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1. Arxiver vinculat a la Xarxa d’Arxius Judicials de Catalunya
2. Cap del Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

EL FONS ESTANISLAU TOMÀS. 
LA FARGA CATALANA
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Resum: L’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans ha culminat les tasques d’ordenació, classificació i inventari del fons documental 

d’Estanislau Tomàs i Morera, reputat enginyer industrial i primer president de la Societat Catalana de Tecnologia. Denominat 

Fons Estanislau Tomàs. La Farga Catalana, el conjunt documental ofereix una immersió a les seves investigacions acadèmiques 

dins de l’àmbit de l’enginyeria metal·lúrgica, així com a la seva contribució en el marc de l’estudi i la difusió del procediment de 

la farga catalana i la història de la metal·lúrgia a Catalunya.

Paraules clau: enginyeria industrial, metal·lúrgia, farga catalana, arxius, fons documental.

THE ESTANISLAU TOMÀS CATALAN FORGE HOLDINGS

Abstract: The Archive of the Institut d’Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies) has finished the ordering, classification 

and inventory of the documentary holdings of Estanislau Tomàs i Morera, a renowned industrial engineer and the first president 

of the Societat Catalana de Tecnologia (Catalan Society of Technology). Called the Estanislau Tomàs. Catalan Forge Holdings, 

this set of documents allows the exploration of Estanislau Tomàs’s academic research in the field of metallurgical engineering, 

and of his contributions within the sphere of the study and dissemination of the knowledge of the Catalan forge technique and 

the history of metallurgy in Catalonia.

Keywords: industrial engineering, metallurgy, Catalan forge, archives, documentary holdings.

curs d’aquella etapa, es va especialitzar en l’àmbit de 

les propietats i el modelatge de l’acer, tema sobre el 

qual van versar els seus estudis de doctorat, que va 

compaginar amb la feina.

Tan sols un any després d’obtenir el doctorat, l’any 

1966, Estanislau Tomàs va fer el salt al món acadèmic 

incorporant-se a l’aleshores denominada Escola Tèc-

nica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona 

(ETSEIB) de la qual va ser designat professor encarre-

gat dels laboratoris de metal·lúrgia i siderúrgia, un càr-

rec que va ocupar fins a l’any 1975. Al llarg d’aquesta 

fase de la seva vida professional, Estanislau Tomàs va 

aprofundir en els estudis sobre metal·lografia i en el 

camp dels assajos mecànics dels acers, fet que el va 

dur a participar en nombrosos congressos i conferèn-

cies a escala nacional i internacional, tals com el XII 

Congrés de la Federació Europea de la Manutenció 

(Barcelona, 1968), durant el qual va ocupar el càrrec de 

secretari d’una de les comissions de representació es-

panyoles, o el Symposium on Application of Metal and 

Non Metal Materials in Engineering, celebrat a Varna 

(Bulgària), l’any 1973, on també va formar part de la 

representació nacional. 

Posteriorment, l’any 1983, Estanislau Tomàs va 

obtenir la plaça de professor titular de siderúrgia de 

1. Un nou fons per a l’Arxiu de l’IEC

E l dia 25 de maig de l’any 2015 es va formalitzar la 

donació del Fons Estanislau Tomàs. La Farga Ca-

talana a l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 

llegat per la seva família (Institut d’Estudis Catalans, 

2015). Traslladat des de l’antiga residència d’Estanis-

lau Tomàs, on els documents havien romàs d’ençà del 

seu decés, el Fons va ingressar al dipòsit de l’Arxiu a 

l’espera de tractament. El mes de febrer de 2017 se’n 

va iniciar el procés d’ordenació, classificació i descrip-

ció. Finalment, el mes de juny d’aquell mateix any, 

després de cinc mesos de feina, l’Arxiu de l’IEC va po-

sar-lo a disposició per a ser consultat.

2. Del món empresarial a l’ETSEIB

Graduat per l’antiga Escola Especial d’Enginyers In-

dustrials de Barcelona l’any 1954, Estanislau Tomàs va 

iniciar la seva trajectòria professional exercint d’engi-

nyer en cap de producció i control de qualitat a la fir-

ma barcelonina Trenzas y Cables de Acero, S. A., una 

companyia dedicada a la fabricació i comercialització 

de cables d’acer per a grans estructures. En el trans-
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l’ETSEIB, cosa que li va permetre emprendre diversos pro-

jectes d’investigació sobre les propietats dels acers, entre 

els quals van ressaltar Estudi de les estructures dels acers per mit-

jà del microscopi electrònic (1984) i Resistència a la fatiga de les 

unions soldades d’aliatges d’alumini laminat (1986). D’altra ban-

da, a més de la seva activitat de recerca, també va exercir 

com a membre de nombroses comissions avaluadores 

constituïdes per al nomenament de tècnics universitaris i 

professors titulars universitaris de centres d’ensenyament 

superior i investigació d’arreu d’Espanya, així com a mem-

bre de diversos tribunals d’avaluació de tesis doctorals 

presentades a l’ETSEIB.

En conjunt, la seva dilatada experiència i àmplia trajec-

tòria professional van esdevenir clau perquè l’any 1987 se’l 

designés president de la Comissió Constituent del Depar-

tament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgi-

ca, una unitat de l’Escola dedicada a l’impuls de la recerca 

i la docència en l’àmbit de la ciència i la tecnologia dels 

materials i les seves aplicacions. Tot plegat li va reportar el 

reconeixement oficial de l’ETSEIB, que va concedir-li el tí-

tol de professor honorari d’aquest departament el 1989, 

any en què es va jubilar. 

3.   Entre la formació professional i l’ensenyament 
superior

Tot i la seva entrada en l’àmbit de la investigació científica 

i la docència universitària, Estanislau Tomàs mai no es va 

desvincular del tot del món de l’empresa. Inscrit sovint en 

les llistes de cossos docents constituïts per organitzacions 

dedicades a la formació tècnica especialitzada, Estanislau 

Tomàs va dedicar una bona part del seu temps a impartir 

cursos, seminaris i conferències per a entitats com el Cen-

tre d’Estudis d’Assessorament Metal·lúrgic, una associació 

nascuda del patrocini d’un conjunt de companyies del sec-

tor del metall amb l’objectiu de fomentar la competitivitat 

industrial, o bé l’Associació Espanyola de la Carretera, una 

entitat dedicada al desenvolupament de les xarxes d’in-

fraestructures de comunicació a través de la planificació i 

l’impuls de programes de millora i cursos d’especialització 

per a tècnics especialistes.

En aquest marc, i essent un home de fermes convic-

cions catòliques, Estanislau Tomàs va representar un pa-

per important en la fundació de la delegació barcelonina 

de l’Escola de Quadres Intermedis, una organització sorgi-

da de la iniciativa de moviments catòlics reformistes carac-

terístics de finals de la dècada dels anys seixanta del segle 

passat, que observava i presentava la progressiva formació 

dels treballadors i dels tècnics especialitzats com a via per 

a la millora dels entorns de treball industrial a escala hu-

mana i operacional. Com a membre de l’Escola de Quadres 

Intermedis, a més de ser-ne membre fundador, Estanislau 

Tomàs va exercir de docent en múltiples cursos i seminaris 

organitzats per aquesta institució, a més de formar part del 

Comitè Directiu i ocupar el càrrec de president de la Junta 

de Govern entre 1969 i 1976.

L’acumulació de tota aquesta experiència va represen-

tar un gran actiu per a Estanislau Tomàs, ja que el va con-

vertir en un professional familiaritzat amb contextos molt 

diversos, des de la docència universitària i especialitzada, 

passant pel treball en el context de l’empresa fins a la inves-

tigació científica, a més de l’exercici de càrrecs de caràcter 

directiu i organitzatiu en el si d’organitzacions i projectes 

vinculats al món de la investigació i la divulgació científica. 

4.  Estanislau Tomàs i l’IEC

El seu bagatge professional i acadèmic acumulat van con-

vertir Estanislau Tomàs en el candidat més adient per a la 

Presidència de l’aleshores recentment fundada Societat Ca-

talana de Tecnologia, l’any 1986. Sota la seva direcció, i amb 

una disponibilitat de recursos molt modesta, aquesta anti-

ga filial de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Quími-

ques i Matemàtiques va aconseguir consolidar-se com un 

reputat organisme dedicat a la promoció de la recerca i la 

divulgació dels avenços científics i tecnològics, amb espe-

cial incidència en aquells que afecten o han afectat la socie-

tat catalana. Amb el suport i l’esforç dels seus companys i 

col·laboradors de la Societat, la direcció d’Estanislau Tomàs 

va fer possible l’organització de múltiples jornades i confe-

rències, l’organització de beques i premis per a estudiants, 

la difusió de publicacions i l’establiment de relacions insti-

tucionals permanents amb centres universitaris, entre els 

quals destaquen el Consell Superior d’Investigacions Cien-

tífiques (CSIC), l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), o bé la Facultat  

de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Certament, quan el 31 de desembre de 2007 va decidir 

abandonar la Presidència després de més de vint anys en el 

càrrec (Institut d’Estudis Catalans, 2007), la Societat Cata-

lana de Tecnologia ja s’havia convertit en un important ac-

tiu de l’IEC i en un organisme de referència arreu del país, 

per on continuen passant i treballant notables professors i 

investigadors. 

Figura 1. Estanislau Tomàs assistint al plenari de la Secció III del XII Con-
grés de la Federació Europea de la Manutenció. Barcelona, octubre de 1968.
Font: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Fons Estanislau Tomàs. La Farga 
Catalana.
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5.  La farga catalana

Més enllà de la seva incansable labor organitzativa com a 

president, i especialment una vegada retirat del món uni-

versitari, el seu pas per la Societat Catalana de Tecnologia 

va implicar un nou enfocament de la seva trajectòria aca-

dèmica original. Essent un apassionat de la història i tot 

valent-se dels seus amplis coneixements de metal·lografia, 

va ser durant aquesta etapa de la seva vida quan va iniciar 

la seva intensa dedicació a l’estudi d’un camp molt poc 

cultivat fins aleshores dins l’àmbit de la història del país, la 

història de la ciència catalana, i en concret, el fenomen de 

la farga catalana i el seu impacte en la història dels procedi-

ments tradicionals de forja.

Es coneix per farga catalana un antic procediment d’ob-

tenció de ferro per mitjà de la reducció del mineral en una 

matèria soldable i mal·leable per l’acció del carbó vegetal. 

Aquesta tècnica, que si bé no va néixer a Catalunya, va ser 

precisament aquí on es va anar desenvolupant de manera 

progressiva, cosa que li va permetre obtenir la denomina-

ció de catalana, en part també fruit de la qualitat del treball 

dels obradors del país. 

Des de la Societat Catalana de Tecnologia, juntament 

amb altres destacats investigadors vinculats a l’ETSEIB i al 

mateix IEC, Estanislau Tomàs va ser un dels principals im-

pulsors de projectes orientats a recuperar i investigar 

aquesta part de la història de Catalunya. 

L’origen de les iniciatives encaminades a aquest fi da-

ten de 1989, una vegada la que es convertiria en la seva in-

estimable col·laboradora, la doctora Júlia Simón i Arias, 

presentés la seva tesi doctoral titulada La farga catalana: es-

tudi mineralògic de les menes i estudi metal·lúrgic del procés. Tan sols 

un any després, el 1990, Estanislau Tomàs va impulsar la 

fundació del Grup de Treball sobre la Farga Catalana, un 

grup de recerca creat a l’empara de la Societat Catalana de 

Tecnologia i amb el suport del Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya. Des del Grup de Treball sobre la Far-

ga Catalana es van dirigir projectes d’investigació i de di-

vulgació científica, tals com un estudi de les escòries iden-

tificades en espais de la geografia catalana on s’havien 

documentat fargues antigues amb la finalitat de localit-

zar-les i estudiar-ne els procediments de forja portats a ter-

me, i una exposició itinerant sobre la farga catalana que va 

recórrer un nombre gens menyspreable de municipis de 

Catalunya. Tanmateix, el projecte més important d’aquell 

grup de recerca va ser l’organització del que probablement 

ha sigut la contribució més gran a la divulgació científica 

del procediment de la farga catalana: el Simposi Interna-

cional sobre la Farga Catalana celebrat a Ripoll entre el 13 i 

el 17 de setembre de 1993, que va comptar amb la partici-

pació d’especialistes d’arreu del món. 

Organitzat amb el suport de la Generalitat de Catalu-

nya, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el 

Govern d’Andorra, el simposi de Ripoll va aconseguir reu-

nir acadèmics i investigadors com Arne Espelund, recone-

gut doctor enginyer industrial de la Universitat de Ciències 

i Tecnologia de Noruega de Trondheim; l’arqueòleg Claude 

Domergue, de la Universitat de Tolosa i expert en paleo-

metal·lúrgia; el reconegut historiador i arqueòleg Radomir 

Pleiner, i l’enginyera i reputada arqueòloga Martha Good-

way, entre molts altres (Tomàs, ed., 1995).

L’èxit del simposi i la tasca realitzada pel Grup de Tre-

ball sobre la Farga Catalana va representar un punt d’infle-

xió per al desenvolupament d’estudis més profunds sobre 

la història de la metal·lúrgia. D’aquí que entre 1994 i 1996 

Estanislau Tomàs, juntament amb altres investigadors, de-

cidís impulsar la creació de la Xarxa Temàtica «L’home i el 

ferro a Catalunya», una infraestructura constituïda per di-

versos grups de recerca de l’ETSEIB, el CSIC, la Universitat 

de Barcelona i membres de la Societat Catalana de Tecno-

logia. La Xarxa Temàtica va emprendre estudis geològics, 

paisatgístics i sobre els procediments de forja preindus-

trials amb la finalitat d’ampliar les investigacions sobre la 

farga catalana i la història de la metal·lúrgia a Catalunya, 

així com fomentar-ne la difusió per afavorir-ne el desenvo-

lupament de noves iniciatives científiques i divulgatives. 

Així mateix, la Xarxa Temàtica també va establir contactes 

amb grups de recerca del País Basc, Andorra i França, con-

juntament amb els quals van organitzar-se per compartir 

experiències científiques dins l’àmbit de l’arqueologia me-

tal·lúrgica a ambdues bandes dels Pirineus. Estanislau To-

màs es va implicar activament en tots aquests projectes, a 

més de participar en diverses jornades, conferències i esta-

des científiques, entre les quals destaquen la XXVIII Uni-

versitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent, 1996), les es-

tades a la vall Ferrera, l’Arieja i el Conflent (1996-2001) i en 

la Jornada sobre Siderúrgia Antiga (Barcelona, 1996), en què 

es van tornar a reunir investigadors com Arne Espelund, 

Radomir Pleiner i Claude Domergue. 

D’altra banda, dins del marc d’aquestes iniciatives i ac-

tivitats, també va emprendre diversos estudis propis sobre 

els procediments tècnics del mètode de la farga catalana i 

un treball sobre la seva expansió per Amèrica que va publi-

car el mateix IEC (Tomàs, 1999).

Figura 2. Inauguració del Simposi Internacional sobre la Farga Catalana. 
Claude Domergue i Radomir Pleiner, en aquest ordre, es troben asseguts a 
l’esquerra; a l’extrem dret, en aquest ordre, Arne Espelund, Martha Goodway 
i Estanislau Tomàs.
Font: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Fons Estanislau Tomàs. La Farga 
Catalana.
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Amb tot, la seva labor acadèmica en el camp de la his-

tòria de la metal·lúrgia i del procediment de la farga catala-

na i el seu incansable activisme per a la seva difusió i in-

vestigació van representar una contribució important per 

recuperar una part destacada de la història de Catalunya, 

fins aquell moment pràcticament oblidada. 

Els esforços d’Estanislau Tomàs i de tots aquells inves-

tigadors que van treballar al seu costat, per una banda, han 

afavorit l’impuls de nous projectes d’investigació en l’àm-

bit de l’arqueologia metal·lúrgica i la història de la ciència 

de Catalunya. En representen exemples paradigmàtics la 

multiplicitat d’articles sobre el tema a escala local: Abella, 

2013; Baig, 2015; Bosch, 2013; Colomer, 2017; Comas i Sàn-

chez, 2018; Fàbrega, 2009; Hom, 2017; Nieto, 2009; Pascual, 

2013; Puig, 2012; Serra, 2006; Yáñez de Aldecoa i Serra, 

2006, i els estudis de Víctor Fuses Navarra: Arasa et al., 

2008; Fuses, 2010a i 2010b, i Fuses i Serra, 2011, de la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya. Per altra banda, a més de 

fomentar la investigació, aquells projectes i iniciatives 

també van fomentar la progressiva difusió d’aquests tre-

balls de promoció i recuperació del patrimoni preindus-

trial català a través de l’organització de rutes i itineraris 

científics i la restauració de jaciments d’un valor històric 

considerable, exemple destacat dels quals en va ser la re-

cuperació de la Farga Palau de Ripoll per part del Museu  

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Perearnau, 2006) 

i la seva incorporació a la Ruta del Ferro dels Pirineus (Mu-

seu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2018), un 

itinerari que recorre diversos indrets de Catalunya, França i 

Andorra on s’han documentat enclavaments amb clares 

evidències de desenvolupament d’indústries metal·lúrgi-

ques preindustrials de considerable rellevància històrica.

6. Estanislau Tomàs i la llengua catalana

Més enllà de les notables aportacions a la investigació 

científica i a la recuperació de la història de Catalunya, Es-

tanislau Tomàs també es va donar a conèixer com un inves-

tigador i un professional decidit a contribuir al foment de 

l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit acadèmic, manifest 

a través dels seus projectes d’investigació científica i en la 

seva implicació en actes i esdeveniments orientats i orga-

nitzats amb aquesta finalitat, per exemple, durant la seva 

participació en el I Congrés d’Enginyers en Llengua Catala-

na, celebrat a Manresa l’any 2000. Així mateix, va prestar 

serveis d’assessorament al Centre de Terminologia TERM-

CAT per a la normalització de la llengua catalana en l’àmbit 

de la metal·lúrgia i la siderúrgia entre 1981 i 1996, aportant 

d’aquesta manera els seus coneixements en el procés de 

recuperació de l’ús del català en entorns lingüístics espe-

cialitzats i dels quals havia estat marginat durant molts 

anys. A més, també va col·laborar activament amb la Secció 

Filològica de l’IEC en el marc de la creació de la segona 

edició del Diccionari de la llengua catalana, publicat l’any 2002.

Amb tot, Estanislau Tomàs va destacar com una perso-

na que va dedicar tots els seus coneixements adquirits al 

llarg de la vida acadèmica i professional, amb la finalitat 

d’aportar el seu granet de sorra, al desenvolupament de 

molt diverses àrees d’estudi i àmbits científics sobre els 

quals li van permetre incidir i col·laborar la seva formació i 

experiència. 

7. El tractament del fons documental

En el moment de l’ingrés, el Fons d’Estanislau Tomàs es 

trobava en un molt bon estat de conservació i meticulosa-

ment classificat per temes pel seu productor, fet que va 

permetre resseguir la seva trajectòria amb relativa facili-

tat, tot identificant ràpidament les activitats personals, 

professionals i acadèmiques. La bona disposició de la do-

cumentació també en va facilitar enormement la classifi-

cació segons els criteris arxivístics, així com la posterior 

ordenació en el conjunt del Fons. Així doncs, aquestes 

condicions han assegurat una intervenció professional ri-

gorosa amb els principis rectors de la disciplina arxivística, 

a saber, el respecte per la procedència de la documentació 

com a evidència de les funcions exercides pel productor en 

el transcurs de les seves activitats en tots els àmbits del 

seu recorregut vital, i el principi d’ordre original, pel qual 

s’estableix que la documentació produïda, sempre que si-

gui possible, ha de procurar mantenir-se en l’ordre en què 

es va generar.

En aquest marc, a més, és important ressaltar la com-

pletesa i l’estabilitat estructural del fons documental, con-

dició completament dependent tant de la personalitat del 

mateix productor com d’aquelles persones o agents que 

se’n fan càrrec posteriorment o sobre les quals va recaure’n 

la titularitat o la custòdia. Molt freqüentment, les circums-

tàncies que rodegen la història dels fons documentals su-

posen una alteració substancial del seu contingut, ja sigui 

en termes de pèrdues o destrucció de documents, afegits 

artificials per part dels seus nous conservadors i/o reorde-

nació documental. Aquestes problemàtiques, que formen 

Figura 3. Estat de la Farga Palau de Ripoll a principis dels anys noranta, 
abans de la seva restauració. Aquesta fotografia es va utilitzar com a imatge 
promocional del simposi de Ripoll.
Font: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Fons Estanislau Tomàs. La Farga 
Catalana.
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part d’allò entès com la història arxivística del fons, s’ac-

centuen considerablement en el cas dels fons de natura-

lesa privada i, en concret, en aquells de caràcter personal, 

ja que els seus productors i sovint els seus posteriors con-

servadors l’utilitzen per satisfer uns fins propis concrets 

relativament immediats i, en el cas dels primers i en algu-

nes ocasions els segons, rarament pensen a llegar o creuen 

que aquella documentació té un valor particular que pu- 

gui ser d’interès per a algú o per a algun col·lectiu deter-

minat.

Afortunadament, aquest no ha estat el cas del Fons 

d’Estanislau Tomàs, que es trobava considerablement ben 

ordenat, complet i agrupat. Tanmateix, l’adquisició 

d’aquest fons documental no hauria estat possible sense 

la predisposició de la seva família, i en especial del senyor 

Norbert Tomàs i Bilbeny, que, conscient de les contribu-

cions del seu pare a la investigació científica i la seva llarga 

i intensa relació amb l’Institut, va donar totes les facilitats 

perquè l’Arxiu de l’IEC es pogués fer càrrec del tractament 

del fons documental amb la finalitat de posar-lo a disposi-

ció de tota la comunitat acadèmica i de tots aquells usua-

ris que desitgin consultar-lo. 

Ens trobem, per tant, davant d’un cas en què les condi-

cions han esdevingut més que favorables per preservar 

l’originalitat del Fons, element essencial per garantir una 

aproximació autèntica i concisa a la trajectòria professio-

nal, acadèmica i també personal d’Estanislau Tomàs. 

8. El valor de la documentació

El fons personal d’Estanislau Tomàs constitueix, natural-

ment, una font d’inestimable valor per conèixer les contri-

bucions professionals del seu productor i la seva obra 

científica i, en menor mesura, també aspectes més perso-

nals de la seva vida.

Indubtablement, d’entre tota la documentació del Fons 

destaca de manera especial, en primer lloc, aquella relativa 

a la seva activitat com a professor de l’ETSEIB, de la qual 

es conserven apunts, classes preparades, estudis, articles i 

originals dels seus projectes acadèmics i documentació 

reunida en l’exercici dels càrrecs ocupats a la universitat. 

En resum, una font d’interès per al camp dels estudis sobre 

metal·lografia i per conèixer una part d’aquesta històrica 

institució universitària.

En segon lloc, també ressalta la documentació referent 

a aspectes de la seva vida més enllà de les contribucions 

dins l’àmbit universitari. L’interès d’aquests documents, 

així mateix, no radica únicament en la possibilitat d’identi-

ficar i accedir a altres facetes de la seva obra professional i 

acadèmica, sinó que també permeten conèixer episodis 

concrets que faciliten una interessant aproximació a al-

guns dels fenòmens socials de la Barcelona de mitjans del 

segle xx i a la pròpia història de l’IEC. Respectivament, en 

són exemples il·lustratius els documents sobre la fundació 

de la delegació barcelonina de l’Escola de Quadres Inter-

medis, en la qual va participar Estanislau Tomàs, que re-

flecteixen l’auge de les iniciatives socials d’arrel catòlica 

pròpies dels anys cinquanta i seixanta orientades a la mi-

llora de la formació i el benestar dels treballadors. D’altra 

banda, també és destacable la documentació referent a la 

seva activitat com a president de la Societat Catalana de 

Tecnologia, que permet reconstruir la història d’aquesta 

societat filial de l’Institut, des del seu naixement, i mitjan-

çant el seguiment dels projectes que va impulsar i en els 

quals va participar.

Tanmateix, la part més important del Fons és aquella 

que li dona la seva pròpia intitulació: la documentació re-

lacionada amb els seus estudis de recerca i les iniciatives 

de divulgació de la farga catalana. 

A grans trets, la documentació consisteix en apunts i 

notes de treball, correspondència, esborranys i originals 

dels estudis impulsats, relacions de recursos i bibliografia, 

ponències de conferències i jornades, la documentació re-

lativa a l’organització i la celebració del Simposi Interna-

cional sobre la Farga Catalana i els documents produïts i 

reunits per Estanislau Tomàs en el transcurs del seu estudi 

personal sobre l’expansió del procediment de la farga cata-

lana per Amèrica. 

Figura 4. Estanislau Tomàs d’excursió científica a la vall de la Llosa l’any 
1989, en els inicis de les seves investigacions sobre el procediment de la 
farga catalana.
Font: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Fons Estanislau Tomàs. La Farga 
Catalana.
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El volum d’aquesta documentació és considerable-

ment extens i constitueix una font d’informació sobre ar-

queometria i la farga catalana de gran valor per a totes 

aquelles persones interessades en aquest particular feno-

men de la història de la ciència a Catalunya.

9. La col·lecció fotogràfica

A més de la documentació textual, el Fons conté una des-

tacable col·lecció de 445 fotografies que el productor va 

reunir en el transcurs de les seves activitats de recerca 

científica i els seus viatges. 

Majoritàriament de temàtica paisatgística, van ser pre-

ses durant les seves múltiples excursions a la vall Ferrera, 

als Pirineus, i a altres indrets de Catalunya. Les fotografies, 

completament identificades i classificades, es van prendre 

amb la finalitat d’identificar els elements d’espais naturals 

concrets, com la topografia, les característiques dels sòls i 

els recursos minerals del territori, que Tomàs analitzava en 

el context de les seves investigacions sobre la siderúrgia 

antiga. 

A més, la col·lecció també conté nombroses fotografies 

sobre fargues antigues de Catalunya, d’Europa i d’Amèrica, 

preses i reunides dins del marc de la seves activitats de re-

cerca científica sobre el procediment de la farga catalana. 

En conjunt, pel seu caràcter inèdit i per la qualitat dels 

seus exemplars, aquesta col·lecció constitueix un recurs de 

valor per a totes aquelles persones interessades en l’excur-

sionisme científic, els estudis sobre arqueometria, la mi-

ne ra lo gia i la siderúrgia antiga.

10. La biblioteca personal

El Fons es complementa amb una interessant biblioteca 

personal constituïda per més de quaranta monografies 

editades en diversos idiomes.

Gran part d’aquesta col·lecció d’obres bibliogràfiques 

està dedicada a l’arqueometria, la història de Catalunya i 

la història de la siderúrgia, amb especial èmfasi en el pro-

cediment de la farga catalana. 

Així mateix, la biblioteca també inclou, per una banda, 

un conjunt d’exemplars de revistes de divulgació científica 

i, per l’altra, múltiples capítols d’edicions de llibres antics i 

un extens recull de ponències de conferències, simposis  

i jornades dedicats a la història de la metal·lúrgia, la side-

rúr gia i la mineria. 

11.  Instruments de descripció per a la consulta  
del Fons

El Fons Estanislau Tomàs. La Farga Catalana s’ha descrit 

d’acord amb els criteris establerts per la Norma de descrip-

ció arxivística de Catalunya (NODAC), mentre que la seva 

classificació s’ha realitzat d’acord amb el model elaborat i 

divulgat per l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) per a fons 

personals.

En un primer moment, es va dur a terme una descripció 

general del Fons que es va complementar amb l’elaboració 

d’un registre d’autoritat a partir del model elaborat pel 

Consell Internacional d’Arxius, la International Standard 

Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons 

and Families, coneguda com a ISAAR (CPF). Tant la des-

cripció general del Fons com el registre d’autoritat, consul-

tables a les instal·lacions de l’Arxiu de l’IEC, permeten una 

aproximació al contingut genèric del Fons i a la història del 

seu productor, respectivament.

A continuació, en tractar-se d’un fons amb documenta-

ció molt diversa, amb la finalitat de donar-li una projecció 

més gran i d’acord amb els procediments de treball de l’Ar-

xiu de l’IEC, es va elaborar un inventari detallat en el qual 

es recullen totes i cadascuna de les unitats documentals 

que comprenen el Fons, i queden dipositades definitiva-

ment en camises i contenidors de conservació (Institut 

d’Estudis Catalans - Servei de Documentació i Arxiu, 2017). 

Disponible en línia a través de la pàgina web de l’IEC, 

aquest inventari recull les característiques bàsiques i l’ex-

tensió de les unitats documentals que el conformen, tot 

facilitant-ne l’accés a tots aquells usuaris interessats. ■

Figura 5. Mostra de documentació del Fons Estanislau Tomàs. La Farga 
Catalana, conservat a l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Volum documen-
tal: 4,02 m l. (35 unitats d’instal·lació).
Font: Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans.
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