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Introducció

Les etapes de preindustrialització id'industrialització han deixat sobre la fesomia de
les regions que van acollir el seu desenvolupament, una serie de restes materials i tecni
ques de producció que en conjunt formen un patrimoni de gran interés, per les constants
referencies historiques que ofereixen.

La presencia física d'aquest patrimoni sobre arees concretes del territori, aillat molt
sovint dels principals centres urbans, és deguda als criteris poc elastics que havia de su
portar el desenvolupament de les primeres activitats industrials, que poc a poc provoca
ven l'aparició de nous tipus d'assentament i de relacions humanes sobre l'espai.

Per portar a la practica la consideració que mereix aquest patrimoni industrial, que tant
ha contribuit a la transformació dels nostres paisatges urbans i rurals, ens proposem in
troduir el seu estudi des de dos aspectes que tendeixen a complementar-se. Per un costat,
des de la perspectiva espacial que ofereix la Geografia que, com a Ciencia Social pluridis
ciplinaria que estudia les mútues relacions de l'home amb el seu territori, ens oferira tot
un context capac de fer-nos comprendre la vinculació de la nova societat industrial amb
I'espai que les noves necessitats socials i economiques sorgides de l' activitat industrial
obliguen a ocupar, utilitzar i transformar.

Aquesta ocupació, utilització i transformació de l'espai es materialitza en tot un conjunt
de construccions arquitectoniques i obres d' enginyeria, destinades a donar acolliment i
a facilitar l'expansió pel territori, de les tecniques que han fet possible l'evolució de la
producció des de l'etapa de preindustrialització, passant per la industrialització, fins els
nostres dies.

En conjunt, formen part del patrimoni industrial de la nostra societat actual, un patri
moni format per béns materials i tecnics que és l' objecte d' estudi de l' Arqueologia Indus
trial. Aquesta disciplina, ciencia social i técnica, té com a finalitat l' estudi i conservació
del patrimoni industrial format per béns, equips i tecniques que ja no tenen una utilitat
productiva per la societat actual. Es tracta d'un patrimoni que cal protegir, com diu Pau
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Claval: «Lo antiguo tiene un encanto que se .redescubre. La calidad de vida de la que se
habla cada vez con mayor interés pasa por la conservación de todo 10 que tiene un valor
paisajístico e histórico.»!

És aquest valor paisatgístic i historie del nostre patrimoni industrial el que obliga que
I' Arqueologia Industrial i la Geografia estudiín plegades amb altres disciplines les causes
i conseqüencies socials, economiques i espacials que les etapes depreindustrialització i
industrialització han provocat sobre el nostre territori.

En aquest estudi introduirem el tema de l'Arqueologia Industrial basant-nos en la pre
sentació feta sobre el tema pels professors Eusebi Casane11es i Rahola, director del Mu
seu de la Ciencia i -de la Técnica de Catalunya, i Santiago Riera i Tuebols, professor
d'Historia de la Ciencia i la Técnica de la Universitat de Barcelona, en el marc del curs
d'Arqueologia Industrial que es celebra a Barcelona del 30 de marc al 3 d' abril de 1987,
organitzat per l'Institut Catalá de Tecnologia. El proposit d'aquest curs era el següent:

«En un moment de canvi tecnologic profund com el que vivim en aquests moments sembla
gairebé forcós centrar l'atenció col·lectiva en l'Arqueologia Industrial, entesa com estudi
i conservació de tota mena de patrimoni industrial. D'altra banda, la historia económica
de Catalunya, que contempla un important esforc d'industrialització, no fa més que refor
car la necessitat de conservar un patrimoni que forma part delnostre passat. Heus ací
algunes raons del perqué d'aquest curs.»?

1. L'Arqueologia Industrial

1.1 Definició i relació amb les cíencíes socials
L'Arqueologia Industrial és una disciplina que es fa difícil de definir. Aixo es deu a

dues raons, en primer lloc la seva interdisciplinaritat i en segon 110c als diferents objectius
que els seus estudis possibiliten i proposen.

La base que fonamenta l'Arqueologia Industrial és la propia de l'Arqueologia. Seria
l'estudi de les restes materials d 'una civilització, amb la particularitat d 'una determinada
situació histórica que la defineix amb un sentit propi, i tot aixo aplicat a objectes mate
rials, edificisi tecniques amb una utilitat industrial.

Aquesta situació histórica queda fixada en el marc cronologic de I' arqueologia post
medieval, epoca a partir de la qual es comencen a trobar els vestigis tecnics i materials
de la preindustrialització i posteriorment de la industrialització, etapes economiques dife
renciades tot i que la primera no desapareix totalment per causa de la segona, sovint algu
nes de les tecniques utilitzades per la preindustrialització han sobreviscut a la revolució
industrial i han arribat fins els nostres dies, de forma, aixo sí, molt marginal.

El conjunt d'elements materials i tecnics que ens han deixat les dues etapes d'industrialitza
ció que hem esmentat, formen el patrimoni industrial que gaudeix la nostra societat actual.

El marcat contrast entre aquesta societat moderna i evolucionada i -la societat que va
fer possible el fenomen de la industrialització, afavoreix que l'Arqueologia Industrial es
tigui destinada a conservar béns i equips obsolets per les actual s activitats productives.

Segons Eusebi Casane11es, director del Museu de la Ciencia i de la Técnica de Catalu
nya, aquesta disciplina intenta «que al hablarse del pasado no se piense solamente en una
máquina (en sus mecanismos e innovaciones) sino que también pueda comprenderse una
época. Creo que es importante que cuando pensemos en el pasado veamos las dificultades
que existieron para inventar cosas que a nosotros pueden parecemos obvias. Por eso pienso
que una máquina siempre ha de estar contextuada en su ambiente (...). Toda innovación
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tecnológica produce una modificación en su entorno. Por eso la historia técnica del pasa
do debe explicarse a través de las máquinas, los hombres y la sociedad en la que estaban
inmersos. »3

A mesura que es defineix la disciplina es va establint el carácter pluridisciplinar de l'Ar
queologia Industrial. L'estudi sistematic i exhaustiu de tots els elements que composen
les restes materials i tecniques dels períodes de la preindustrialització i industrialització
lliguen aquesta disciplina amb la propia disciplina arqueológica. Pero aquest estudi siste
matic i exhaustiu restaria totalment insuficient si no es relacionés amb les ciencies so
cials. Cal interpretar els vestigis, així com fa l'Arqueologia, per esbrinar les causes
historiques, tecniques, socials, economiques i geografiques que van facilitar l'aparició
i evolució dels establiments industrials i del conjunt de tecniques que aquests acollien,
formant en conjunt el nostre patrimoni industrial.

Lucien Febvre amb la seva teoria sobre la «Historia Total», afirmava que cal utilitzar
tota classe de textos, i no tan sols arxius, per tal de no despreocupar-se de la realitat.
Cal que la historia sigui estudiada amb tot allo que 1'home utilitza en el transcurs de la
seva vida qüotidiana.

Així mateix Henry Pirenne identifica la historia amb la propia activitat humana, que
cal observar i interpretar.

És així que l'objecte material s'ha d'utilitzar "en el coneixement de la historia. Aquesta
historia sera una reacció a la tradicional historia memorística i patriótica, id'ella sorgira
una historia económica, que estudia la societat a través de l'economia, i una historia so
cial, que estudia la historiaa través del moviment obrero Segons algunes opinions l'Ar
queologia Industrial en la historia dels paisos tractaria dels modes de producció utilitzats
per una classe dominante

EIs estudis d' Arqueologia Industrial no es poden deslligar tampoc de la historia de la
Ciencia i de la Técnica. És la historia de la tecnologia la que ens permet parlar d'Arqueo
logia Industrial. Sovint la historia de la Ciencia ha quedat relegada a una descripció i rela
ció d'invents i d'inventors, sense tenir en compte el concepte de sistema tecnic desenvolupat
per una societat en un moment determinat. La capacitat d'evolució d'aquest sistema tec
nic és un factor determinant perqué a l'acte propi d'inventar se li pugui aplicar una inno
vació, que sera l'acte de fabricar i millorar l' invent i posteriorment aquesta innovació
pugui ésser difosa a través d'infrastructures suficients i d'una demanda, que sempre anira
lligada al nivell tecnologic i científic d 'un conjunt social.

Les restes materials dels edificis i equipaments industrials, sovint encara utilitzats, són
també del logic interés de l'Arquitectura i de l'Enginyeria, que busquen en el seu estudi
les característiques, innovacions i evolucions tecniques i estilístiques de les construccions
arquitectoniques i obres d'enginyeria. Un bon exemple d'aquest interés és elllibre «Ar
quitectura Industrial a Catalunya 1732-1929», escrit per J. Corredor-Matheos i J .M. Mon
taner, publicat per Caixa de Barcelona el 1984, amb fotografies de Jordi Isern, en el que
es mostra des d'una doble perspectiva, histórica i técnica, els principals exemples d'ar
quitectura industrial a Catalunya.

També es pot citar com a forca valida l'aportació que pugui fer l'Antropologia Cultu
ral, que estudia la. societat i la seva cultura entesa com el conjunt de tecniques i coneixe
ments de tot tipus que són del domini d'un determinat grup huma, analitzant els seus
processos i relacions. Es tractará d'una aportació més. Ignasi Terrades i Saborit així ho
assenyala a la seva obra"«La colonia industrial com a particularisme historie: l'Ametlla
de Merola»4: «El metode que he emprat en aquesta investigació ha intentat d'ésser mul
tidisciplinari per tal de copsar la historia de les relacions tant economiques com polítiques
i ideologiques de la colonia. S'ha volgut evitar l'excés d'especialització disciplinaria, que
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tendeix a separar i estranyar les parts. He assajat de seguir el suggeriment de Kula en
el sentit que l'investigador ha d'aprendre a servir-se de les troballes de l'especialització,
pero sense aíllar-Ies en entitats separades».

Ignasi Terradas utilitza aquesta metodologia basada en la pluridisciplinaritat de forma
que quedin coberts tots els aspectes que puguin ajudar a comprendre el fenomen de «colo
nia» a Catalunya, partint de la perspectiva teórica del seu «particularisme historie» com
a forma d' adaptar la industrialització catalana a un Estat en situació crítica des de tots
els aspectes. Així, aquest interessant treball és una aportació més als estudis d' Arqueolo
gia Industrial des de la perspectiva menys técnica i menys arquitectónica, observant més
una historia social ernmarcada en un context historie molt concret, que s' aproxima a allo
que ja hem dit, que l'Arqueologia Industrial en la historia dels paises tracta del modes
de producció utilitzat per una classe dominante

Aquesta afirmació és prou valida si observem les paraules de Llorenc Ferrer i Alos:
«De nou s' evidencia que per la comprensió de la industrialització resulta més interessant
de resseguir les famílies que no pas les fabriques, perqué diversificaven els camps d'in
versió o es mantenien anonimes darrera composicions socials-". Per la comprensió del
sistema de colonia aquesta proposta és prou important si es tenen en compte les peculiari
tats socials del «sistema» i el conjunt de tot el procés industrialitzador del nostre país.

Són moltes, com podem observar, les tendencies que poden enfocar els estudis d'Ar
queologia Industrial. Alguns d' ells, com són els de carácter més historie, social o econo
mic, segurament no poden considerar-se estrictament com a tals, pero no hi ha cap dubte
que les aportacions de les Ciencies Socials col·laboren afortunadament en una visió ampla
i exhaustiva en els estudis que tenen com objecte elements estrictament materials o tec
nics de la indústria. Aquests cal que siguin situats encertadament en un context historie
i geografic que ha d'ésser interpretat amb la col·laboració de multitud de dades i factors.

Per finalitzar aquesta referencia a la interdisciplinaritat que ofereix metodes i objectius
al'Arqueologia Industrial, es pot observar un exemple que mostri aquest fet. Es tracta
de l'estudi de Jordi Bolos i Masclans i Josep Nuet i Badia sobre els molins fariners a
Catalunya".

EIs autors ofereixen una visió prou completa dels molins fariners a Catalunya, que per
met de coneixer de forma senzilla el seu funcionament tecnic, la seva historia i evolució
des dels seus origens, a l'alta edat mitjana fins al segle xx. Per últim, l'obra observa
la seva distribució geográfica a Catalunya i tracta sobre temes de. toponímia i folklore
que tenen com a referencia el món del molí fariner. Al final de l'obra s'inclou un breu
diccionari moliner.

En el segon apartat de l'obra, el que fa referencia a la historia i evolució dels molins
fariners, els autors fan observacions acurades sobre el paisatge de les terres catalanes tal
com era a l'alta edat mitjana i sobre la importancia que aquesta indústria preindustrial
va tenir en el món medieval. Demostren així les tendencies que cal tenir en compte per
aprofundir en els objectius de l' Arqueologia Industrial.

En l'epíleg de l'estudi els autors diuen:
«En aquest llibre hem escrit sobre una indústria que ja no existeix, la seva desaparició

ha estat forcada pels avencos tecnics que l'han superada d'una forma irreversible.
Donada la importancia que tingueren els molins fariners moguts per aigüa i I'interes

indubtable dels mecanismes, veritables relíquies de la técnica medieval, creiem que cal
dria reconstruir-ne uns quants dels més importants, perqué tothom els pogués veure i
observar-ne el funcionament. Podrien ésser com una sucursal, per dir-ho així, d'un mu-
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seu de la ciencia i de la técnica, pero al cor del país i del paisatge on han estat construíts,
acaronats per les aigües que els han donat la forca durant anys i anys». 7

Aquesta vinculació amb el context espacial és sens dubte l'aspecte que més interessa
a la Geografia. Totes les manifestacions o restes actuals d'Arqueologia Industrial tenen
en els seus origens i en la seva evolució una dependencia amb el context geografic tan
directa que cal que la nostra disciplina participi activament en la pluridisciplinaritat que
tant hem esmentat, per tal que l'estudi i conservació de tota mena de patrimoni industrial
quedi complert, mostrant en definitiva la permanent relació de l'home i de la seva activi
tat amb el medio

1.2 Metodologia i objecte d'estudi
No es pot confondre l'Arqueologia Industrial amb la simple protecció del patrimoni

industrial i la seva conservació. De totes maneres aquesta disciplina es troba sotmesa a
crítiques, dones no té un metode científic definit i esta afectada per una aparenca d'ama
teurisme. És ben cert que actualment ens trobem en un estadi de conscienciació pública
i de salvament, preservació i conservació de l'arquitectura industrial i de les antigues tec
niques de producció. Quan la conservació física no és possible s'intenta la conservació
per medis documentals, que guardin els registres d'unes construccions arquitectoniques
o tecniques.de producció, que ja han perdut la seva funció principal, com actualment suc
ceeix al barri de Poblenou de Barcelona.

La manca de criteris científics i d'una metodologia concreta que plantegi clarament els
objectius a conquerir, i d'una reflexió teórica que sustenti I'esforc practic, afecten aques
ta disciplina que es troba prácticament en els seus orígens, encara que molt vinculada a
l'ensenyament i a la pedagogia, per raó de I'interes actual que desperta la historia local,
capac de motivar els alumnes vers el seu entorn proxim.

La metodologia que es considera més lógica en els estudis d' Arqueologia Industrial és
la següent:

1. Estudis Regionals: Relacionen un tipus d'indústria o técnica amb la seva área d'ex
pansió, on actualment es localitzen les seves restes (físiques o documentades).

2. Estudis sobre un element o aspecte concret, ja sigui material o tecnic, d'una indús
tria o d'un procés de producció determinat.

Estudi regional
1. Primera aproximació a la localització del fenomen industrial amb l'observació i estu-

di de mapes. .
- Investigació a arxius i fonts bibliográfiques, que possin en contacte amb l'objecte d'es
tudi.
- Expansió geográfica de la indústria.
- Tipologia de la indústria o de les restes.

2. Estudi físic i geografic de la localització industrial i del terreny escollit per l' edificació.
- Mesures i dimensions de l'estructura arquitectónica.
- Morfologia i tipus d'estructures arquitectoniques.
- Béns immobles.

3. Factors físics, economics i histories que van afavorir l'aparició, evolució i localitza
ció d'una indústria o técnica a una regió o espai determinats.
- Impacte de la indústria a la seva localització: en les comunicacions, l'urbanisme, la
societat, regims laborals i paisatge.
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Estudi morfologic
1. Estudi del terreny i localització geográfica.
2. Diagrama de fluxe, per observar com funciona la fabrica o técnica, que seria un or-

ganigrama amb els processos de producció tot situant-los en ellloc d'estudi.
3. Aixecament planimetric (topografia, planta, alcades ... )
4. Estructura arquitectónica (materials, teulades, columnes, il·luminació).
5. Estudi dels béns mobles de la instal-lació industrial (maquinaria, eines).
6. Cronología de la indústria i de les innovacions tecniques aplicades al procés de pro

ducció.
7. Impacte social, economic i ecologic que provoca la installació i evolució de la fábri

ca al'indret i regió escollits per la seva localització.
8. Registre visual (fotografies, vídeo) de les restes materials, arquitectoniques i dels

processos tecnics de producció.
Naturalment, aquesta metodologia es presta a modificacions, dones cal tenir presents

les característiques dels estudis i el propi interés de l'investigador, que com podem obser
var s'enfronta a una tasca marcadament multidisciplinária,

La metodología esmentada s'aplica a dos períodes tecnics i economics, la preindustria
lització i la industrialització. Per cadascun d' aquests períodes oferirem una relació de tec
niques id'edificis industrial s, que difícilment arribara a ésser completa dones tan sols
vol ésser una aproximació a l'objecte material d'estudi de l'Arqueologia Industrial.

Arqueologia Preindustriali
1. Metodes per elevar l'aigua

a) Pous.
b) Sínies.
e) Sínies de rodes.
d) El timpan.
e) Cargol d'Arquímedes.
f) El cop d'Arriet.

2. Activitats Preindustrials
a) Elements moguts per forca humana, animal i vento
b) Activitats que necessitavem l'aigua com forca motriu.
- Els molins fariners.
- Els molins paperers.
- BIs batans.
- Les fargues.
- Les serradores.
- BIs molins polvorers.
- Altres molins: d'escorca, d'olives i guix.
e) Activitats que no necessitaven l'aigua com forca motriu.
- Els adobers.
- Els fabricants de glac.
- Els. fabricants d'aiguardent.

... - Els fabricants de sal.
Pel que fa al'Arqueologia de l' etapa d' industrialització la classificació de tecniques

i .edificis industrials es fa més amplia. L'expansió de la indústria va fer que les antigues
tecniques es transformessin en formes modemes de producció, amb noves necessitats pel
que fa a l'arquitectura, l'enginyeria i els processos de producció de la nova societat indus
trial.
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Serveis

Comunicacions
Metal-lürgica

Cultiu Industrial
Derivada del Bosc
Químiques

Arqueologia Industrial
Activitat
Textil
Extractiva
Alimentaria

Colonies industrials, vapors
Ca19, guix, cerámica, ciment, vidre, plom, sal, carbó.
Farineres, sucreres, destilleries, cooperatives de vi, oli, embo
tits, conserveres, escorxadors.
Fabriques de tabac.
Serreries, indústria surera.
Laboratoris, indústria de fertilitzants, explosius, sabons, blan
quejadors i colorants, acid sulfúric, refinament de petroli, cere
ria, productes farmaceutics,
Aigua (Embassaments, torres d'aigües), gas, electricitat (cen
trals hidroelectriques).
Canals, camins, ponts, fars, ports, estacions, navilieres.
Foneries, siderurgia, indústria mecánica, fabricació de béns
d'equip; maquinaria, accessoris i eines, drassanes.

Per considerar que les obres arquitectoniques i les tecniques analitzades formen part
del patrimoni industrial sorgit de la revolució industrial, caldrá comprovar que el seu ori
gen és el producte de les transformacions socials i economiques que aquesta revolució
va provocar. Aixo no perjudica que puguem localitzar tecniques preindustrials en convi
vencia amb un període propiament industrial. Aquest fet plantejara interessants estudis
que expliquin els motius d'aquesta pervivencia i fms i tot de desfasament en el temps.

Els edificis industrials .de l'etapa industrial que poden ésser objecte d'estudi per part
de l'Arqueologia Industrial són sens dubte més dels que hem exposat, aquests són els més
logics, pero calen prospeccions acurades del territori per localitzar tota mena de patrimo
ni industrial per tal d'analitzar-lo, estudiar-lo, catalogar-lo i si aquest ofereix unes carac
terístiques que així ho permeten, restaurar-lo per la seva conservació.

Sovint els municipis han trobat en aquest patrimoni industrial uns espais arquitectonics
carregats d 'historia i de significació ciutadanes, que han estat aprofitats per cobrir diver
ses necessitats socials, amb la qual cosa es demostra la utilitat del patrimoni industrial
pel conjunt de la ciutadania.

Conclusió

Hem fet, fins aquí, una introducció a l'estudi de l'Arqueologia Industrial. No hem vol
gut que aquesta introducció fos histórica, sino que es referís a la definició i a la metodolo
gia de la disciplina, per poder coneixer el seu objecte d'estudi, prenent com a referencia
la informació recollida en el transcurs del curs d' Arqueologia Industrial organitzat per
l'Institut Catala de Tecnologia.

Aquest objecte d'estudi és el patrimoni industrial que gaudeix la nostra societat actual.
Del seu estudi i conservació es vol recobrar un factor més en la historia del desenvolupa
ment industrial de qualevol país, essent el reflex material i arquitectonic d'unes epoques
ja llunyanes en el temps, que van provocar substancials canvis en la societat i ~l territorio

L 'estudi del patrimoni arquitectonic i tecnic, sovint tan sols vestigis, de la societat sor
gida de les etapes de preindustrialització i de revolució industrial, ens ajudara a coneixer
la historia social, económica i científica de la societat de les epoques esmentades, i també
podrem coneixer les necessitats arquitectoniques i urbanístiques d'una societat que mani
festava el seu progrés industrial sobre l'espai, aprofitant-lo i transformant-lo.
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És així, que l'espai canviara sovint la seva fesomia, els espais urbans donaran lloc a
les ciutats industrials, en elles i a la seva periferia es concentrara la major part de la indús
tria o Pero la indústria també buscara les arees rurals, on determinats factors físics i so
cials afavoriran la seva instal-lació o

La indústria s' expandeix superficialment i busca els espais que li són més favorables,
creant en ells nous tipus de paisatge, que en aquest cas seran industrials, que contrasten
amb la ruralitat del seu entorno Aquests nous espais i societats sorgits de l'empenta indus
trial són de l'interes de la Geografia Humana i Regional. Deixarem el seu estudi pel que
fa al tema de le colonies industrials per més endavant.

Notes
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