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La denominació de la nos era
associació -del Museu de la Ciencia i
de la Técnica i d'Arqueologia Indus-
erial de Catalunya- és mole Ilarga i
costa de pronunciar d'una sola vegada,
i en fer-ho podem tenir la temptació
de quedar-nos amb la meitat, ja sigui
amb la primera o amb la segona. Pero
el rírol és molt explicatiu i, de fet, ho
diu tot.

L'Associació va néixer amb la
pretensió agosarada de crear un museu

. de la ciencia i de la técnica, avui ja
aconseguida. Més tard, s'hi va afegir "i
d 'Arqueologia Industrial".

Amb relació al Museu, és clar
que ens cal canviar l'objectiu i, una
vegada creat, donar pas amb plenitud
a retes aquelles actuacions que puguin
donar supore a les seves activitats. Les
relacions del Museu amb el món exte-
rior, la boriga, les visites guiades, erc.
han de ser acrivirats de la nostra asso-
ciació. La relació del Museu i l'Asso-
ciació ha d'enriquir la rasca conjunta i
assegurar el furur del Museu i s'han
de rreballar especialmem les relacions
de la xarxa, és a die, les relacions entre
el Museu acional i els altres museus

de la técnica escampats per tot el ter-
rirori catala. Aquests objectius són tan
propis de l'Associació que, de fet, no
cal aprofundir-los més.

L'alrre vessant, pero, la que
denominem amb el títol generic "i
d'Arqueologia Industrial", que
compren la difusió, la recerca i l'estudi
de la historia de la técnica i dels seus
elemems, ha de tenir a l'Associació la
importancia que mereix.

Pot semblar alrisonam el que
diré, pero cal constatar que la valoració
de la tecnologia és la tasca més impor-
rant que la humanitat té davanr seu al
!lindar de l'any 2000. Podríem dir que
avui fan falta més filosofs que recnics,
Ha calgur mole de temps perque els
filosofs -dedicars tradicionalmem a la
dilucidació de l'ésser, de la religió del
drer, de la moral, de l'esrerica, ere.-
prenguessin com a objecre de la seva
reflexió el quefer recnic. A HlÍ, la 610-
sofia de la recnologia és una branca jo-
ve pero per son ja emergem. La 610-
sofia de la técnica i la historia de la
técnica són inrerpreracions que com-
pareeixen un rnateix objecre; no són
excloenrs, no depenen l'una de l'alrra,

sinó que podem dir que són interde-
pendents i que es necessiten.

AqUÍ rau per a mi la irn-
portáncia de l'estudi i el coneixement
de la historia de la ciencia i de la tec-
nica, de l'análisi de les seves relacions,
de la recerca de roe allo que podem
considerar progrés i, com a conse-
qüencia, la importancia de les actua-
cions per preservar, difondre i vigilar
tots aquells elernenrs del passat cientí-
fic i industrial, de manera que ens
il-Iuminin i guim la reflexió quan in-
renrern valorar la técnica acrual. o
hem d'oblidar, a més, la cornplaenca,
gairebé diria emoció, que semim en
contemplar arrefactes, rnétodes, pro-
cessos i edificis industrials del passar
que el progrés de la indusrrialia.ació
ha fer que quedessin en desús,

Essem el Museu una realirar,
ens hem de fixar l'objecriu principal
de donar-hi roe el supon que sigui
possible en una acruació conjunta;
pero si cal repensar l'Associació si cal
moclificar els esraruts, és necessari
rnantenir la máxima fidelirar a la de-
nominació de l'Associació que té en
compre els dos vessanrs.

La reutilització del patrimoni industrial
com a habitatges
L/Algodonero CanaTs o con Mestres. Barcelona

La Sagrera és un barri de Barce-
lona que esta próxirn a parir un canvi
que n'alterará l'estructura urbana d'una
manera evident, el Pla Sant Andreu-Sa-
grera. Dintre d'aquesra dinámica de
can ici n seguit d'edificis fa-

en el paisarge quoti-
part del patrimoni

oden sofri r les con-
r canvi, ja sigui
ió, ja sigui amb la
ue en molts casos
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respecta I'estructura original. La fabrica·
que aquí tractem, l'Algodonera Canals,
popularrnenr coneguda per can Mestres,
actualrnent esta sent rehabilitada per
condicionar-la com a habirarges per a
una imrnobiliária de la zona. És, dones,
un bon mornent, per fer un repás de la
seva historia.

la indústria cotonera de Sant
Maní de Provencals, malgrae que mai
no va ser una empresa irnportant, com
ara l'España Industrial de Sants o la
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de Cervelló, sí que formava parr d'una
irnporranr rnosrra de fabriques rnitjanes,
que l'any 1904 arribaven a la xifra de 78
empreses, nombre que arorgava la capi-
ralitat espanyola del teixit de cotó a Sant
Martí de Provencals, durant la primera
década d'aquesr segle.

Una explicació d'aquest creixe-
ment realitzat en el darrer quart del se-
gle passat és la implantació del teler
rnecánic com a nova eina de producció,



mentre que el teler manual resisteix al
nucli interior de la ciutat de Barcelona,
i la situació próxima al port que per-
met l'obrenció de carbó per a la produc-
ció de tissatge, mogut per maquines de
vapor. A aquest darrer fet s'afegeix l'e-
xistencia de fabriques subsidiaries d'aca-

bats de
teixits que permeten
una sortida rápida de la produc-
ció. Aquesta serie de circumsráncies
van fer de Sant Martí un espai de nova
implantació de primer ordre, especial-
ment en el secror coroner, i van provocar
l'aparició i creació d'ernpreses noves. La
Sagrera, com a barri d'aquesta població,
no podia quedar al marge d'aquesta
dinámica i la creació de Tarrats i Canals,
Sociedad en Comandita, el 1892 n'és
un bon exemple.

El 1892, a conseqüéncia de la li-
quidació de I'empresa Fabril Coronera
de Reus, dos deis seus accionisres princi-
pals, Josep Oriol Canals i Francesc Tar-
rats, van constituir amb un capital de
2.250.000 pesseres, Tarrats i Canals, So-
ciedad en Comandita, empresa que
s'insral-Ia en els primers temps en una
serie de naus que anteriorment havien
estar ocupades per la Industrial Harinera
Barcelonesa, popularment coneguda
com la Farinera Gran.

El 1906-1907 la firma construí
una fabrica en uns terrenys a rocar del
carrer Pacífic, Sagrera i la placa Masadas,
prop del centre del barri barceloní de la
Sagrera. La nova construcció va ser obra
de l'arquirecte Joan Rubió i Bellver
(1871-1952), originari de Reus i que ja
havia fet per a la família Canals I'anome-
nada Casa dels Matons, situada al carrer
Dr. Amigant de Barcelona, entre 1899
i 1900.

Aquí Rubió, que havia treballat
al taller d'Antoni Gaudí, i que col-la-

borá en la construcció de la Casa Batlló,
la Sagrada Família i la reforma de la Seu
de Mallorca, entre d'altres, s'inicia en la
seva carrera en solitari i va aprofitar les
seves coneixences personals i familiars
per rebre els primers encarrecs professio-
nals. Més tard, I'autor de les conegudes
Casa Golferichs, Casa Rialp (c. Domi-
nics) i la Casa del Frare Blanc (c. Teo-
dor Roviralta), i regidor de l'Ajunta-
ment de Barcelona a les eleccions de
1905, va poder experimentar el desen-

volupament d'edificis
industrials

amb la construcció
deis laboratoris Serra el 1911 a Reus.

Els dos socis, hereus de la tradi-
ció cotonera de la fabrica de Reus, des-
envoluparen una producció centrada en
la fabricació de coró filat i peces d'a-
quest teixit per manufacturar. El 1901
mor Tarrars i la firma es constirueix
com a Josep Oriol Canals i Cia, un en-
ginyer valenciá que fomenta, i de fer
conrinua, el creixenr negoci de la manu-
facrura de COtÓ,que s' havia =m:ÍI:
amb la pérdua de les darreres colónies
americanes. La firma tenia desparx al
carrer Casp número 6. El 1915, la seva
more representa un nou canvi amb l'apa-
rició de Viuda de Josep Oriol Canals y
Cia, i una major dispersió de l'acciona-
riat i la vinculació definitiva dels fills
del propietari, Ignasi Canals, que assumí
les funcions de gerent de la firma, i Es-
tanislau Canals. Finalment, el 1922, la
firma assolí el grau de societat anónima
arnb la creació d'AIgodonera Canals S.A.
La Guerra Civil representa un enfonsa-
ment de l'empresa; d'una banda, Ignasi
Canals és perseguir i empresonat duranr
un cert temps a una txeca o presó del
poble, i d 'altra banda, la fabrica resta a
mans d'un comité de treballadors que
sobreviu fabricant teixits destinats als
uniformes militars. A la postguerra, la
direcció torna a ser assumida per Ignasi
Canals, que progressivament incorpora

tant als seus fills com als del seu germa.
Al comenc;-ament de la década dels cin-
quanta una serie de circumstancies abo-
quen la firma a la suspensió de paga-
ments, com ara comandes de més d'un
milió de metres quadrats fetes per a la
Guardia Civil i rebutjades per canvis en
la qualitat, inversions en plantacions co-
toneres a les Illes Canaries que fracassen,
alguns problemes legals dcrivats de I'es-
traperlo amb el cotó i la pressió de la
competencia. A mitjans década dels cin-
quanta, la fabrica és subhasrada per a l'e-
xecució de dues hipoteques que pesaven

sobre ella.
Als dotze anys de la

seva creació, el 1904, la fir-
ma comptava amb cent-vint
relers sense jacquard i tres
amb jacquard. L'incrernenr

de la producció queda testimo-
niat pel fet que el 1920, la fabrica man-

tenia en funcionamenr uns dos-cene tres
telers, cinquanta-vuir dels quals estaven
destinats a la fabricació de teixits de pa-
nes. Aquest important volum de telers
fa pensar en la presencia d'una impor-
tant plantilla treballadora, especialment
dones, que a la década deis quaranta s'e-
levava a unes dues centes persones. S'hi
fabricaven tot el ventall de cotons, pa-
nes, popolins, pelfes, ete., que sofrien
tot el procés de fabricació a la firma, des
del descruament del cotó, passant pel
renyir, l'assecarnent, l'urdiment i l'esti-
ramem fins a 1'acabaJ:.

La firma era coneguda popular-
menr com can ~1esrres.. nom que proba-
blemenr feia referencia a l'anomeear
conrrarnesrre que arruava com a GlpO

director dels relers de la fabrica i era el
que mesurava la feina que s'havia de ftL
Durant la postguerra, un jesuita, el Pa-
dre Martínez, anava a la fabrica a fer xer-
rades i oferir als treballadors la possibili-
tar de fer exercicis espirituals. Després
d'haver fet fallida, part de I'edifici va ser
enderrocat per fer-ne pisos, una amplia
zona compresa entre els carrers Portu-
gal, Cortit, la placa Masadas i el carrer
Monlau, i l'altra part, la que actualment
s'esta rehabilitant, es va reutilitzar com
a magatzems i diposits,

La pan de l'edifici de la fabrica
que resta dempeus es caracteritza per ser
una construcció modernista, amb es-
tructures aeries i coberta cutvilínia sem-
blants a les de la fabrica Aymerich,
Amat iJover de Terrassa, realitzades per
l'arquitecte Lluís Muncunill Parellada el
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1907 i seu de l'acrual Museu de la Cien-
cia i de la Técnica de Terrassa. La cons-
rrucció estava fera de maó i finesrrals
amb motllures decora ti ves molr tipi-
ques de l'obra de Rubió, que ell rnateix
barejava com a oberrures de rusc.
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Cuestiones críticas en la planificación
del patrimonio industrial de
los Estados Unidos

Una consecuencia de la desin-
dustrialización masiva en los Estados
Unidos es el movimienro para preservar
los aspecros del pasado industrial de la
nación. Tanto los vestigios materiales
como el legado cultural inrangible rela-
tivo a ellos represenran imporranres as-
pectos de su hisroria. En lo referente a
los esfuerzos de la conservación en Esta-
dos Unidos, dentro del ámbito de las in-
dustrias textiles y del metal, los amores
han convergido hacia la idea de que los
proyecros exirosos implican cuatro ele-
menros clave: la documenración, la in-
terpretación, la conservación y, por últi-
mo, la gestión.

U na documentación esmerada
es el requisi ro previo a la conserváción y
la única alternativa cuando las estructu-
ras no pueden ser salvadas.

Únicamente ubicando los luga-
res denrro de conrexros nacionales o in-

ternacionales, podremos establecer su
trascendencia y sus hisrorias individua-
les. El programa federal del Registro
Histórico de Ingeniería Americana, fun-
dado en 1969 como sucesor industrial
de la Inspección Histórica de Edificios
Americanos, esrableció criterios de eva-
luación estándares y una metodología de
documentación para registrar plantas in-
dustriales y demás estructuras uti lita-
rias.

El formato básico implicaba di-
bujos arquitectónicos, fotografías de
gran formato e informes históricos de
mi lidad inrerpretativa.'

El primer proyecro a gran escala
se registró en los molinos textiles de

ueva Inglaterra y estimuló posteriores
esfuerzos en el reconocimienro y la do-
cumenración de otras propiedades in-
dustriales.

En 1987, se emprendieron ini-
ciativas similares en la industria del ace-
ro, que esraba en peligro.

HAER realizó un trabajo in-
menso de recopilación sobre las explota-
ciones de hierro de "Carnbria Iron
Works" de Youngsrown, Pennsylvania,
y de los numerosos molinos de Carne-
gie, en las inmediaciones de Pitrsburgh,
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Slater Mili Historie
Site
Pawtucket, Rhode ls-
land
En 1793 fue el primer

molino textil de lo noción.


