLÀ, Àngels (1995) «Indústria tèxtil, màquines i fàbriques a Berga», L’Erol, 47, 12-15.
3 Vegeu la ressenya de M. Rosa Massa de les actes d’aquestes X Jornades en aquest volum.
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El febrer de 2018, culminant una primera fase de discussió iniciada l’any 
passat, s’ha constituït de manera formal a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
el Grup Interdisciplinari del Patrimoni i Paisatges Industrial (GIPPI). Donada 
la seva creació tan recent, només volem expressar el desig que s’acompleixin 
els seus propòsits. En els Estatuts que s’han aprovat es descriu el GIPPI com 
un aplegament de professors i acadèmics que es reconeixen pel seu compro-
mís amb els estudis de patrimoni i paisatgisme industrial. En són membres a 
títol individual, tot i que hom espera les facilitats derivades del fet de pertà-
nyer a institucions acadèmiques. Els objectius inicials del grup són:

 “a) realitzar una diagnosi de la situació del patrimoni i del paisatge industrial 
en la societat actual i reflexionar sobre el seu futur.

 b) impulsar un llibre blanc sobre el patrimoni i els paisatges industrials a 
Catalunya.

 c) promoure iniciatives interdisciplinàries de recerca, estudis sobre aspectes 
arqueològics, històrics, arquitectònics, d’enginyeria, paisatgístics, etnològics i 
de interpretació i museologia del patrimoni i dels paisatges industrials.

 d) fomentar reunions, jornades, cursos o congressos sobre aquestes temàtiques.
 e) constituir un centre de reflexió, anàlisi i debat per promoure la formació i 

difusió sobre el patrimoni i els paisatges industrials.”

El projecte és, doncs, complementari a les diferents instàncies existents, 
amb l’objectiu de potenciar-ne els aspectes acadèmics. Entre els membres 
inicials, hi ha professors vinculats a diferents universitats catalanes, però 
hi va haver consens perquè la seu informal fos la Universitat Politècnica de 
Catalunya, en particular, a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, amb la com-
plicitat de l’Escola d’Enginyeria Industrial4. 

La comissió executiva del GIPPI està formada pels tres promotors de la 
idea: Eusebi Casanelles (enginyer industrial, antic director del mNACTEC, 
membre de l’executiva de TICCIH i vicepresident del Museu de la Colònia 
Vidal), Joaquim Sabaté (arquitecte, professor de l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona i coordinador del Laboratori Internacional de Paisatges Culturals) 
i Antoni Vilanova (arquitecte i actual president de l’Agrupació d'Arquitectes 

4 El 15 de febrer de 2018, els Estatuts foren formalment signats amb la presència de Neus 
Cònsul i Porras, directora de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, Félix Solaguren 
Beascoa del Corral, director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, i Estanislau Roca 
Blanch, Vicerector d'Infraestructures i Arquitectura de la UPC.
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per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònica (AADIPA) del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya)5. Renovem, doncs, el nostre ànim perquè 
aquest nou GIPPI afronti els reptes que té plantejats el patrimoni industrial.

* * *

En aquest número de 2018 apleguem una sèrie de treballs presentats al 
Congrés Internacional commemoratiu dels 300 anys de la mort de Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646-1716), que se celebrà a la UPC el gener de 2016, així 
com alguna de les intervencions al cicle organitzat amb el mateix objectiu el 
novembre del mateix any per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de 
la Tècnica. Els detalls dels treballs seleccionats es troben en l’article inclòs en 
aquest volum a càrrec de M. Rosa Massa i Antoni Roca, pertanyents a l’orga-
nització de la commemoració. Aquí volem, però, destacar la rellevància dels 
treballs que publiquem, a càrrec d’alguns dels especialistes més reconeguts 
al món i d’investigadors de casa nostra, als quals agraïm la disponibilitat: 
Eberhard Knobloch, David Rabouin, Guillermo Lusa Monforte, Mary Sol 
de Mora, Sebastià Xambó- Descamps, Mònica Blanco, Joaquim Berenguer i 
Clarià, Siegmund Probst, Davide Crippa i  M. Rosa Massa-Esteve. El planteja-
ment dels treballs s’inclou, en gairebé tots ells, en la història de la matemàtica, 
una disciplina que hem situar ben al costat de la història de l’enginyeria. Seria 
anacrònic dir que Leibniz fou un enginyer, però també ho seria negar-ho. El 
seu projecte intel·lectual, com és sabut, era molt ampli, incloent el pensament, 
la filosofia natural, les matemàtiques i la física, però com a pre-il·lustrat el 
coneixement pràctic el fascinava i ell mateix va fer contribucions molt relle-
vants, com per exemple les seves màquines de calcular, i altres, potser menys 
conegudes, com l’assessorament d’explotacions mineres.

El número inclou igualment un article de Nelson Arellano-Escudero, inves-
tigador xilè en història de la tècnica, que ens ofereix una aproximació al treball  
que està portant a terme actualment sobre la recerca sobre l’energia solar, com-
parant iniciatives paral·leles a diferents indrets d’Europa i Amèrica. El número 
es completa amb les seccions de crònica i ressenyes bibliogràfiques.

5 Els membres inicials del GIPPI són: Fernando Álvarez Prozorovich, Lluís Bonet Agustí, 
Eusebi Casanelles Rahola, Gracia Dorel-Ferré, James Douet, Jordi Martí Henneberg, Antoni 
Luna García, Teresa Navas Ferrer, Antoni Roca Rosell, Xavier Roigé Ventura, Joaquim Sabaté 
Bel, Alex Sánchez Suárez, Marta Sancho Planas, Rosa Serra Rotes, Mercè Tatjer Mir i Antoni 
Vilanova Omedas.


