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quaderns de l’Ebre

Educar-se per a educar
Ensenyar, encara que puga semblar tòpic, no és un ofici, és una vocació.
Abans, potser fa uns trenta o quaranta anys, evocar la imatge del mestre o la
mestra s’associava a sacrifici i dignitat; ser mestre, en sentit ampli, significava
exercir una vocació mal remunerada però socialment respectada perquè encara es
veia l’escola com una forma d’ascensió social. Qui, a partir de l’escola, podia
accedir al batxillerat gairebé tenia garantit un lloc en la societat; una societat llavors
clarament jerarquitzada on tothom tenia molt present qui eren els de dalt, els del
mig i els de baix.
Poder anar a l’institut ja era una categoria entre adolescents. Allí es trobaven amb
uns sers distants i adults, revestits d’una ciència que s’impartia magistralment des
de la tarima, l’altar professoral, i es plasmava a la pissarra. I en el noranta-nou per
cent dels casos un sabia que calia estudiar, esforçar-se i seguir les seues
explicacions; també la majoria de les vegades aquests adults, després de la primera
impressió, es revelaven com a persones, professionals i rigoroses, però al capdavall
flexibles, de les quals ningú qüestionava, fora de les inevitables excepcions, la
capacitat i dedicació. Era també una realitat de vegades dura, sobretot pels càstigs,
i d’altres excessivament rígida, que amb el temps s'ha superat.
Ara per ara i entre la gent del carrer el primer que s’associa en sentir la paraula
mestre o professor són les vacances. Als ulls de la societat és un ser privilegiat
perquè està de vacances, es fa visible per al comú de la gent precisament quan fa
vacances. Ningú li pregunta pel seu treball ni per les dificultats de la faena, com a
molt alguns, els més ben intencionats, el compadeixen per haver d’aguantar la
joventut rebeca i sense maneres. Però tot ho compensen les vacances.
Per a l’administració són senzillament empleats, i se’ls demana el que és propi dels
funcionaris: papers, informes... o siga fer les programacions, de curs, d’aula,
adaptacions curriculars, actes de reunions, d’avaluacions, d’entrevistes i al mateix
temps participar en tot tipus de reunions, de claustre, de departament, d’equip
docent, de coordinació, d’equips de millora i un llarg etcètera i, a més a més, al
final, fer classe.
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2 editorial
D’aquí sorgeix una tercera percepció popularitzada pel mitjans de comunicació: la
del professional desprestigiat socialment i descoratjat professionalment, que es
troba en un estat que bé voreja la depressió o gairebé cau en la indiferència. Això,
que no deixa de ser cert en determinat casos i circumstàncies, no deixa veure una
realitat no per poc coneguda menys evident. Els professionals de l’ensenyament,
tant de secundària com de primària, malgrat totes les circumstàncies adverses i les
greus dificultats per tirar endavant el seu paper com a educadors i educadores,
tenen en conjunt una voluntat de superació i millora indubtables, que no reconeixen
ni l’opinió pública ni els mitjans de comunicació. Però no només això, la vocació no
se’ls esgota amb el treball d’ensenyar.
La major part de docents despleguen unes capacitats intel·lectuals i de treball que
van molts més lluny de les demanades i acreditades en concursos i oposicions. És
senzill de comprovar: només cal veure l’alt percentatge que estudien una segona
carrera, que imparteixen docència i tutoritzen alumnes universitaris, que es
dediquen a la investigació i publicació científica, que porten a cap projectes
pedagògics o que aprofundeixen en la seua preparació personal i professional
mitjançant màsters, estudis de tercer grau i doctorats. Tot uns esforços i una
capacitació, fruit de la vocació, que al capdavall reverteixen en l’alumnat i, a través
seu, en la societat; treballs ignorats per la majoria i, el que és més trist,
desconeguts en bona part per la mateixa comunitat educativa, ofegada pel pes del
dia a dia.
El professorat, malgrat tot, no es resigna al paper que socialment li volen fer
representar i té la voluntat de millorar intel·lectualment i professionalment. Aquesta
és la realitat que volem evidenciar des de Quaderns de l’Ebre. És amb aquest desig
i objectiu que naix la revista. Volem, des de les nostres pàgines, palesar i demostrar
els esforços i treballs dels professionals de l’ensenyament més enllà del que
oficialment se’ls demanda, i presentar i donar a conèixer alhora una altra vessant
del seu treball, poc valorada però valuosa tant per a la nostra comunitat educativa
com per a la societat en general. Volem, en definitiva, oferir la seua aportació a la
cultura i a la ciència.
Les planes de Quaderns de l’Ebre, que parteixen inicialment d’un grup de
professors i professores de l’Institut de l’Ebre, estan obertes a tothom, a totes les
persones que formen el món de l’ensenyament, amb voluntat d’encabir les
recerques i els treballs que, a banda de la tasca quotidiana, fan possible la
superació personal i la veritable millora de la educació. Esteu convidats a participarhi.
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L’Escola del Treball perilla
Roc Salvadó Poy *
Resum: L’Escola del Treball de Tortosa, sorgida l’any 1929 a les acaballes de la
Dictadura de Primo de Rivera, va veure perillar la seua continuïtat, una volta caigut el
règim dictatorial, a causa de la situació d’incertesa política del moment, agreujada per la
crisi política, institucional i administrativa de l’Ajuntament de Tortosa.
Paraules clau: Tortosa, Escola del Treball, Ajuntament de Tortosa, Francesc Mestre i
Noé, Dictablanda de Berenguer, manipulació política.
Palabras clave: Tortosa, Escuela del Trabajo, Ayuntamento de Tortosa, Francesc
Mestre i Noé, Dictablanda de Berenguer, manipulación política.
Key words: Tortosa, vocational training school , Tortosa Town Hall , Francesc Mestre i
Noé, Dictablanda de Berenguer, political manipulation
Mots clés: Tortosa, Lycée professionnel, Mairie de Tortosa, Francesc Mestre i Noé,
Dictablanda de Berenguer, manipulation politique.

Així encapçalava el seu article el vell patriarca del
catalanisme tortosí Francesc Mestre i Noé,
publicat, amb honors d’editorial, el 4 d’octubre de
1930, al renascut diari La Veu de Tortosa. Mestre,
que portava trenta anys lluitant, amb poc fruït, per
l’aclimatació del catalanisme a les Terres de
l’Ebre, tornava a la palestra enmig d’una situació
de provisionalitat política oberta amb la dimissió
del general Primo de Rivera, el subsegüent final
de la Dictadura i els esforços d’un altre general,
Dámaso Berenguer, per retornar a la normalitat
anterior al cop d’estat de 1923.
El període de la Dictadura de Primo de Rivera a
Tortosa va ser un temps nodrit d’iniciatives,
algunes reeixides i d’altres no, empeses pel
llavors alcalde de la ciutat i home fort del règim,
Joaquín Bau Nolla. Esta activitat es va fer notar
especialment, i amb èxit, en el camp de
l’educació. Bau aconseguí durant la seua alcaldia
l’establiment d’un nou institut de segona
ensenyança, que avui porta el seu nom, i la creació d’una escola del treball.
L’existència d’un institut no era nova a Tortosa, però l’erecció d’una escola del
treball sí que va suposar una novetat per al món de l’ensenyament alhora que, i
especialment, per al del treball.
La Dictadura va caure i Bau abandonà l’alcaldia. El general Berenguer tenia la difícil
comesa de retornar la vida política del país a l’estat anterior al cop de Primo de
Rivera, amb els mínims estralls possibles per a la monarquia d’Alfons XIII, que bona

* Historiador, professor de l’Institut de l’Ebre
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4 el futur del passat
part de l’opinió pública assenyalava com a fautor de l’etapa primoriverista. Una part
de la vella guàrdia de la Restauració retornava als entrellats del poder, perquè el
govern, la Dictablanda de Berenguer, anava mancat de suport polític, l’altra part
criticava, més o menys obertament al monarca, mentre els republicans es creixien i
veien arribar el seu moment.
A Tortosa es va constituir, el dia 26 de febrer i d’acord amb la Reial Ordre de 15
d’aquell mes, un nou ajuntament, format, meitat per meitat, pels majors
contribuents d’una banda i de l’altra pels exregidors que haguessen obtingut més
vots des de les eleccions municipals de 1917, presidit provisionalment per Joan
Molins Subirats, el regidor més antic. Però este ajuntament, que semblava tenir
l’aquiescència general, no va durar. El govern es reservava el nomenament
d’alcalde i tinents d’alcalde en les capitals de província, les ciutats cap de partit
judicial i les majors de 5000 habitants, o siga, allí on la força de l’oposició era més
gran.
Es preparaven eleccions a diputats i calia assegurar els resultats. Una peça clau del
sistema era precisament el disposar d’alcaldes addictes que afavorissen l’elecció
del candidat oficial, per això servien, entre altres coses, els alcaldes de R.O. En el
moment oportú el govern va designar tot un seguit d’alcaldes i tinents d’alcalde de
R.O. a Tortosa, Tarragona, Reus, el Vendrell, Roquetes, Gandesa, Amposta,
Ulldecona, la Ràpita i Alcanar. Tornaven els vells vicis i les pràctiques de l’època
anterior a la Dictadura.
Antoni Rovira i Virgili alertava de quina podia esdevenir la situació enfront de les
properes eleccions en un editorial de La Nau citada pel Diario de Tarragona:
Mentrestant la designació d’alcaldes i tinents d’alcalde de R.O. sobretot en la forma
que hem vist a la ―província‖ de Tarragona ens fa veure prou bé quins procediments
emprarà el Govern en les futures eleccions si és que realment arriba a convocarles. A Reus, a Tarragona, a Tortosa, al Vendrell, els Ajuntaments no han arribat a
constituir-se encara, davant la protesta general contra els designats per R.O.1
A Tortosa, a partir d’aquell nomenament imposat d’un nou alcalde, es va iniciar un
llarg període d’interinatge i precarietat municipal, que al capdavall només es
resoldria després de la proclamació de la Segona República i la constitució d’un
ajuntament republicà; en poc més d’un any, des de febrer de 1930 fins a abril de
1931, se succeirien cinc alcaldes diferents amb els consistoris respectius. La batalla
política va paralitzar el govern municipal. Això va comportar a la pràctica la manca
d’administració municipal, fortament endeutada de l’etapa anterior, que funcionava
amb intermitència en un període crític per a la ciutat.
El maig de 1930, en saber-se la notícia de la designació de l’alcalde de R.O., la
indignació va ser general a la ciutat, no només pel que significava d’imposició, sinó
per la constatació que qui es trobava darrere el nomenament i movia el fils a Madrid
era l’antic diputat per Tortosa entre 1920 i 1923 José Martínez Villar, personatge

1

Diario de Tarragona, 5/6/1930, p. 2.
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paradigmàtic de tot el més nefast del sistema polític de la Restauració.2
Precisament el 1920 l’arribada de Martínez Villar com a candidat oficial del districte
s’havia vist precedida per la designació d’un alcalde de R.O. i la suspensió de
l’ajuntament republicà, la qual cosa originaria protestes i tensions que van obligar a
intervenir a la força pública. Ara tornava a repetir-se la situació i la reacció de la
classe política tortosina, sobretot i especialment els republicans, i de la generalitat
de la població, va ser de rebuig unànime. La premsa local i provincial es feu ressò
de la protesta.
L’actitud de l’Ajuntament de Tortosa
Havent arribat a les nostres oïdes algunes noves segons les quals l’Ajuntament de Tortosa
no ha pogut ésser fins ara constituït, havem demanat dades concretes sobre el particular,
havent-se’ns facilitat les següents:
«Fou nombrat alcalde de R.O. el senyor Joan Massagué, patrocinat pel ex diputat Josep
Martínez Villar, que usurpà l’acta de Tortosa de la manera més violenta. La Ciutat, com ja és
sapigut, protestà del susdit nomenament. Fou convocat per al dia 21 l’Ajuntament, a fi de
possessionar el nou alcalde de la presidència, però no acudí a la sessió cap regidor.
Convocat en segona convocatòria per a avui (dia 21) no han acudit tampoc ni els liberals, ni
els conservadors, ni els republicans, ni els jaumins. L’únic que ha fet acte de presència és
Manuel Guarch (que moriria al cap de poc d’una pulmonia), la situació particularíssima del
qual l’ha obligat a obrar així, confiat en determinades promeses. La Ciutat aplaudeix l’actitud
dels regidors. Hom parla d’un tancament general de comerços com un acte d’apoi a aquells.
El Concell municipal, doncs, no funciona, poguent-se manifestar, en vista de tot això, que
3
Tortosa està sense Ajuntament».

El primer alcalde de R.O., Joan Massagué Rossich, va dimitir en quinze dies i el
govern en nomenà un altre, Josep Rufo Franquet, que d’entrada va trobar-se en
idèntica tessitura. El governador civil de la província, enfront de la situació, va
procedir a nomenar uns nous regidors, els quals, mal que bé i en acabat de tot un
seguit de pressions i amenaces legals, van anar prenent possessió dels seus
càrrecs. Però tot i així el ple del consistori no es reunia amb normalitat i
l’obstruccionisme continuava.
És en este context d’incertesa i provisionalitat que hem d’emmarcar l’escrit de
Mestre i Noé en defensa de l’Escola del Treball tortosina, aprovada oficialment l’any
2

A títol d’anècdota il·lustrativa del tarannà del personatge es pot citar la noticia apareguda a l’ABC del
2 de febrer de 1922, p. 12: Comunican de Tortosa al periódico La Tribuna que ha sido descubierto por
la Policía un complot para atentar contra la vida del diputado a Cortes por aquel distrito señor Martínez
del Villar. Los encargados del atentado eran unos mozalbetes, que, juntos con dos asesinos llamados
de Barcelona por los elementos políticos enemigos de Martínez del Villar, tenían que realizar el
atentado al paso del automóvil del referido diputado. Este se defendió a tiros consiguiendo ahuyentar
a sus agresores. La policia ha procedido a la detención de los criminales y de varios significados
republicanos, que resultan complicados en el asunto. Han ingresado detenidos en la cárcel
incomunicados. Se dice que el complot estaba tramado contra el mencionado diputado y contra el
alcalde de Tortosa. Circulan otras versiones del hecho- termina diciendo el corresponsal- que resultan
un tanto cómicas. Sobre Martínez Villar i la seua irrupció en la política tortosina, vegeu Molins,
Joaquín M. Elecciones y partidos políticos en la província de Tarragona 1890-1936. Tarragona:
Diputació de Tarragona, 1985, vol. I, p. 189-193 i 212-215; Pujadas i Martí, Xavier. Marcel·lí Domingo i
el marcel·linisme. Barcelona: Abadia de Montserrat, Ajuntament del Vendrell, 1996, p. 204-205;
Bengoechea, Soledad. Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya. Barcelona: Abadia de
Montserrat, 1994, p. 264.
3
Diario de Tarragona, 23/5/1930, p. 1.
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1928 i que havia iniciat el seu camí el 1929. S’acostava l’inici del nou curs de 193031 i l’escola encara no tenia el pressupost aprovat ni assignat des de Madrid. Es
parlava de la propera vinguda del ministre del Treball a Tarragona, Pedro Sangro y
Ros de Olano, marquès de Guad-el-Jelú, i va començar a córrer la brama que se
suprimirien totes les Escoles del Treball de la província a excepció de la de la
capital. Vista l’actuació del govern, això darrer era ben plausible i Mestre va recollir
el rumor i li va donar credibilitat, tot avançant-se a defensar l’Escola del Treball de
Tortosa, com tantes vegades havia fet respecte d’altres institucions i organismes de
la capital de l’Ebre. Mestre des de la prudència però amb fermesa denuncia la
situació:
EL REGIM IL·LOGIC
L’Escola del Treball perilla
No ho voliem creure. Però sembla que la realitat ens convenç de que
si què és veritat. El Ministre del Treball pensa tancar les Escoles
locals del Treball creades per manament de la llei i amb cartes
fundacional aprobades per ell, i amb un professorat nomenat per
concurs cridat per ell també, i deixar subsistentes tant sols les
provincials.
Deixem de banda, per què no cal comentar, l’absurditat que supossa
el fet de que quan un poble se l’ha posat en el cas de fer un esforç
econòmic amb la disposició de locals per a instalar una institució de
cultura, amb la compra de màquines per a l’ensenyança i de menatje
per a les classes, i se li han despertat unes il·lusions i unes
esperances davant de l’entusiasme amb que la joventut que treballa
ha pres l’obra de l’Escola del Treball, vingui una pensada ministerial, i
mentre´s es mantenen tants i tants serveis inútils o poc profitosos pel
país, es suprimeix-que´n altres tant necesaris com els que preparen
la formació professional del treballador, l’elevació del seu nivell
cultural, l’augment del rendiment del treball i la millora general de les
condicions econòmiques de la vida general de la producció.
Però volem subratllar la manca de lògica que hi ha a la pensada.
L’Escola es del Treball. O lo que es igual: que els qui a n’ella tindràn
que anar-hi seràn o treballadors o fills de treballadors. I per tant, que els uns com els altres
no tenen altre mig de subsistència que un jornal.
I cap al cap de ningú que fredament pensi amb això, que una Escola del Treball provincial
pot rendir eficàcia i beneficis amplis i extensius? No es absolutament cert que a aquest
Centre d’ensenyança no hi ha aniràn més que els fills de Tarragona, per que els de Tortosa,
com els de Reus i Valls, restaràn als seus pobles treballant per a viure? No es més racional
mantenir el règim d’avui fent asequible al major nombre de treballadors els efectes
educatius d’un centre de formació tècnica i professional? Per què les Escoles del Treball
locals permeten que amb una metodització dels horaris, acoplant-los als de descanç al taller
o la fàbrica, els nostres joves, sense perdre el jornal, poguessin assistir a classe, i poc a
poc, insensiblement, trobar-se homes de profit i amb condicions per a millorar el jornal per la
major eficiència del seu treball.
La supressió projectada, doncs, es il·lògica. I ho es més encara perque l’organització
―imposada‖ per la llei carrega sobre les poblacions l’obligació de subvencionar les Escoles
del Treball provincial. I per què? Quin benefici en trauràn? No fora més pràctic obligar a una
aportació per cada alumne d’aquelles ciutats que es matriculi, deixant als Ajuntaments per a
que en lloc de tirar els cabals del comú amb coses inútils poguessin aplicar-los a utilitzar els
―tinglados‖ que del Ministeri del Treball se’ls ha fet montar, creant pètites Escoles d’Arts i
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Oficis, en les que aprenguin els treballadors del termini municipal, que per la seva modesta
condició social són mereixedors de major consideració.
El fet comentat no és més que un altre exemple de la rutina amb que es procedeix a
Espanya en moltes coses, sense respecte de cap mena per a el que tindría que ésser
objecte d’un altre tracte menys trontollat pels capritxos o els idealismes
4
del darrer que arriba.

Francesc Mestre s’equivocava en el fet concret, però no en la
dinàmica general; el poder i el sistema acostumaven a actuar de
la manera que denunciava Mestre, encara que esta vegada no
era el cas i al final tot va resultar fruit d’una falsa alarma. El
ministre de Treball va fer acte de presència a Tarragona per a
inaugurar el curs a l’Escola del Treball de la capital el 6
d’octubre; el mateix dia va rebre diverses delegacions, entre elles
la de les forces vives tortosines constituïda per l’alcalde Josep
Rufo Franquet, el primer tinent d’alcalde Joan Baptista Angela, el
secretari de l’ajuntament Andreu Celma, els membres del
patronat i la direcció de l’Escola del Treball —Ignasi Riera (n’era
el director), C. Esteban ( president del patronat), J. Caselles, M.
Vila i J. Fortuño—, el representant de la Cambra de Comerç,
Gerard Vergés, i el de l’Associació de la Premsa tortosina,
Manuel de Peñarrubia, tots acompanyats pel futur diputat del
districte, Martínez Villar. El ministre va manifestar que no tenia
cap intenció de suprimir les escoles del treball locals, que la
manca de pressupost de la de Tortosa era deguda segurament a
un malentès i que en tornar a Madrid faria les gestions
oportunes. Després de visitar també les respectives escoles de
Valls, la més antiga de la província, i de Reus, va retornar a la
capital del regne sense haver rendit visita a la de Tortosa, tal com havia anunciat
que tenia intenció de fer. La delegació tortosina i els seus representants municipals
es van proclamar satisfets de l’acollida ministerial i van agrair els bons oficis de
Martínez Villar. Per a la millor il·lustració del públic en general i dels interessats en
particular, l’alcaldia, el dia 14 de novembre, feia pública una nota a la premsa local
en la qual el cap del negociat corresponent de Madrid comunicava a Martínez Villar
que el Presupuesto del Patronato de Formación Profesional de Tortosa, por el cual
me significó un decidido interés, hoy llegó aprobado a este Negociado.5
El dia 26 d’aquell mateix mes una representació oficial de l’Escola visitava Martínez
Villar, al despatx de l’alcalde, per agrair-li els seus esforços.
L’Escola havia superat un perill, però restava lluny d’estar definitivament
consolidada; la premsa de l’època es fa sovint ressò dels seus problemes i de les
condicions difícils en què es trobava. Instaurada ja la II República i en vespres de
l’inici del curs de 1931-1932, continuava la precarietat; ara era el diari republicà El
Pueblo el que alertava de la situació davant de la falta de recursos del centre
educatiu i demanava a les autoritats municipals que possessen remedio inmediato a
4
5

La Veu de Tortosa, 4/10/1930, p. 2.
Correo de Tortosa, 14/1171930, p. 2.
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la ruinosa situación del único centro pedagógico obrero que tiene la ciudad.6 Més
endavant el mateix rotatiu inseria una nota del director accidental de l’Escola,
Rafael Casellas (el primer director, Ignasi Riera, havia mort a l’abril), en la qual deia
que la situació s’havia resolt i afirmava que con el apoyo decidido y entusiasta de la
Corporación Municipal y provincial, la vida de la Escuela del Trabajo está
completamente asegurada y los obreros tendrán el Centro adecuado para el
mejoramiento de su porvenir.7 Sembla que el funcionament del centre els immediats
anys següents es consolidava i entrava en la normalitat.
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La fundació de la Cambra de Comerç
de Tortosa
Emili Llorente Rosselló *
Resum: En aquest article es relata la fundació de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa, el 8 de març de 1908, i identifica les persones que van participarhi i aquelles que ho van intentar l’any 1899. Es comenten les causes de l’endarreriment
en relació amb ciutats com Reus i Tarragona i es descriu la trajectòria personal d’algun
dels fundadors.
Paraules clau: Tortosa, Cambra de Comerç, càrrecs.
Palabras clave: Tortosa, Cámara del Comercio, cargos.
Key words: Tortosa, Chamber of Commerce, Charges.
Mots clés: Tortosa, Chambre de Commerce, charges.

Els primers intents de fundació
La legislació de les Cambres a Espanya va començar amb el Reial Decret del 9
d’abril de 1886, a proposta del Ministre de Foment Montero Ríos. És d’aquest any la
creació de les Cambres de Terrassa, Barcelona, Palamós, Reus i Sabadell. L’any
següent es crearan les Cambres de Tarragona i de Lleida. Girona ho farà l’any 1889
i fins l’any 1908 no es crearà la de Tortosa.
Aquesta diferència de temps entre la fundació de la Cambra de Reus i Tarragona
respecte a la de Tortosa ens fa pensar en una estructura econòmica diferent del
Camp de Tarragona respecte a les Terres de l’Ebre en els anys de fi de segle XIX.
Una dada que podria corroborar aquesta estructura diferenciada la trobem en els
impostos. En el BOPT número 1 de l’any 1904 apareix un repartiment de contingent
provincial per a l’any 1904 a pagar pels pobles de la província per cobrir el dèficit
del pressupost, que ens ajuda a entendre les característiques dels tres termes
municipals. Si mirem la quantitat que correspon pagar a cada municipi veiem que el
total que correspon a Reus és de 705.700,63 pessetes, el que correspon a
Tarragona és de 691.915.49 pessetes i el que correspon a Tortosa és de
492.023,30 pessetes. És a dir a qui correspon contribuir més és a Reus i
Tarragona. Aquest total de càrrega impositiva és la suma de quantitats
corresponents a contribució rústica, una altra a urbana i una altra a la contribució
industrial. I en veure les xifres ens indiquen en quin capítol cada terme municipal
aporta més. En el cas de la rústica les aportacions són les següents. Reus:
81.493,02 pessetes; Tarragona: 37.132,92 pessetes i Tortosa: 154.914,13
pessetes. Com podem llegir l’aportació de Tortosa és la més alta. En canvi si veiem
la contribució urbana la cosa canvia. En aquest cas Reus: 192.990,14 pessetes,
Tarragona: 192.396,05 pessetes i Tortosa: 56.483,68 pessetes. I passa el mateix
quan examinem la quota corresponent a la contribució industrial, on a Reus li
corresponen 174.096,14 pessetes, a Tarragona 185.281,17 pessetes i a Tortosa
63.461,48 pessetes.

* Economista.
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Per tant podem afirmar que Tortosa no tenia, i això és l’any 1904, una estructura
industrial prou assentada per assolir una Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
com tenien les altres ciutats, o si més no havia de fer esforços voluntariosos bastant
grans per reunir un nombre suficient de socis que volguessin cooperar en la
constitució de la Cambra. Aquestes xifres també ajuden a entendre que Tortosa
disposés de la Cambra Agrícola des de 1892 i de la Unió Agrícola de Tortosa des
de 1894.
La primera vegada que es va intentar constituir la Cambra de Comerç de Tortosa
data de l’any 1899. L’any 1898 es va celebrar un congrés de Cambres de Comerç
d’Espanya a Saragossa, on el seu president Basilio Paraíso endegava un moviment
regeneracionista, i aquest congrés havia de servir per mostrar als poders públics les
causes econòmiques que portaven a Espanya a la ruïna i al descrèdit – els ànims
estaven decaiguts per les guerres colonials. En aquest congrés es reclama un
paper més determinant de les Cambres de Comerç respecte a la política econòmica
espanyola i impulsen alhora la creació de noves Cambres per tot el territori
espanyol. A aquesta crida responen moltes ciutats amb la creació de noves
cambres de comerç, i així se’n van crear dos el mateix any 1898 i onze més el 1899
(Anes 2004). En el cas de Tortosa aquesta iniciativa s’intentarà a finals de 1899 per
un grup de persones que, amb el suport del Diario de Tortosa, acabarà amb una
convocatòria pública a les pàgines d’aquest diari. En la proclama que es publica el
18 de desembre de 1899 es pot llegir:
A los comerciantes e industriales de la comarca de Tortosa
[...] Por todo lo expuesto encarecemos a todos los comerciantes e industriales de esta
comarca a que concurran a la reunión que tendrá lugar el día 24 del corriente mes a las 5 de
la tarde, en los salones de la Cámara Agrícola, al objeto de promover la forma de crear en
esta ciudad una Cámara de Comercio, persuadidos de que la institución de que se trata, ha
de franquear a esta comarca nuevas vías de prosperidad y progreso. Tortosa 12 de
diciembre de 1899.

Aquesta convocatòria va firmada en aquest ordre: per la Junta de Defensa, el
Marquès de Bellet; per la Junta Directiva de la Cambra Agrícola, Primitivo Ayuso;
pel comerç i la indústria, Àngel Nicolau, Bernat Grego, Mateu Martí, Facundo
Segarra, Josep Domingo Grego, Miquel Bau i Francesc Mestre i Noé. Com podem
veure la convocatòria adreça els interessats a la Cambra Agrícola, i encapçala la
crida un noble. El dia 27 de desembre el Diario de Tortosa comenta la notícia en
aquests termes:
Cámara de Comercio.— Celebrada el domingo último en los salones de la Cámara Agrícola,
la reunión anunciada, para tratar de la organización de una Cámara de Comercio en
Tortosa, presidió el acto el Iltmo. Sr. Marqués de Bellet, quien se dirigió a los congregados,
expresándoles el objeto de la convocatoria. A propuesta de dicho señor, acordóse que la
comisión gestora continúe ocupándose del asunto, y evacue algunas consultas que han de
preceder a la constitución oficial de la Cámara, recogiéndose previamente a domicilio, las
adhesiones de los industriales y comerciantes, que deseen apoyar tan utilísimo proyecto.
Entendemos que las personas que se dedican a la provechosa labor de constituir aquí un
centro ajeno por completo a toda idea política, no deben cejar en sus activos trabajos, hasta
implantar la Cámara de Comercio, impulsora de intereses muy respetables.

el futur del passat

I el dia 31 de desembre a les pàgines de La Veu de Tortosa es veu més clar que
aquesta primera convocatòria no va tenir l’èxit esperat:
La circumstància d’ésser vespra de Nadal va ser causa de poca assistència, però es creu
que seran moltes les persones que assistiran a la segona sessió.

Serà el 8 de març de 1900 quan el Diario de Tortosa, gran impulsor de la Cambra
en aquell moment, acabarà comentant que la iniciativa està més que aturada:
Hace unos días escribimos un artículo esperanzados fundadamente, que en corto plazo iba
a constituirse en Tortosa la Cámara de Comercio, porque las circunstancias así lo exigían, y
porque personas de notoria valía de la localidad, habían tomado ciertas iniciativas sobre el
particular; pero como vemos que el tiempo pasa y nada práctico a nuestra noticia ha llegado
a que se haga, nos lamentamos muy de veras del poco celo que revela esta ciudad en
organizarse para la defensa de sus más legítimos intereses .

La fundació
Hauran de passar vuit anys més perquè es donin les circumstàncies adequades
perquè la iniciativa sigui assolida. El fet que sembla desencadenar la necessitat
d’unir esforços és la riudada de 1907. L’estat en què queda la ciutat, les necessitats
que provoca la riuada fan necessari activar la Junta de Defensa de la ciutat i
s’adonen de l’aïllament en què els seus ciutadans estan. Així ocorre que serà una
altra vegada la Junta de Defensa la que encapçalarà la crida per constituir la
Cambra, i el mateix diari qui explicarà el procés de constitució:
Febrero de 1908. Cámara de Comercio. Es ya un hecho la constitución en esta de una
Cámara de Comercio, entidad cuya falta se dejaba sentir, pues los comerciantes e
industriales eran los únicos que carecían de organización y defensa. A raíz del
desbordamiento del Ebro se patentizó ese lamentable abandono de funestas consecuencias
para los intereses del país; y en las diferentes reuniones que entonces se celebraron fue
unánime el parecer de que cuanto antes se formara la Cámara de Comercio. Se han
recogido más de 100 firmas, la Junta de Defensa está redactando el reglamento, y de un
momento a otro se convocará a los firmantes, para proceder a la elección de la Junta
Directiva.

El dia vuit de març de 1908 es constitueix, a la seu de l’Ajuntament, la Cambra de
Comerç de Tortosa. La primera junta està formada per Josep Domingo Grego Vidal,
president; Josep Ballester Romero, vicepresident; Sebastià Tudó Portolés, tresorer;
Josep Bau Vergés, comptador; Francesc Muñoz del Castillo, bibliotecari i Francesc
Mestre i Noé, secretari general. Els vocals són Martín Gilabert Colomines, Esteve
Lamote de Grignon, Joan Baptista Álvarez Argullós, Joaquim Sales Homedes,
Josep Bernis Murall i Francesc Zamora Boronat. El 24 de març s’acorda llogar per
setanta pessetes al mes la casa de Francesc Gargallo, al carrer Gil de Federich de
Tortosa per a seu de la Cambra i es nomena Ramon Marquès Duran oficial de
secretaria.
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Les persones
De la crida feta l’any 1899 veiem que es mantenen Josep Domingo Grego Vidal i
Francesc Mestre i Noé, tot i que per cognoms repeteix Bau, en aquest cas el fill d’un
dels convocants el 1899.
El president Josep Domingo Grego Vidal (1847-1925) és alcalde de Tortosa per
R.O. des del vuit de febrer del mateix any, és a dir, amb 61 anys, a causa de la
dimissió de l’alcalde anterior Josep Maria Piñana. Sabem d’ell (AHCTE Protocols
notarials) que l’any 1886 constitueix amb el seu oncle Josep Homedes Hernández
una societat regular col·lectiva anomenada Homedes i Grego amb l’objecte social
de comerç de fustes de construcció i quitrà, situada al carrer Sant Vicent de
Tortosa, que aquesta societat serà dissolta en acta notarial de 7 de desembre de
1894 a causa de la mort de l’oncle el desembre de 1893, que es repartirà el
patrimoni de la societat que sumava 89.396,23 pessetes amb l’hereu del seu oncle
que és el nét de nou anys Diego Homedes Amigo de Ibero, on actua d’usufructuària
Efigenia Amigo de Ibero, nora del soci mort i vídua del fill.
Després de la dissolució de la societat Josep Domingo Grego continuarà de forma
individual l’activitat de comerç de fustes per a la construcció al carrer Sant Vicent.
L’any 1923 apareix a la matrícula industrial de Tortosa amb set treballadors.
Vicepresident de la Liga Católica el 1903 i conseller de la sucursal del Banc
d’Espanya des de març de 1903 fins a la seva mort el novembre de 1925, serà
regidor de l’Ajuntament de Tortosa durant els primers anys de la dictadura de Primo
de Rivera. Tindrà participació en la Cambra fins al 1915.
Josep Ballester Romero (1860-1927) és el continuador de l’empresa d’olis fundada
pel seu pare Alonso Ballester Igon a Roquetes el 1870. Alonso Ballester és un dels
fundadors del Banc de Tortosa el 1881. Josep, després de presentar-se a les
eleccions municipals de 1913 per la candidatura Popular Administrativa (en alguns
diaris de l’època anomenada Candidatura de la Cambra), juntament amb Manuel de
Salvador Ferran pel districte segon, Josep Mª Cartes Mur pel districte tercer, Josep
Domingo Grego Vidal, Josep Valls Rosselló pel districte quart i Josep Albacar
Nicolau pel districte cinquè, sense èxit, serà president de la Cambra des del 31 de
desembre de 1914 fins a la seva mort l’any 1927.
Sebastià Tudó Portolés és propietari d’una merceria a la Plaça de la Constitució.
Candidat a les eleccions municipals de Tortosa de desembre de 1909 pel districte
primer amb la candidatura de Solidaritat, sense èxit, serà membre de la junta de la
Cambra fins al 1919 i membre del Consell d’Administració del Banc de Tortosa del
1921 fins la seva mort el 1929. El negoci continuarà en mans del fill Ernest Tudó
d’Esteve, regidor republicà a Tortosa des de les eleccions municipals del 12 d’abril
de 1931 pel districte 5è, i a les eleccions municipals del 14 de gener de 1934 pel
Front Únic d'Esquerres.
Josep Bau Vergés (mort el 1935) és comerciant i exportador d’oli. Va fer una
considerable fortuna en les tres primeres dècades del segle XX amb la venda d’oli.
L’octubre de 1916 és nomenat vicecònsol de la República Argentina a Tortosa.
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Aquests anys de guerra mundial són de molta feina per a Josep Bau, com podem
llegir en l’acta de la sessió de la Cambra del dia 13 de desembre de 1917 on
s’ofereix a omplir quatre vagons diaris d’un servei de tren que havia demanat la
Cambra:
Sesión del día 13 de Diciembre de 1917
Que el objeto de la sesión era dar cuenta de una carta del elector Sr. José Bau, Vocal de la
Cámara solicitando se pidiera de la Compañía del Norte el establecimiento del servicio [...]
funcionaría entre Tortosa y Tarragona diariamente, para lo cual hacía el ofrecimiento por
durante un plazo de un mes del tonelaje necesario para cuatro vagones diarios .

El mes d’octubre de 1918 fa una donació de 20.000 pessetes a repartir entre
diferents parròquies de Tortosa sota la supervisió del canonge Joan Bta. Manyà.8
L’abril de 1928 serà vocal del Consell Provincial de Foment per la secció de Comerç
juntament amb Pere Ordeix, de Tarragona. La seu social de la firma Aceites Bau
S.A. serà traslladada a Madrid el novembre de 1942. Josep Bau és fill de Miquel
Bau Isern, natural de Vic, amb fàbrica de xocolates a la Plaça Constitució de
Tortosa l’any 1881, accionista fundador del Banc de Tortosa i alcalde liberal de
Tortosa el 1901.
El fill de Josep, Joaquim Bau Nolla (1897-1973), va ser destacat polític dretà, cap
provincial de Unión Patriótica, alcalde de Tortosa des de 1925 fins al 1930, diputat
en la República, franquista i president del Banc de Tortosa del 1940 al 1951 i
posteriorment President del Consell d’Estat.
La trajectòria de Francesc Muñoz del Castillo és prou aclaridora de la situació social
i política de la societat tortosina. Advocat de professió, apareix a la premsa local el
5 de juliol de 1888 (Correo de Tortosa) com interventor d’Hisenda del cos de les
Administracions subalternes de l’Estat, càrrec del qual és declarat cessant per ordre
del 7 d’octubre de 1891. A partir del setembre de 1892 formarà part del professorat
de primer ensenyament del col·legi Sant Lluís, i serà també el responsable de
l’escola dominical del mateix col·legi l’any 1895. A partir de 1903 és director del
periòdic catòlic Correo Ibérico, on es declara «un individuo del ejército católico que
sale en auxilio de todos cuantos obren y piensen en católico, atento a las órdenes
de las legítimas autoridades religiosas... y a que los católicos unidos y unos en el
dogma, en la moral y en el régimen, formen un solo cuerpo aún en lo civil, para que
fuertes en su unión hagan sentir su influjo en las leyes y en las costumbres,
ganando palmos de terreno arrebatado por el poderoso enemigo común»; i el 1908
fou promotor i secretari de la Cambra de la Propietat Urbana. Fundador del periòdic
La Libertad (1908) i regidor de l’Ajuntament de Tortosa des de l’any 1909, càrrec
que repetirà durant els propers anys. Serà concessionari de l’explotació de
l’escorxador de Tortosa durant aquests anys. A les eleccions municipals de
desembre de 1909 és elegit regidor pel districte quart, formant part de la
candidatura Coalició monàrquica administrativa com a catòlic independent. El 1910
viatja a Madrid i és presentat a Canalejas com a liberal demòcrata, i el març de

8 El Restaurador, 15 d’octubre de 1918.
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1911 fa un intent de pacte amb la formació de Marcel·lí Domingo, cosa que
escandalitzarà els diaris catòlics. A El Restaurador (6-3-1911) podem llegir:
[...] al proponer el Sr. Muñoz una alianza a Marcelino, no representaba a ninguna
agrupación ni a ningun partido ni a ninguna entidad que tenga relación con los católicos.

Els republicans la van refusar. Des de 1914 és tractat de banquer a la premsa i té
negocis en la comercialització i importació d’adobs i concessionari d’aigües
ferruginoses.
Francesc Mestre i Noé (1866 – 1940) té una llibreria i una impremta al carrer de la
Rosa. Francesc Mestre forma part del grup catalanista catòlic tortosí. Serà la imatge
més intel·lectual de la Cambra de Tortosa. Escriptor, arxiver, periodista, és un home
polifacètic que uneix el regeneracionisme cultural amb idees a llarg termini.
Col·laborà amb moltes entitats catalanes, així com en l’elaboració del diccionari
Alcover-Moll amb el treball Vocabulari català de Tortosa. L’any 1914 escriví
Tortosins per Tortosa, un opuscle on fa crides a la cooperació entre les diferents
entitats a fi de retornar a una Tortosa més potent i civilitzada. El paper de Mestre en
la Cambra serà rellevant en aquests primers anys. Entre altres tasques l’octubre de
1910, com a secretari de la Junta Directiva acompanyarà els representants de
l’Ajuntament a Móra d’Ebre a rebre el Ministre de Foment a fi de convèncer-lo de
consignar una bona quantitat en els propers pressupostos de l’Estat per a
l’establiment d’una estació oleícola a la ciutat. Serà també membre de la comissió
encarregada de redactar el reglament interior de la Cambra el març de 1912, amb
Salvador Brunet, Sebastià Tudó, Daniel Mangranè, Vicent Peralta i Manuel Guarch.
Martin Gilabert té magatzems de farines i productes agraris al Temple, i serà un
dels membres més participatius en la Junta de la Cambra. Esteve Lamote produeix
arròs a la Cava i també té interessos en el sector de l’oli, i figura en la matrícula
industrial dels anys 20 en l’epígraf d’especulador d’oli. Joaquim Sales té una fàbrica
de maquinària al carrer Llarga S. Vicent. D’aquesta fàbrica sortiran moltes
màquines relacionades en el procés de fabricació de l’oli, i també el vapor Anita
l’any 1915. Joaquim Sales fou el continuador de l’empresa fundada pel seu pare
Ramon Sales; políticament d’Unió Monàrquica, serà nomenat alcalde de Tortosa el
novembre de 1922.
Josep Bernis és comerciant d’objectes d’escriptori al carrer Bisbe Aznar i Francesc
Zamora té un establiment de ferro al carrer Major de la Creu.
La demarcació territorial
En aquests anys els temes de debat de la Cambra ja indicaran els problemes que
duraran dècades: les comunicacions, l’oli, l’arròs i la demarcació territorial. Deixem
per raons d’espai els tres primers i expliquem una mica les maniobres que es van
produir entre les Cambres de la província.
Francesc Mestre és elegit el desembre de 1910 un dels dos únics membres del
Consell Provincial de Foment de Tarragona, juntament amb Josep Sabater Roig, de
Reus. En haver de ser elegits solament dos membres, resulta que la Cambra de
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Tarragona es va quedar sense representació en el Consell Provincial. La causa va
ser l’acord que van fer les cambres de Tortosa i Reus. Els cent catorze electors de
Tortosa van donar cent catorze vots a Francesc Mestre, de Tortosa i cent catorze
vots a Josep Sabater, de Reus. Els electors de Reus van fer el mateix, la qual cosa
va donar un resultat guanyador per a tots dos en l’escrutini general de la província.
Aquest acord el podem llegir en l’acta de la Cambra de Tortosa del 4 de desembre
de 1910:
Manifiesta el Presidente que invitado por la Presidencia de la Cámara de Reus para celebrar
una conferencia telefónica, se personó a la hora convenida en la estación de esta ciudad y
puesto al habla con este señor, propuso, autorizado por aquella Corporación, que toda vez
que los vocales propietarios que habían de ser elegidos para formar parte del Consejo de
Fomento de Tarragona no se les exige la residencia en la capital de la provincia, proponía
que la Cámara de Tortosa nombrase de su seno un Vocal propietario y además un suplente
con residencia en Tarragona; y la Cámara de Reus haría otro tanto, avisándose
previamente antes de la elección de los Vocales propuestos, a fin de que ambas Cámaras al
redactar las actas de votación fueran de completo acuerdo; a lo que, en nombre de esta
Corporación, y sin perjuicio de dar cuenta de ello a la Junta Directiva, había prestado su
conformidad. La Junta aprobó por unanimidad lo manifestado por la Presidencia.
Diose lectura a una carta de la Cámara de Comercio de Tarragona, suplicando suspenda
esta entidad toda resolución en materia de la elección de Vocales del Consejo Provincial de
Fomento hasta que las Presidencias de ambas Cámaras se hayan entrevistado para tratar
el asunto.

L’1 de gener de 1911 s’assabenta la junta que a l’escrutini celebrat a Tarragona per
a vocals del Consell Provincial de Foment ha estat elegit Francesc Mestre i Noé i
s’acorda abonar-li les despeses de viatge sempre que vulgui assistir a les reunions
del Consell.
Aquest fet té importància pel plet que hi ha en aquests moments entre la Cambra de
Tarragona i la Cambra de Reus a causa de la delimitació territorial de totes dues
Cambres. En haver estat constituïdes les cambres de Tortosa i Valls, es va trencar
l’statu quo vigent respecte a l’abast territorial de cada cambra (Heras i Mas 1987).
L’any 1904 es va acordar repartir el territori de tal manera que a la Cambra de
Tarragona li corresponien els partits judicials de Tortosa, Valls, Vendrell i Tarragona
i a la de Reus els de Gandesa, Falset, Montblanc i Reus. A partir de 1908 les
Cambres de Valls i Tortosa obtenien els seus respectius partits judicials, els quals
pertanyien des de 1904 a Tarragona. Els anys 1911 i 1912 seran de disputes entre
les dues Cambres fins a arribar al 16 d’octubre de 1912 quan la Direcció General de
Comerç dicta resolució definitiva a favor de les tesis de la Cambra de Reus, cosa
que provocarà la dimissió del president de la Cambra de Tarragona.
La postura de la Cambra de Tortosa no va ser gens bel·ligerant i així consta a l’acta
del dia 23 de gener de 1912:
En vista de un oficio del Gobierno civil de la provincia convocando al señor Presidente a una
reunión de representantes de las Cámaras de la provincia, se delegó al Oficial de Secretaría
D. Ramón Marqués para que asista a dicha reunión en representación de la Cámara.
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16 el futur del passat
Dióse lectura a una carta de D. Anselmo Guasch interesando se favorezca por esta Cámara
las aspiraciones de la de Tarragona en el pleito que existe entre esta y la de Reus, por
cuestión del territorio de sus respectivas jurisdicciones facultando la Junta al Sr. Marqués
para complacer en lo que pide al Sr. Guasch, si al tratarse del asunto en la reunión del
Gobierno Civil lo estima de justicia.
Dió cuenta el señor Presidente de un telefonema de la Cámara de Reus encareciendo por
ser de gran interés, la asistencia a la reunión que ha de celebrarse en Tarragona.

I a l’acta del 3 de febrer de 1912:
El oficial de Secretaría D. Ramón Marqués dio cuenta de lo llevado a cabo en la reunión
celebrada en Tarragona por los representantes de las Cámaras de Comercio de la provincia
y que se sintetiza en el acta de la sesión que con posterioridad se ha dignado remitir el Iltre.
Sr. Gobernador civil, en que consta por lo que afecta a esta Cámara que ejercerá
jurisdicción sobre los pueblos que forman el partido judicial de esta ciudad.
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Per què hem d’impartir geologia a les
escoles i als instituts
Alvaro Arasa Tuliesa *
Resum: Amb les ganes de poder continuar fent classes de ciències naturals,
geologia i biologia als alumnes d’ESO i batxillerat, es fa una breu repàs a diferents
motius pels quals no s’ha de deixar d’impartir la geologia i ciències de la terra i del
medi ambient.
Paraules clau: geologia, ciències de la terra, medi ambient.
Palabras clave: geología, ciencies de la tierra, medio ambiente.
Key words: Geology , Earth Sciencies, environment.
Mots clés: Géologie, Sciences de la terre, l’environnement.

―Aprenem a nadar aviat o ens ofegarem, perquè els temps estant canviant‖. Gestió
política de l’ensenyament i de l’educació, de centres, d’aules, metodologies
innovadores, nous currículums, noves dedicacions..., són molts els fronts que s’han
de conjugar des d’un lloc de treball que diàriament ha de reconduir actituds i valors
poc favorables per, simplement, escoltar.
La ciència de la geologia tracta de totes les qüestions referents a
la Terra. Proporciona descripcions dels materials, de les roques
que formen la Terra, tot discutint els seus orígens. Analitza els
efectes de les diverses forces sobre les roques. Estudia la
manera com les roques es disposen a la part accessible de la
Terra. Està molt interessada en els tipus de vida de temps
pretèrits, trobats en les roques, en la seua evolució i ambients en
què es van formant. S'esforça a determinar els límits de terres
fermes i mars durant èpoques passades per dibuixar una
successió de geografies desaparegudes. Totes les rames d'esta extensa ciència
estan interconnectades i són interdependents, tot inspirant-se en les ciències
físiques, químiques i biològiques.
L'objecte de la geologia fonamental és proporcionar una història detallada de la
Terra; la geologia és la història de la Terra. Per saber com hem d’actuar avui hem
de conèixer com i de quina manera ha evolucionat la Terra des de la seua formació
fins als nostres dies. A les roques està escrita la història, només cal llegir-la. Allí hi
trobarem els components i les condicions de formació, un registre de milions d'anys
d'esdeveniments extraordinàriament variats i diferents.
L'estudi de les roques revela l'evolució de les parts accessibles de l'escorça.
L’evolució no ha acabat encara; els processos geològics continuen actuant en els
temps presents i, si més no, entenem en línies generals, són similars als que varen
actuar des del principi de la història geològica.

* Institut de l’Ebre. Av. Colom, 34-42. 43500 Tortosa. A/e: arasa44@gmail.com
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Les observacions detallades sobre les estructures i components de les roques més
antigues conegudes suggereixen processos de formació idèntics als que observem
en l’actualitat. Per això, el present pot utilitzar-se per interpretar el passat. El principi
de l'Actualisme és la base fonamental de la geologia, de manera que observant la
formació i disposició dels còdols d’una platja actual ens pot servir per arribar a
entendre com formacions de roques semblants, però més antigues, poden ser
interpretades com a platges fossilitzades de temps pretèrits. En l'estudi de les
roques no tant sols hem de conèixer els seus caràcters primaris, indicadors dels
processos de formació, també de tots aquells caràcters secundaris i moviments que
s’han anat enregistrant al llarg de la seua història geològica. Com a conseqüència
d'estos moviments, les roques ocupen posicions diferents de les que ocupaven en
un principi quan es van formar. Un sediment com el fang que s’acumula a la
superfície de la Terra a temperatura i pressió atmosfèriques, amb el temps pot
arribar a quedar profundament soterrat; les pressions litostàtiques li faran perdre
aigua i s’aniran soldant les partícules constituents, i formaran una roca que
anomerarem argilita; si el soterrament continua i és afectada per elevades
temperatures i grans pressions pot sofrir neoformació de minerals argilosos i poden
orientar-se, tot donant lloc a una roca metamòrfica que en direm pissarra. El que
coneixem com granit és una roca cristal·lina que es va formar a interior de la Terra
per refredament i cristal·lització d’un magma ric amb silicats i que va donar lloc a
minerals com quars, feldespats i miques; si les roques que es troben per sobre són
erosionades, amb el temps els granits acabaran per aflorar en superfície i també
seran erosionats. En ambdós casos l’ambient original de formació de les roques ha
variat notablement de manera que els materials constituents han reaccionat davant
els canvis soferts. El fang de la superfície s’ha convertit en pissarra i el granit és
erosionat en superfície en fragments de còdol, arena i argila.
Estos canvis, descrits en quatre línies, es produeixen a la realitat de manera
extraordinàriament lenta. Quan els romans varen tallar els blocs de granit per
construir l’aqüeducte de Segòvia, els va semblar que tenia unes propietats
inalterables que durarien milers d’anys. Recentment s’han observat
desmoronaments i disgregacions del material original en tal grau que s’han hagut
d’aplicar tècniques específiques per al mal de la pedra. El granit està degradant-se i
amb l’actuació s’ha desaccelerat el procés de degradació. Processos d’alteració
extraordinàriament lents es comencen a observar després de 2.000 anys. Els
efectes que gairebé no poden ser observats, produiran grans resultats en actuar al
llarg del temps. De la mateixa manera, un petit rierol, amb temps, podrà excavar per
si mateix una gran vall. El temps en geologia ens posa de manifest com som de
menuts.
En tot el que veiem que va succeint queda palès que les roques tenen diferents
edats i que l'estat actual de les parts externes i superficials de la Terra són de vida
curta. En els mars d'avui s'estan dipositant els materials bruts de les roques
modernes, arenes i argiles. Són el resultat dels processos de meteorització i erosió
que desgasten les roques les muntanyes. Amb el transport els materials canvien de
lloc i al final se sedimenten al fons dels mars. Els rius, amb el continu transport
d’aigua i sediments van retreballant el paisatge lentament. Representen grans
geosistemes que excaven, traslladen i dipositen materials en els mars formant
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deltes i modificant línies de costa i el fons marí. Els llacs
s’omplen de sediments, els embassaments també i la seua
vida útil es retalla. El geòleg, com a historiador de la Terra,
està molt interessat en la fixació en el temps dels seus
documents, les roques. Ordena les roques per les seues
edats relatives i en ocasions pot datar-les en ordre de
milions d'anys. En fer-ho, una de les regles que aplica
s'ajusta al principi de l'Actualisme; és obvi que una capa de
roca, formada per la deposició de fragments minerals, deu
ser més jove que la roca sobre la que descansa. Postulat
conegut com la llei de la Superposició de les capes. Seguint
este criteri, les roques sedimentàries a les quals tenim accés
estan sent ajustades constantment en les seues posicions
correctes dintre de la gran successió de les roques.
Moltes de les roques contenen fòssils, restes dels organismes sepultats en el si
d'aquells dipòsits sedimentaris quan s'estaven formant. L'evolució orgànica ha
continuat al llarg del del temps, la vida ha anat quedant fossilitzada en les roques.
Els tipus de fòssils que es troben en la successió de roques ha canviat
contínuament, fins que sorgeix per evolució la flora i fauna dels nostres dies. D'este
fet es dedueix que cada capa o estrat de la successió es caracteritza per una
determinada espècie o grup de fòssils, els quals permeten situar correctament una
capa qualsevol en la successió relativa del temps.
Però el geòleg del present i del futur, en esta societat dinàmica va més enllà dels
aspectes fonamentals de la geologia i assumeix el paper d’una persona de primer
pla en el dia a dia. Treballa en geologia aplicada. És el coneixedor, ―el metge‖ del
subsòl, el gran coneixedor de l’interior de la Terra, tant del passat com del present,
fins i tot pot fer previsions de futur. El geòleg descriu els grans plegaments d’estrats
que formen serralades; reconstrueix com si fos un el puzzle el passat, estudia els
períodes glacials, la vida i el paisatge en altres temps. El geòleg orienta i aconsella
en les grans obres d’enginyeria que es fan sobre la inestable Terra. El geòleg
realitza prospeccions geofísiques, també sondatges per localitzar i valorar jaciments
de petroli. El geòleg utilitza la cartografia bàsica, on la geologia és el principi i el
final de les actuacions humanes en relació a l’entorn, de manera que disposa d’una
visió global en aspectes com l’ordenació del territori i el respecte al medi ambient.
La formació del geòleg li permet conèixer els recursos existents i les seues
relacions, viabilitat i limitacions per al desenvolupament social i econòmic. Amb els
seus coneixements promou una gestió sostenible dels recursos naturals per a una
millor qualitat de vida.
Els estudis geològics previs a la construcció de túnels han de servir per a prevenir
la tipologia, composició i organització de les roques que s’han d’excavar. El estudis
geològics poden preveure les temperatures que s’han d’aguantar, suggerir el
mètode més convenient per a perforar i avançar en l’excavació segons el tipus de
roca. L’emplaçament i traçat dependran precisament del conjunt de característiques
i circumstàncies que presente l’entorn topogràfic associat a l’accessibilitat i
característiques de las roques, el grau de fracturació i si contenen o no aigua.
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També la geologia, ha estat fonamental en la prospecció de recursos energètics,
disposa de la capacitat i coneixements per continuar descobrint recursos energètics
i posa de manifest el valor afegit dels seus coneixements davant la societat. Coneix
perfectament les tècniques de prospecció i investigació de minerals útils i aigües
potables. Intervé en la construcció de ports, túnels, ferrocarrils, preses i edificis. El
geòleg és qui investiga les condicions dels jaciments de roques i minerals, analitza
quantitats i qualitats dels sistemes de fractures, de plegaments, estableix l’ordre
cronològic dels fets...
En l’estudi de les aigües, la geologia insisteix en el coneixement del seu
comportament després de la precipitació de la pluja. Estudia les aigües superficials i
la capacitat d’erosió, transport i sedimentació de materials; valora les possibilitats
de navegabilitat dels rius. També tracta de com les aigües s’infiltren en la terra per a
reaparèixer formant manantials o recarregar els aqüífers. Estudia i analitza les
glaceres, en els temps passats, actuals i futurs, valora les condicions de formació,
variacions estacionals i recursos. El geòleg aporta significatius coneixements a
l’hora de buscar aigua tant en zones muntanyoses com en planures. El geòleg
aporta solucions per a l’estabilització de talussos, rebliments o sanejaments de
terres. En fi, la geologia i les ciències de la Terra afins aporten tot un seguit de
coneixements dels mecanismes i processos químics i físics que intervenen en les
aigües superficials i subterrànies.
El geòleg vetlla per la seguretat de la societat, tot estudiant i definint els riscos
geològics que la poden afectar. En el millor dels casos intenta establir quan es
produiran estos problemes i on actuaran. En altres casos intenta aportar el millor
dels seus coneixements per tal d’atenuar el risc. Aporta els seus coneixements per
conèixer millor els sistemes volcànics, els vents, les inundacions, els corrents
marins, terratrèmols, despreniments i esllavissades de talussos, processos de
dissolució o col·lapse de materials rocosos, argiles expansives, etc.
Amb els estudis geològics s’aporten paràmetres mecànics del sòl perquè el
projectista i director d’obra puguen calcular estructures i aplicar solucions a cada
cas, no poden enfrontar-se a contínues sorpreses si han de realitzar obres
d’enginyeria. També implica una gran responsabilitat la construcció
d’embassaments i la gestió de l’aigua i sediments, les conduccions forçades, els
terrenys on s’instal·len les centrals elèctriques amb importants transmissions de
càrregues i amb valors que pugen milers de milions d’euros. El geòleg, amb els
seus estudis preliminars, posa de manifest les eventuals deficiències de les roques
o de la impermeabilitat d’un embassament de gran capacitat.
La geologia minera permetrà estudiar i establir on estan els jaciments útils,
especificant la seua composició, geometria, orientació, distribució geogràfica i
també el seu origen. Amb finalitats pràctiques, també, es calcula el volum total, la
qual cosa equival a precisar la quantitat de material de què disposem. Això és la
geologia aplicada.
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¿Para qué se fundó el Observatorio
del Ebro?
José Luis Pascual Blázquez *
Resumen: La Historia de la Meteorología guarda aún muchas sorpresas. Hoy es difícil
concebir que, hace un siglo aproximadamente, un nutrido grupo de científicos europeos y
americanos se aplicasen al estudio de la Física solar y de sus repercusiones en la Física
terrestre para, entre otras cosas, tratar de resolver el problema de la predicción
meteorológica. Este fue, entre otros, uno de los motivos de la fundación del Observatorio
del Ebro en Tortosa en 1904, algo que, hasta ahora, no se había sospechado. Pero los
hechos están ahí, para ser interpretados. Su fundador, el jesuita Ricard Cirera, se anticipó
con ello a los físicos más avanzados de su tiempo, lo cual resulta un caso insólito en la
Historia de la Ciencia española. Pero el desarrollo de la aviación, obligado por la II Guerra
Mundial, proporcionó un detallado conocimiento de las diversas capas constituyentes de la
atmósfera, desviando la investigación y la predicción meteorológicas por otras vías.

Palabras clave: predicción del tiempo a largo plazo, Observatorio del Ebro, Física solar y
Meteorología, tiempo, clima y actividad solar.
Paraules clau: predicció del temps a llarg termini, Observatori de l'Ebre, Física solar i
Meteorologia, temps, clima i activitat solar.
Key words: Long weather forecast, Ebro's Observatory, Solar physics and meteorology,
weather, climate and sunspots (solar activity).
Mots clés: Méteo et activité solaire, Observatoire de l'Ebre, Phisique solaire et
Météreologie, temps et activité solaire.

A finales del siglo XIX los estados europeos ya se habían hecho cargo del problema
de la predicción meteorológica, y los diversos observatorios y servicios estaban en
marcha. Poco a poco se fue tejiendo una espesa red informativa, base de los futuros
avances de la ciencia meteorológica. Se llevaban registros sistemáticos de todas las
variables que hoy se siguen tomando, y sólo había que esperar a la gran revolución
que supuso el lanzamiento de los primeros satélites meteorológicos en la década de
los 60 (siglo XX) y al desarrollo de las grandes computadoras en los 70, que permitió
la realización de los primeros modelos numéricos aceptables de predicción (sistema
actual de trabajo en la prognosis).
Hasta el siglo XVIII, la variabilidad climática se atribuyó a la de los ciclos planetarios,
dado que el ciclo anual del Sol no varía prácticamente de un año a otro (vigencia de la
cosmografía aristotélica, en la que a los planetas se les otorga capacidad para
calentar y enfriar la atmósfera terrestre). Abandonada ya la Astrología en el siglo XIX
en el mundo occidental, los estudiosos empezaron a indagar en los ciclos de actividad
del Sol; se siguieron con atención los ciclos de las manchas, más tarde se
descubrieron las fáculas y las protuberancias, la existencia de la cromosfera y de la
fotosfera, y pudo estudiarse la química solar mediante la naciente Espectroscopia.
Vinieron las primeras constataciones de que el magnetismo terrestre variaba inducido
por la actividad solar, y se encontraron relaciones incuestionables entre el campo
magnético terrestre, la variación de la declinación y la actividad solar.

* Professor Física i Química de l’Institut de l’Ebre
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Conocido que la emisión de energía del Sol hacia la Tierra no era constante, los
investigadores de finales del siglo XIX y comienzos del XX pensaron que la
variabilidad en las secuencias climáticas de un año para otro había que buscarla en la
no constancia de la actividad del Sol, y en las leyes que ésta induciría sobre la gran
máquina climática terrestre.
La Meteorología predictiva actual no contempla nada la interacción de la máquina
climática terrestre con el entorno cósmico próximo, pero hubo otras vías de trabajo en
la primera mitad del siglo XX, poco conocidas actualmente, que sí lo hacían. Estamos
en condiciones de afirmar que un sector significativo de meteorólogos, sino por su
número, sí por su dedicación y tesón puestos en el empeño, intentó llevar adelante
una reformulación de las ideas antiguas engastadas en los nuevos conceptos y en las
modernas maneras de pensar e investigar. La conexión cósmica fue para algunos
científicos la vía de trabajo en materia de interpretación de los fenómenos
meteorológicos a gran escala, y en ella pusieron las esperanzas para abordar el
problema de la predicción del tiempo a corto y a largo plazo. Vamos a comprobarlo en
las páginas que siguen.
La fundación del Observatorio de Física Cósmica del Ebro en Tortosa (1904)
A finales del siglo XIX existían numerosos observatorios en Estados Unidos, así como
en Europa y sus colonias, que registraban sistemáticamente datos de magnetismo
terrestre, electricidad atmosférica y terrestre, movimientos sísmicos, actividad solar,
estudiaban los espectros de la luz solar y la polarización de ésta, etc. Habían nacido
ya, por tanto, la Física terrestre y la Astrofísica, pero no la idea de crear una institución
que estudiara conjuntamente todo ello, en la perspectiva de que algunos fenómenos
terrestres pudieran estar íntimamente ligados con la evolución de nuestro entorno
cósmico próximo.
El primero en concebir esta idea y ser capaz de llevarla a cabo fue el jesuita español
Ricard Cirera Salse (Os de Balaguer, Lleida 1864 – Barcelona 1932). Fue destinado a
la Misión que la Compañía de Jesús tenía en Manila, donde elaboró el informe titulado
El magnetismo terrestre en Filipinas, que presentó en un congreso científico en 1893
en Chicago. En el último Capítulo de este informe afirma que los nuevos datos
corroboran la relación, para él ya bien probada, entre las perturbaciones magnéticas y
la actividad solar. Reconoce las auroras polares como corrientes eléctricas en la
atmósfera, y señala lo interesante que sería observar las corrientes telúricas.
En este informe ya se dejan entrever las intuiciones que lo impulsarían a fundar el
Observatorio del Ebro. Ordenado sacerdote en 1898, entre 1899 y 1903 visitó
detenidamente los observatorios de Jersey, Stonyhurst, Uccle, Postdam, Ogyala,
Kalocza, Viena, Estrasburgo, Pàdova, Vaticano, Rocca di Papa, Meudon, Parque de
San Mauro, Montsouris, Budapest y otros muchos.9

Ricard Cirera S.J.,
fundador del
Observatorio del
Ebro.

9

Para más detalles sobre la fundación de este Observatorio clave en la Historia de la Ciencia española, ver
El Observatorio del Ebro. Idea general sobre el mismo, por el Subdirector R.P. Ignacio Puig S.J. (Tortosa,
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Pero, el del Ebro, no fue uno más. El Padre Cirera, a quien no se le conoce una
formación científica amplia, no sólo se atrevió a concebir una idea que estaba ya en la
mente de varios investigadores de su época, sino que tuvo también capacidad para
reunir a un ancho abanico de especialistas que construyeron los edificios y pusieron
en marcha aparatos y proyectos de investigación muy dispares. En un único recinto se
agruparon la Sección Solar, la Magnética, la Sísmica y la Meteorológica, que
abarcaban también el estudio del campo electrostático terrestre, las corrientes
telúricas, la polarización de la luz solar y la radiación solar. Y, todo ello, dentro de una
idea que no era sino un rebrote de las antiguas doctrinas (unicidad de la Naturaleza)
injertado en las modernas, que, a raíz del mecanicismo y, sobre todo del positivismo
del siglo XIX, se olvidaron de nuestra conexión cósmica, negándola
adolescentemente:
Poco antes del eclipse de 1905, el famoso profesor Frank Bigelow visitó el Observatorio, del
que sólo tenía una vaga noticia. Al explicar el P. Cirera a dicho señor, especialista
precisamente en meteorología cósmica, desde lo alto de la torre del pabellón Meteorológico el
objeto de los distintos pabellones Magnéticos, Sísmico, Eléctrico y Astrofísicos, que desde allí
se descubren, volviéndose hacia el P. Cirera, con marcada admiración y gesto expresivo, le
dijo: «¿Cómo ha podido V. pasarme delante? Yo pensaba hacer un Observatorio parecido en
10
los Estados Unidos».

Realmente, la fundación de este Observatorio es un caso insólito dentro de la Historia
de la Ciencia Española, más aún cuando se trataba de abrir una brecha en la nunca
demostrada independencia entre lo cósmico y lo terrestre. Pero a nosotros nos toca
historiar más particularmente lo que se refiere a lo meteorológico y cómo se concebía
en estos años de esplendor de esta institución.

Panorámica del Observatorio del Ebro a comienzos del siglo XX

En lo que respecta a la predicción del tiempo, durante los comienzos de siglo XX, la
mejora en las telecomunicaciones permitió a los meteorólogos la elaboración de
mapas sinópticos con cierto grado de fiabilidad, aunque muy distante de los realizados
después de la II Guerra Mundial y del empleo de las primeras computadoras y
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la paciència de la ciència
satélites en los años 60. La base de estas predicciones eran los mapas de isobaras,
que permitían cierta fiabilidad en el régimen de vientos y de las precipitaciones. No se
conocía aún el concepto de masas de aire, ni el Frente Polar, ni la Jet Stream; el
Padre Cirera era uno de los diversos investigadores que albergaban esperanzas en la
utilidad de los datos proporcionados por la actividad solar para la predicción del
tiempo:
No creo aventurado afirmar que la previsión del tiempo á corto plazo llegará á una perfección
muy grande bajo dos conceptos. Primero por la casi seguridad del acierto; segundo por la
mayor extensión que se concederá á lo que hoy llamamos corto plazo; pues si ahora no
extendemos generalmente 24 horas, es muy probable que se extienda con frecuencia á una
semana y más […]. En conclusión, quede sentado que la ciencia no sólo admite la probabilidad
de resolver el problema de la previsión del tiempo, sino que marca el camino más probable,
señalando el estudio de la Física Cósmica; sin atreverse, sin embargo, á determinar la fecha en
11
que ha de dar el paso decisivo...

Por Física Cósmica ha de entenderse que se refería a las observaciones solares y
magnéticas, junto a otras variables, además de las meteorológicas clásicas.
Enseguida veremos que en esa época Cirera no era el único científico que concebía
esperanzas de aplicar parámetros de Astronomía y Astrofísica a la predicción
meteorológica ordinaria. O, incluso de otras magnitudes, que reflejan el pensamiento
unificador de este gran pionero de la ciencia española:
Los más insignificantes cambios en el estado atmosférico se descubren inmediatamente con el
fotopolarímetro varias horas antes de poderse advertir por los ordinarios fenómenos
precursores, como variaciones barométricas, halos y fenómenos diversos de óptica
12
atmosférica.

No puede quedar expresada más clara la idea de que, bajo la apariencia de
fenómenos muy dispares y variaciones de parámetros en principio inconexos (presión
atmosférica, humedad, polarización de la luz, etc.), estos jesuitas creían en un
principio unificador más allá de la diversidad fenoménica. Por ello reunieron en una
sola instalación el más diversificado observatorio del mundo en su día, y creemos que
hoy tenemos perspectiva histórica suficiente como para poder afirmar que su gran y
principal objetivo era alcanzar una predicción del tiempo suficientemente satisfactoria,
incluso en los plazos largos:
Desde la superficie del Sol, donde se observan las manchas, y atravesando la cromosfera, de
la que se registran los flocculi; pasado el espacio interplanetario, no se deja fenómeno por
observar en nuestra atmósfera: presión, humedad, temperatura, horas de sol, nebulosidad,
evaporación, lluvia, vientos con su intensidad y dirección, polarización de la luz, radiación solar,
ondas hertzianas, conductibilidad eléctrica del aire, intensidad de la corriente vertical, movilidad
de los iones y coeficiente de dispersión eléctrica; y ya en la superficie terrestre se registran las
corrientes telúricas N.-S., E.-W., los elementos magnéticos de declinación y componentes
horizontal y vertical, y se recoge, si es lícito hablar así, las mismas palpitaciones del interior de
la tierra. El trabajo que carga sobre los que estamos en el Observatorio del Ebro, es
ciertamente grande; el resultado que se puede esperar, siguiendo el camino emprendido, es
11
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también extraordinario; si hemos de creer al parecer unánime de los sabios. Otros se ocuparán
con fruto ya en la organización de servicios meteorológicos, ya en servicios regionales,
especialmente útiles á la agricultura; nosotros tendremos que atender a esta empresa en la que
tanto confían los meteorologistas de hoy para llegar el día de mañana á anunciar con precisión
13
la múltiple variedad de los fenómenos meteorológicos.

Que el objetivo del fundador del Observatorio del Ebro era la predicción del tiempo
relacionando los ciclos cósmicos con los terrestres, no puede dudarse, según se
deducen de sus propias ideas, expresadas públicamente en Barcelona (ciudad de
donde obtenía algunas aportaciones económicas privadas para llevar a cabo sus
propósitos) en febrero de 1912:
Para terminar, ¿qué porvenir se puede augurar para la previsión del tiempo á largo plazo? El
día que esté resuelto el problema de los períodos cósmicos por medio de numerosas
estadísticas, y se expliquen las anomalías con el descubrimiento de la verdadera causa que
establece la relación entre los distintos fenómenos solares y terrestres; entonces la previsión
del tiempo será la gran ciencia, hermosa por sus teorías, inmensamente bienhechora de la
humanidad. Entonces, conociendo de antemano los años lluviosos, el agricultor asegurará sus
cosechas, gastando el trabajo y la semilla cuando el agua benéfica los hará fructificar; y el
Estado y los particulares repoblarán los montes y sus campos, esperando en cada región que
se aproxime el período de uno ó más años de lluvias; haciéndose con esto posible, sin
exponerse á la pérdida de grandes capitales, dotar de nuevo á nuestra Patria de aquellos
bosques que no solamente regularían los manantiales y evitarían gran pérdida de los destrozos
de las inundaciones; sino que en algún modo impondrían leyes a nuestra atmósfera haciéndola
más generosa y benéfica, consiguiendo probablemente el aumento de la precipitación
14
acuosa.

Pero ni el fundador, ni sus compañeros de equipo, ni otros investigadores que
trabajaron en otros países en este campo a comienzos del siglo XX, ignoraban el
punto crucial de su trabajo. Constatar correlaciones no es excesivamente complicado
en ciencia, pero determinar y establecer las leyes de los posibles mecanismos de
acción, puede resultar mucho más complicado, sino insoluble a determinados
métodos de trabajo:
Para llegar a la solución del problema falta ciertamente lo principal, es á saber: hallar el lazo de
unión entre los fenómenos solares y terrestres; falta resolver cuál de las diversas teorías
imaginadas para explicar dicha relación es la verdadera; falta reconocer qué predisposición se
exige en nuestra atmósfera, para que una determinada causa produzca determinados
15
resultados.

Con tal idea fundaron este Observatorio en el Bajo Ebro, lo que nos confirman
diversas producciones científicas suyas de antes e incluso de después de la Guerra
Civil española. En la primeras décadas del siglo XX no había ningún otro observatorio
en el mundo que, como el del Ebro, agrupase en un solo recinto tan variado género de
instalaciones; a los registros de Meteorología clásica añadía la medida del campo
eléctrico terrestre, ionización y conductividad del aire, corrientes telúricas,
13
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magnetismo, actividad solar, actinometría, polarización de la luz... y todo ello con la
intención de poder confrontar los propios datos, los de otros observatorios y ser
capaces de deducir las relaciones entre unos y otros parámetros. Es decir, de hacer
ciencia pura, de trascender las apariencias y hallarse en condiciones de conocer mejor
la realidad de los fenómenos, y lo que se oculta detrás de ellos regulado por las leyes
de la Naturaleza.
Del estudio de la ionización del aire, por ejemplo, se esperaban resultados positivos
para mejorar la predicción del tiempo, por lo menos en plazos medios y largos:
Mucha es la importancia que se atribuye actualmente a la ionización atmosférica; pues a los
iones se creen debidos la mayor parte de los fenómenos meteorológicos, tales como la
formación de las nubes y nieblas, las precipitaciones acuosas y las exhalaciones luminosas de
las tempestades. Esta influencia de los iones sobre los meteoros estriba en la interesante
propiedad que aquellos poseen de poder servir de núcleos de condensación del vapor acuoso.
Pues es de saber que el vapor de agua existente en el aire, aún hallándose por debajo del
punto de saturación, necesita, para condensarse, lo que se ha dado en llamar núcleos de
condensación; ahora bien, en las partes bajas de la atmósfera se hallan siempre por lo menos
muchos de estos núcleos en las partículas de polvo, que en número incontable revolotean por
el aire y harían por sí solos posible la formación de nieblas y nubes bajas; pero en las regiones
superiores de la atmósfera no existen semejantes partículas, y por tanto lo que allí desempeña
de un modo exclusivo el papel de núcleos de condensación y hace posible la formación de
16
nubes son precisamente los iones.

Ignacio Puig, S. J.,
prolífico divulgador,
investigador y docente
de la ciencia española
de la primera mitad del
siglo XX.

Nos preguntamos hoy qué habría sido de estas primeras investigaciones integradas
del Observatorio del Ebro si la Guerra Civil no las hubiera truncado, y no creemos
exagerado pensar que fue de una manera definitiva. ¿Habría evolucionado la
predicción meteorológica por otras vías distintas a las actuales? También la II Guerra
Mundial planteó a los meteorólogos urgencias imprevistas en el problema de la
predicción por parte de los gobiernos y sus operaciones militares.
Creemos que hay abierta aquí una interesante línea de investigación histórica, en la
que sería deseable profundizar. Pero veamos ahora los trabajos de un investigador
francés de comienzos del siglo XX que cita repetidamente al Observatorio del Ebro y
utilizó sus datos al abordar el problema de la predicción meteorológica.
Trabajos de Albert Nodon en Francia (1911-1919)
Pocos años después de que el Observatorio del Ebro estuviese en marcha se publicó
en París (1920) una obra cuyo título lo dice todo: Ensayo de Astrometeorología y sus
aplicaciones a la previsión del tiempo. Era la primera vez que se utilizaba este término
para un trabajo que nada tenía que ver con la Astrología tradicional ni con la
horoscopia; la escribió Albert Nodon, oficial de Instrucción pública, doctor en ciencias,
ingeniero químico, ex-adjunto del Observatorio de Astronomía Física de París,
miembro correspondiente de la Academia Real de Ciencias de Barcelona y presidente
de la Sociedad Astronómica de Burdeos.
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Vamos a examinar algunos de sus contenidos y, sobre todo, el pensamiento de su
autor, lo que nos ayudará a comprender cómo algunos investigadores trataron el
problema de la predicción meteorológica desde unos presupuestos que, después, se
vieron superados por otras vías, tal vez más utilitarias, por lo menos en los plazos
cortos.

Albert Nodon.

En la Introducción de su Essai sur Astrométéorologie, Albert Nodon examina el estado
de la predicción meteorológica en su tiempo; cita a meteorólogos como Plumandon,
Marié-Davy, Mascart, Teiserenc de Bort, Vincent, etc., muy conocidos entonces, los
cuales daban gran importancia, además de las variaciones de presión, humedad y
temperatura, a las corrientes eléctricas de la alta atmósfera en la predicción del
tiempo. En cuanto a otros parámetros, según Nodon:
La observación demuestra que existen estrechas relaciones entre el estado eléctrico de la
atmósfera, la carga eléctrica del suelo, las componentes del campo terrestre, las tormentas
electromagnéticas y las grandes perturbaciones de la atmósfera, como los ciclones. Relaciones
análogas, pero inversas, enlazan el estado de calma de la atmósfera, o períodos de buen
tiempo, a los estados eléctricos y magnéticos estacionarios.
Las acciones eléctricas parecen estar íntimamente ligadas a la formación de ciclones, de
auroras polares y de grandes perturbaciones atmosféricas. Las acciones caloríficas se
observan más particularmente durante los períodos de calma y de buen tiempo.
La observación solar permite, por sí sola, la consecución de indicaciones de orden general muy
satisfactorias, en una región limitada de extensión media, tal como el Oeste de Europa.
Las deducciones que se pueden extraer de estas observaciones presentan la ventaja de
adelantar las indicaciones habituales que dan el estudio de los vientos y de las variaciones de
presión.
Los métodos eléctricos tienen, sobre los de observación solar, la superioridad de revelar la
llegada de grandes perturbaciones en ausencia de manchas o de fáculas, durante los períodos
de mínimo solar; también permiten la consecución de valiosas indicaciones en invierno, cuando
17
el Sol queda oculto durante muchos días consecutivos.

Gráfico con las manchas,
fáculas, ciclones, potencial
eléctrico, datos meteorológicos,
terremotos, fases de la Luna y
aspectos heliocéntricos de
Mercurio y Venus. Repárese en
cómo recoge los datos del
Observatorio del Ebro.
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La idea por tanto era que, aunque los diversas aparatos revelasen en el aire
variaciones mecánicas (presión), termodinámicas (temperaturas, humedad, etc.) y
electromagnéticas, éstas últimas, en íntima conexión con la actividad del Sol, y
también de la Luna y de los planetas, como veremos enseguida, por su propagación y
detección infinitamente más rápidas que las otras, podían adelantarse en varios días a
las demás, y, por tanto, ser utilizadas ventajosamente en la predicción del tiempo.
Basándose en las observaciones de Marchand sobre al actividad solar, Nodon admitía
que:
Existen una serie de fenómenos terrestres o atmosféricos: tormentas magnéticas, eléctricas,
auroras polares, trombas, ciclones, fuertes depresiones barométricas con vientos violentos,
lluvias excepcionales, que, todos, tienden a producirse cuando una región de actividad del Sol
pasa por el meridiano central; pero, es necesario, además, para la producción de un cierto
número de ellos, que se den también ciertas condiciones atmosféricas locales.
El autor [Marchand] llamaba críticas las condiciones en las que debían producirse los pasos por
el meridiano central del Sol, de las regiones de actividad persistentes, pudiendo calcularse
18
estos valores con gran antelación, y por tanto realizar previsiones a largo plazo.

Nodon expone en el primer capítulo de su obra numerosas gráficas, correspondientes
a meses completos de observaciones entre los años 1911 y 1919. En ellas contrasta
las manchas y fáculas solares con las perturbaciones del Atlántico y de los Grandes
Lagos; el potencial eléctrico obtenido del Observatorio del Ebro, las temperaturas, los
días de buen tiempo, los días de lluvia y las presiones de un observatorio de Siria, el
del Ebro y otro de La Mancha, los aspectos planetarios (heliocéntricos) de diversos
planetas, las sicigias y la luz zodiacal.
Y lo propone en base a las observaciones metódicamente llevadas a cabo durante
estos diez años. En cuanto a los movimientos de las altas y bajas presiones, admite
otras acciones además de las puramente derivadas de la Fluidodinámica y de la
Termodinámica, originadas fuera de la Tierra:
En los ciclones se ponen en juego masas eléctricas extremadamente potentes, cuyos efectos
electromagnéticos y dinámicos resuenan en toda la superficie del globo […]. Otro hecho
señalado en las observaciones precedentes es una remarcable concordancia entre los
seísmos, las alteraciones eléctricas y las grandes perturbaciones atmosféricas. Marchand
había señalado ya esta concordancia en la región de los Pirineos; pero es aplicable al globo
terrestre por entero; los sismógrafos que registran las menores oscilaciones de la corteza
terrestre, señalan fácilmente las que se perciben en las antípodas cuando se producen grandes
perturbaciones atmosféricas […]. Las indicaciones que proporciona el barómetro siguen a las
precedentes; son preciosas, ya que indican la posición de los centros de depresión
secundarios, así como su extensión y su importancia, permitiendo extraer deducciones útiles
19
sobre el estado probable de la atmósfera en regiones de extensión más limitada.

El capítulo tercero lo dedica a las previsiones, examinando previamente
observaciones llevadas a cabo durante la segunda década del siglo XX en Francia, en
España y en el Sahara, relacionadas con el paso de la Tierra por enjambres cósmicos,
con la luz zodiacal, apariciones de cometas, la duración de los focos de actividad
18
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solar, las calmas solares, las medidas proporcionadas por el electrómetro, las curvas
de oscilación electromagnética y el influjo lunar.
El cuarto capítulo aborda el examen de las perturbaciones solares y la temperatura, en
el quinto proporciona reglas prácticas para la previsión del tiempo, en el sexto trata el
problema desde el punto de vista teórico (acción de los planetas sobre el Sol, puntos
de formación de los ciclones, las corrientes de la atmósfera y sus reacciones
electromagnéticas, los seísmos, el magnetismo terrestre, la influencia de los macizos
montañosos y los ciclos periódicos). Finaliza con el séptimo Capítulo, describiendo los
aparatos de medida empleados: luneta, electrómetro, electrómetro de espejo,
magnetómetro de espejo y brújula-magnetómetro.
Especialmente interesante para nosotros son las reglas prácticas para la previsión del
tiempo del capítulo quinto, de las que entresacaremos algunas para completar nuestra
idea del pensamiento y de la visión de este género de investigadores.
La previsión del tiempo por los métodos magnéticos y eléctricos
Las indicaciones que proporcionan el magnetómetro y el electrómetro se completan
mutuamente, añadiéndose a las que resultan del examen de la superficie solar.
El electrómetro es más sensible que el magnetómetro a las variaciones incesantes que sufre el
estado eléctrico en la alta y en la baja atmósfera. Hemos visto en un estudio anterior que
resulta útil realizar observaciones eléctricas y magnéticas simultáneas; las primeras se
relacionan más especialmente con acciones locales, y las segundas con acciones generales
[…]. Cuando el magnetómetro sube rápidamente, la temperatura se eleva, y el tiempo
evoluciona hacia la bonanza. En verano se puede prever un período de calores tanto más vivos
cuanto más alto esté el instrumento […]. Cuando el magnetómetro sube rápidamente hasta un
grado elevado y la brújula-magnetómetro anuncia una tormenta electromagnética, el viento gira
rápidamente al Sur, se puede predecir para los días siguientes la llegada de grandes
perturbaciones atmosféricas y seísmos cuya situación sólo puede ser determinada de
antemano por las indicaciones de un único observatorio […].
El empleo de magnetómetros y de electrómetros de registro fotográfico proporcionaría los
mayores servicios en la previsión del tiempo, así como en el anuncio de ciclones y de seísmos.
El magnetómetro y el electrómetro revelan, en efecto, el estado de la alta atmósfera mucho
antes de que el barómetro haya podido sufrir la menor impresión por parte de la presión; de
modo que las previsiones que se pueden extraer se adelantan a las del barómetro.
Sus indicaciones, junto a las de la observación solar, dan un carácter de alta probabilidad a las
previsiones aplicadas a una región de extensión media, como es el Oeste de Francia, incluso
de la mayor parte de Francia, porque la región mediterránea se halla sometida a leyes
diferentes de las de la región oceánica. Basta entonces establecer pronósticos en estas
20
regiones, como lo hemos hecho para la región oceánica.

20

Albert Nodon, op. cit., pág. 129-138.

la paciència de la ciència

Lluvia, humedad, fáculas y estado eléctrico de la atmósfera para 1917, según Albert Nodon.

Otros investigadores caminaban por esta misma vía de investigación, como
Thomas Moreux, sacerdote francés, o W. Herschel y M. Lockyer en el Reino Unido,
el Doctor Meldrum, Chambers, Lord Mayo, Koppen, Fergusson en la India y
Colombia.
Otro investigador francés que también trabajó en esta misma dirección fue Henry
Mémery, quien escribió un folleto titulado Météorologie et phènomenes solaires
(Meteorología y fenómenos solares, Burdeos 1910). Otro trabajo de este mismo autor
lleva por título Les Grandes Hivers, Les Grandes Etés; coincidences remarquables
avec les périodes solaires (Extracto de Comptes rendus de l’Association Française
pour l’Avancement des Sciences).
Al otro lado del Atlántico trabajó en esta línea de investigación otro jesuita, P. J. S.
Ricard, profesor de Física y director del Observatorio en el Colegio de Santa Clara
(California). No sólo hacía predicciones públicas del tiempo basándose en las
apariciones y desapariciones de las manchas del Sol, sino que, incluso se veía capaz
de predecir éstas. Expuso sus ideas básicas en un artículo aparecido en la revista
Popular Astronomy (abril 1911, publicación que estaba a cargo del Goodsell
Observatory). En ella manifiesta que «parece cierto que calculando la resultante de la
actividad electromagnética del Sistema Solar, ejercida en el Sol y en la Tierra en
determinada fecha, podemos predecir con mucha anticipación que habrá una
perturbación en el Sol, y su correspondiente en la Tierra, y lo que es más, fijar
aproximadamente el grado de intensidad y asimismo las posiciones heliográficas y
geográficas de las referidas perturbaciones […]. Pertenece a este Observatorio el
haber descubierto que, cuando un fenómeno solar, mancha, fácula o combinación de
ambas, está en una posición distante unos 3 días aproximadamente del limbo
occidental, entonces un área ciclónica llega a la costa del Pacífico […] Cuando dicha
perturbación pasa al otro lado del Sol doblando el limo occidental, el área anticiclónica
que siempre sigue al ciclón avanza hacia la costa del Pacífico y dentro de poco tiempo
hace un tiempo hermoso».
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Estos trabajos eran conocidos del jesuita catalán Padre Cirera, y de ello nos da
cuenta:
Según estas reglas anuncia diariamente el tiempo en la prensa de California y tanto él como
otros del Colegios con quienes hablé, me aseguraron el acierto de sus anuncios, que suele
hacer con una semana de anticipación. Termina su artículo el Padre Ricard invitando á que se
pruebe la verdad de sus afirmaciones comparando los mapas del Weather Bureau de
Washington con fotografías ó dibujos solares. Por mi parte le exhorté á que fuera él quien
hiciese este trabajo; pero de una manera completa, sin omitir ningún caso, ni forzarlo; pues una
21
estadística de esta clase sería sumamente preciada .

Por si quedase alguna duda de las perspectivas que tenía la predicción del tiempo en
los inicios del siglo XX, el Padre Cirera, pionero en este campo de la ciencia, nos sigue
diciendo:
…he de hacer constar que el camino seguido por estos investigadores y observadores es el
que preconizan todos los sabios que se preocupan de las cuestiones de física cósmica para
llegar á la previsión del tiempo; para que la meteorología llegue á obtener los honores de una
ciencia de previsión. En confirmación de esto podemos citar un trabajo que resume muchos
otros preparado bajo la dirección del Weather Bureau de Washington y del cual es autor el
profesor de meteorología Monsieur E. B. Garriot. Allí se admite en la página 43 que por ahora
ya existen ciertos hechos que justifican los trabajos ulteriores de investigación en este sentido,
y se indica al propio tiempo, que para obtener resultados completos debería emplearse en esta
investigación los últimos descubrimientos científicos. Hay que notar que esta memoria fue una
especie de informe oficial, cuya tendencia era más bien fiscalizar la obra de los observadores
privados, los cuales frecuentemente resultan molestos á los establecimientos oficiales; pues
bien, a pesar de esto no puedo menos de reconocer la solidez científica de las tendencias de
los modernos meteorologistas, de éstos que sin dedicarse á la observación cotidiana de los
aparatos meteorológicos, trabajan en la investigación de las leyes que han de regir en la
22
meteorología del porvenir.

A modo de epílogo
Después de lo dicho, estamos en condiciones de afirmar que los hombres que
trabajaron en el Observatorio del Ebro navegaron a contracorriente de las ideas
imperantes en su tiempo. No eran ni fueron los únicos, pero extramuros era el
momento de los éxitos del análisis en todos los terrenos de la ciencia, de
dicotomizar, de clasificar, de ir del conjunto a las partes llevando la subdivisión al
límite. Ello nos llevó a saber del interior de los átomos, y a lo más recóndito y
guardado de ellos, como es el núcleo, dando nacimiento a la Era atómica; del
núcleo celular, del ADN y los genomas completos, dando nacimiento a la Biología
molecular y la industria de la Genética, que hoy ya cotiza aparte de las demás
actividades en las Bolsas norteamericanas. Pero tal vez se perdió esa visión de
conjunto, holística, de contemplar el mundo, y hoy ya se constatan los síntomas de
un nuevo despertar en el modo de hacer ciencia, aunque esta sea otra historia.
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Ricardo Cirera, S. J., op. cit, pág. 32.
Ídem., pág. 34-35.

la paciència de la ciència
Así que vamos a terminar con el pensamiento de un gran matemático francés,
coetáneo de los fundadores del Ebro, Henri Poincaré, cuando aborda este tema en
su conocida obra La ciencia y la hipótesis:
Observemos en primer lugar que toda generalización supone en cierta medida la creencia
en la unidad y en la simplicidad de la naturaleza. Para la unidad no puede haber dificultad
por ello. Si las distintas partes del Universo no fueran como los órganos de un mismo
cuerpo, no actuarían unas sobre otras, se ignorarían mutuamente; y nosotros en particular
no conoceríamos más que una sola. No tenemos, pues, que preguntarnos si la naturaleza
23
es una, sino cómo es una.

A lo que ya habían llegado con sus especulaciones los griegos de los siglos VI y V
a.C. Y hoy toca retomar después de chocar contra sus límites naturales y agotarse
la vía exclusivamente analítica de trabajo científico.
Nota final
Para un tratamiento más desarrollado de este asunto el lector interesado puede visitar:
«Astrometeorología: intento de reformulación científica en el siglo XX». 2009.
<http://astrofactoria.webcindario.com/Cap18.htm>,
<http://divulgameteo.es/amplia_meteo.asp?id=225&idc=3>.
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Pequeñas reflexiones
Roberto Villagrasa Sampériz *
Resumen: El sistema educativo en nuestro país sufre, permanentemente, excesivos
cambios de planificación, en los cuales no cuentan ni la opinión, ni las consideraciones
de los profesionales de la educación que tienen que aplicarlos. Tantas reformas y
profusión de nuevas reglamentaciones generan desconcierto, dificultan el buen
funcionamiento de la educación e impiden consolidar un trabajo efectivo y continuado.
Palabras clave: Educación, problemas y reformas del sistema educativo, profesionales
de la educación, inversión y presupuestos educativos.
Paraules clau: Educació, problemes i reformes del sistema educatiu, professionals de
l’educació, inversió i pressupostos educatius.
Key words: Education, problems and educational system reforms, education
professionals, investment and educational budgets.
Mots clés: Éducation, problèmes et réformes du système éducatif professionnels de
l’éducation, investissement et budgets éducatifs.

Cuando, en la prensa o en otros medios de comunicación, encuentro
opiniones sobre los problemas educativos de nuestro país, creo
detectar la falta de un elemento importante: la opinión de los
educadores (los que trabajamos en el medio con los alumnos). No me
atrevería yo a llamarme experto, como tantos se autoproclaman o dejan
que se les proclame, pero creo que sí tenemos los profesionales del
medio alguna experiencia. En bastantes ocasiones políticos, periodistas
y ―expertos‖ pontifican sobre temas educativos sin que la experiencia de
a pie aparezca en el programa. Los representantes de la profesión
parecen desaparecidos. Tal vez sea aquella una sensación solo mía,
pero hay otra que no lo es: la insistencia en opinar de determinados
problemas educativos como si fueran sólo de este país. Uno lee el
estudio «Los sistemas educativos europeos ¿Crisis o transformación?»
de la Fundación ―la Caixa‖, por citar algo sintético, y ve cómo van
apareciendo para Francia, Alemania, Holanda, España, etc. problemas
parejos: diferencias de oportunidad en función de la procedencia social y cultural de
los alumnos, violencia escolar (mayor en los centros grandes, a partir de 500 o más
alumnos), formación permanente del profesorado, carrera docente, inmigración, etc.
Una serie de reflexiones se me plantean respecto a las alternativas a los problemas
educativos. ¿Se pueden copiar las soluciones? ¿Procede antes un debate en el que
también participemos los profesionales? ¿Podemos arriesgarnos, antes de dicho
debate, a otra ley que tampoco solucione los problemas?
Los docentes estamos, desgraciadamente, acostumbrados a continuas
innovaciones normativas que no sobreviven a sus resultados y que casi no nos ha
dado tiempo a asimilar. Muchas veces tampoco a sopesar si los resultados son
buenos o regulares. Eso genera, como lo haría en cualquier empresa, desánimo y
falta de identificación con las innovaciones que se nos plantean, que, por otro lado
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se plantean como hechos consumados y no como resultado de un
proceso de mejora participativo.
Cuando, por ejemplo, en la nueva ley de educación de Cataluña se
establece la participación de los ayuntamientos en la gestión de los
centros, ¿se es consciente de los misérrimos presupuestos que manejan
la mayoría de estos entes locales, de las prácticas gestoras a las que han
tenido que recurrir durante la burbuja inmobiliaria a consecuencia de lo
anterior, del hecho de que siguen pendientes de solucionarse sus vías de
financiación…? ¿Se parece la situación de nuestros Ayuntamientos a la
de otros países donde ya se participa en dicha gestión de forma
tradicional? ¿No acabaremos añadiendo sus problemas a los del sistema
educativo? ¿Necesita la gestión actual de más gestores, que por otra
parte tampoco son especialistas en gestión?
Otro aspecto en el que se basan las sucesivas normativas con las que bombardean
a la comunidad educativa es la autonomía de centros, que suele ir ligada a los
premios a los centros de un ―mejor rendimiento‖. Nuevamente una serie de
reflexiones evidentes parece que no se han querido hacer. Por citar algunas, el
hecho de que la rotación laboral (en mi centro de unos 150 profesores, por ejemplo,
gira en torno al 35 por ciento) no permite que una gran parte de los causantes de
ese mejor rendimiento perciban los frutos del mismo. Si, por otra parte, el perceptor
de los premios es el centro, se está desequilibrando un sistema que debe ofrecer
igualdad de oportunidades a los alumnos de todos los centros. Y los niños no
repiten infancia. Entiendo pues que un sistema educativo no debe basarse en la
competitividad, sino en la emulación y en compartir e irradiar experiencias positivas,
y en una justa redistribución de los buenos resultados. No se trata de extinguir a los
que lo hacen peor, como a veces sucede en economía, sino de favorecerlos para
que todos lo hagan igual de bien si puede ser.
Respecto a la autonomía de gestión, en este caso otra vez por lo que respecta a la
nueva ley catalana, más se parece a una recuperación de modelos feudales que a
una moderna descentralización. En los centros educativos debería practicarse una
sana discusión permanente sobre los proyectos educativos y lo que se considera
bueno o no en ellos, sin que sea necesario llegar a conclusiones únicas, educando
en democracia y pluralismo con el ejemplo, y no imponiendo idearios en forma de
proyectos, más propios de determinadas confesiones privadas. La idea de que los
equipos de dirección puedan determinar qué miembros de la plantilla son fieles al
―proyecto‖ o a quién hay que contratar por esa fidelidad creo que no va por el buen
camino.
Hablando de descentralizaciones, el tema de las ratios de alumnos por aula nos
lleva por el camino contrario. Se produce demasiada concentración de alumnos con
necesidades extras, diagnosticadas o no, en centros públicos y, dentro de los
públicos, en algunos más que en otros. No se pueden manejar las mismas ratios
con estos alumnos y pretender unos buenos resultados. Pero claro, ahí nos
encontramos con uno de los problemas que sí son específicos de nuestro sistema
educativo: El porcentaje sobre el PIB que se invierte en educación en nuestro país
está en torno a un punto y medio menos (y en ocasiones hasta a tres puntos
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menos) que en los países a los que, con la boca, pero no con los
presupuestos, queremos tomar como modelo (Hay que tener en cuenta
que un punto y medio de 6’3 –que es la media de puntos del PIB que
gastan los países de la OCDE- es un 23’8 %. Si nos medimos con los
países nórdicos, que están por encima del 8% de su PIB dedicado a
educación, el desequilibrio negativo para nuestro país es del 44 %). Y
eso va unido a un modelo distinto de distribución de la riqueza que nos
desequilibra más todavía con respecto a aquellos países que no tienen
un 20% de población bajo el umbral de la pobreza (Cáritas dixit
repetidamente, nuestro sistema salarial lo confirma, y el 20% de paro lo
refuerza). Ese porcentaje de población con grandes problemas
económicos y de acceso a la cultura es un nutriente del fracaso escolar
en cualquier país, y por eso en el nuestro el fracaso y el abandono se
doblan con respecto a aquellos espejos de los que hablábamos. Claro,
eso no puede corregirlo la educación solita si antes no aportan algo la economía, la
justicia social y la equidad.
Unido a todo lo anterior, las sucesivas reformas normativas han ido forzando al
profesor a un trabajo burocrático que cada vez le quita más tiempo del que hay que
dedicar a preparar clases. Farragosas programaciones cuya extensión no tiene
ningún sentido práctico. En un principio las programaciones, que están basadas en
los currículos podrían entregarse elaboradas al profesor, que sólo debería informar
del seguimiento a través de una escueta memoria. Se podría ahorrar un montón de
tiempo si, por ejemplo, un especialista hace una programación clara que no tienen
que repetir otros cinco mil; ya que la libertad de cátedra y la capacidad de conectar
con el alumno no están en la programación. Después también parece que resultan
necesarios los seguimientos estadísticos que ni siquiera tienen reglas que pueden
seguirse por todos, la elaboración de inútiles y falsificables cuadernillos de
seguimiento de las prácticas en las empresas, donde lo importante es la relación
empresa-alumno-profesor y cuyo resultado se puede plasmar en un escueto
informe y en la nota de evaluación, además el control de esos cuadernillos se come
recursos humanos que no sobran. Los programas de gestión informáticos fallan y
se renuevan demasiado a menudo, con la consiguiente pérdida de tiempo, en las
tutorías lo importante son los papeles, sobre todo los estadísticos, pero lo que
reflejan no tiene soluciones ni seguimientos reales, etc.
La formación permanente del profesorado es otro de los que se plantean como
problemas en estudios a nivel europeo. Yo no estaría totalmente de acuerdo en
ello. Creo, y compruebo entre muchos de mis compañeros, que los profesores
tenemos tendencia a seguir formándonos a lo largo de nuestra vida, tanto por la
necesidad de hacer frente a los nuevos retos (novedades de la especialidad,
utilidades informáticas, etc.), como por nuestra experiencia cotidiana, que suele ser
una buena formadora para quien tiene ganas de aprender (y no hay que olvidar que
la voluntad de servicio es fundamental en nuestra profesión, y si no existe poco hay
que hacer aunque se tengan muchos certificados). Entiendo, no obstante, la cabida
de muchas mejoras, y pienso que éstas podrían venir de la mano de permisos
provisionales para la redacción de material didáctico (que buena falta hace), del que
se podrían beneficiar todos los compañeros de cada especialidad (material que
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debería ser evaluado, tal como se evalúa la investigación pedagógica). También a
través de cursos que dieran sentido a la carrera profesional, convirtiéndolos en
cursos conexos traducibles a créditos universitarios o máster en su caso
(sustituyendo los actuales cursos inconexos y sin más validación que los puntos
para los sexenios). Todo aquello debería tener el reconocimiento que las normas,
actuales o en perspectiva, otorgan ahora a la fidelidad al proyecto del jefe o al
ejercicio de cargos elegidos a dedo y que ya tienen su retribución económica.
Por otra parte no quiero despedirme de estas reflexiones sin dejar dicho que creo
que nuestra profesión consiste en calar como gotas de lluvia, en aportar granos de
arena, no en proponer el diluvio universal o el descubrimiento de la rueda a cada
reforma. Creer que comprando un ordenador a cada niño lo va a convertir en un
experto informático, que descubre de repente su vocación de empollón, es como
creer que comprándoles un balón de futbol a cada uno los vamos a convertir en
estrellas de la pelota. Hay que entrenar mucho, y en educación también, y no hay
que contribuir a que se pierda la costumbre de abrir un libro, porque la época de los
libros informáticos generalizados está todavía lejos. Pero, sobre todo, hay que
escuchar a los profesionales, a los del aula más que a los de las oficinas, porque, si
seguimos tratando al profesor como a quien no tiene derecho a opinar, nuestra
respuesta puede acabar siendo la de convertirnos en burócratas que rellenan bien
los papeles pero dejan de rellenar el cerebro del niño de conocimientos, inquietudes
y valores. Y si vamos a copiar a los nórdicos, copiemos antes su equilibrio social y
sus presupuestos públicos. Aunque, personalmente, preferiría andar paso a paso a
que a la próxima nos propongan un triple salto mortal.
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El restabliment de la impremta a
Tortosa: Josep Cid, 1780
Enric Querol Coll *
Resum: Després de ser una de les ciutats pioneres a la Península en la producció de
llibres impresos (1477), Tortosa només va tenir un taller tipogràfic estable entre el 1622 i
el 1656. No fou fins al 1780 amb l’impressor Josep Cid, que no es va tornar a gaudir
d’aquest mitjà determinant tant per a la difusió com també per a la creació literària i
intel·lectual. L’article vol fer una petita història de l’establiment del taller de Cid així com
del seu successor, Joaquim Puigrubí, alhora que oferir una panoràmica del tipus de
produccions que tragueren a la llum
Paraules clau: Impremta, Tortosa, segles XVIII-XIX, Josep Cid, Joaquim Puigrubí.
Palabras clave: Imprenta, Tortosa, siglos XVIII-XIX, Josep Cid, Joaquim Puigrubí.
Key words: Printing press, Tortosa, XVIII-XIX centuries, Josep Cid, Joaquim Puigrubí.
Mots clés: Imprimerie, Tortosa, siècles XVIII-XIX, Josep Cid, Joaquim Puigrubí.

El 1477 els impressors Pere Brun i Nicolau Spindeler publicaven a Tortosa els
Rudimenta grammatice de l’humanista Niccolò Perotti, una de les primeres mostres
d’art tipogràfic a la Península. Malgrat aquesta edició primerenca i les tres obres
que imprimí Arnau Guillem de Montpesat entre el 1538 i el 1539, l’únic taller estable
a la ciutat a l’edat moderna fou el fundat per Jeroni Gil, el 1622, continuat per
Francesc Martorell i successors (1631-1642) i per Pau Bori, amb una edició esparsa
del 1657. Després, silenci, fins que a partir del 1780 comencen a aparèixer peus
d’impremta signats per Josep Cid. Tot i que Federico Pastor (1901:114), en el seu
clàssic estudi sobre la història de la impremta, afirma que Cid estigué en actiu des
del 1764 fins al 1791, hem de rebutjar aquestes dates límits per pur empirisme: no
hem trobat cap obra signada per aquest tipògraf abans del 1780 –Pastor no dóna
cap referència bibliogràfica per a sostenir la data de 1764– i, al contrari, són
comuns els peus d’impremta de Cid fins al 1821. És possible, per tant, que la data
respongui a una errada tipogràfica.
Certament, amb les dades de què disposem se’ns fa difícil explicar l’aparició ex
novo d’aquest personatge al món de la impressió. Josep Cid i Guàrdia (Tortosa, ? –
1821) era, de fet, fill d’un pagès que havia traspassat ja el 1780, any en què mare i
fill apareixen documentats venent un censal, document en què Josep és qualificat
d’impressor i llibreter. No sabem on adquirí la maquinària ni tampoc on es formà. La
lògica i la versemblança apunten que podria haver treballat d’oficial en algun dels
tallers més propers aleshores: amb Magí Canals, a Tarragona; amb Josep Barber,
actiu a Reus i a Tarragona; amb Rafael Compte, a Reus; amb Pere Escuder, a
Lleida, o en algun dels establiments operatius a Barcelona, Saragossa o València.
Hi ha també la possibilitat que Cid actués com a capitalista: havent vist, amb bon ull
comercial, la necessitat del mercat, hauria portat a la ciutat algun tipògraf expert que
es faria càrrec, a la pràctica, de les impressions. Fos com fos, el 1780, amb
aprovació del vicari general Tomàs Forner i llicència del corregidor Diego de Bryas,
sortia a la llum la Oración panegírica en que se descifra [...] B. Miguel Argemir de
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los Santos, trasllat del sermó predicat pel dominic Josep Sánchez al convent de
Sant Blai de Tortosa amb motiu de les festes celebrades per la beatificació del
trinitari Argemir. Altres peus d’impremta ens informen que el 1789 el taller estava
situat al carrer de la Rosa, mentre que el 1815 es trobava al veí carrer de Sant Roc.
Una anàlisi del corpus d’impresos sorgits del taller de Cid ens hauria de donar
indicis, si més no, del pols sociocultural de la ciutat, i respondre algunes qüestions
pertinents, com ara quina era la llengua de cultura emprada, els gèneres preferits
per aquella societat, els temes que els interessaven, etc. En primer lloc, cal dir que
hem pogut enregistrar seixanta-set obres en quaranta-un anys que va funcionar el
taller (1780-1821). No cal dir que la xifra representa una petita mostra del volum
total d’impressions realitzades, moltes d’elles perdudes a causa de l’escàs valor
econòmic i de les característiques físiques –tipus d’enquadernació, poques fulles–
de bona part dels fullets i fulls volanders impresos. La majoria d’impressions tenien,
de fet, una funcionalitat i una vida efímera. Quant a la llengua, cal dir que de les
seixanta-set obres enregistrades, nou són en llatí –exercicis acadèmics, obres
litúrgiques– la qual cosa representa un 13% del total; tenim també dos fullets en
català –en valencià, un d’ells– (3’5%), mentre que la resta de la producció és tota
en castellà (83’5%). El llatí subsisteix com a llengua eclesiàstica i dels estudis
superiors teològics, mentre que el català queda circumscrit a la literatura de cordill:
romanços escapistes sense gaire pretensions literàries.
Una divisió en gèneres literaris revela que la majoria d’obres són de caràcter
devocional i litúrgic (27%), amb profusió de novenes a sants i imatges d’arreu de la
diòcesi. També té una gran difusió el gènere dels sermons (18%), predicats en
ocasions solemnes –traspàs de Carles III–, o per algun altre motiu domèstic. Si
afegim quatre obres de caire teològic (6%), tenim que les obres de tema religiós, en
general, ocupen clarament el primer lloc, amb un aclaparador 51% de la producció.
A continuació vénen els impresos de caire poètic (12%), la majoria dels qual
són fulls volanders o romanços de pocs folis. Destaca, en aquest àmbit, el recull
Flores poéticas que adornan el Aula de Gramática de la fidelísima villa de Benasal,
aplegat pel mestre de gramàtica de la vila, Salvador Roig, o la reimpressió del
Poema heroicum de Sacro Cíngulo B. Mariae Virginis, de Josep Beltran. En l’apartat
de la prosa de ficció (9%) tenen pes propi els fullets noticiers sobre les riuades, un
subgènere molt productiu a la zona (cf. Querol Coll 2006), així com les relacions
festives, amb un curiós programa de festes de 1807, i una obra hagiogràfica,
l’Epítome, o breve relación de la vida […] del beato P. Nicolás Factor, de Josep
Beltran.
Les obres tècniques hi són ben presents (9%). N’hi ha de dedicades a les
virtuts de les aigües medicinals de la zona, i també projectes sobre la canalització i
l’aprofitament de les aigües de l’Ebre, tema recurrent a la societat tortosina des de
l’edat mitjana.
Hi ha també una bona representació de produccions de caire administratiu
(6%). Val a dir que, en aquest apartat, no hem comptabilitzat totes les
reimpressions de Reials Cèdules fetes a l’obrador de Cid, gairebé amb una rutina
anual, perquè les hem considerat produccions de caràcter merament burocràtic.
Un altre gènere amb diverses mostres (6%) és el dels exercicis acadèmics, o
les discussions escolars practicades als Reials Col·legis o al convent dels
franciscans. Finalment, hi trobem dos textos de caire polític (3%), que cal emmarcar
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dins l’ambient de tensió entre liberals i realistes, cap al 1820, en particular, una obra
de gran calat: De la constitución y del derecho que tienen todos los pueblos a
constituirse del modo que crean más conveniente (1820), del reconegut jurista
Pedro Sáinz de Andino, aleshores fiscal a Tortosa. A banda d’aquests, tenim un text
que cal incloure en l’apartat de la historiografia crítica, tan productiva en el segle de
les Llums: la Carta crítica. Respuesta a la de un erudito sobre la predicación del
apóstol san Pedro en la ciudad de Tortosa, del prior major Josep Navarro.
Aquest repàs és un indicador, en cap cas definitiu, però, tanmateix,
significatiu, de l’estat intel·lectual del territori. Apreciem que la religiositat popular –
mariologia, supersticions– tan criticada pels il·lustrats, té encara un pes
preponderant. Hi trobem, però, signes dels nous temps: projectes hidrològics,
anàlisis mèdiques i físiques, etc., així com l’obra política del liberal Andino, i un text
historicocrític, gènere típicament il·lustrat. La creació té també la seva presència,
però en la seva major part, sigui en poesia o bé en prosa, són obres sense gaire
transcendència, de baixa volada: romanços, fullets noticiers, fulls poètics volanders,
una hagiografia, un recull de versos del mestre de gramàtica local, etc. No trobem
cap projecte creatiu ambiciós, que ultrapassi l’interès local.
D’altra banda, cal remarcar que el flat mercantil de Cid fou encertat, i el taller
rebé encàrrecs no sols dels centres d’ensenyament, administracions civil i
eclesiàstica i literats locals, sinó també de molts pobles de la part valenciana de la
diòcesi –més forta econòmicament–, com ara Vila-Reial, Castellfort, Benassal, el
Forcall, o fins i tot més lluny, com ara Xelva, en plena comarca dels Serrans. També
hi ha dues impressions de gènesi clarament aragonesa.
Josep Cid traspassà, com tants altres conciutadans, durant l’epidèmia de
febre groga del 1821; aquell mateix any surt a la llum el fullet intitulat Los Iltres.
Ayuntamiento Constitucional, y Junta de Sanidad de la Fidelisima y Exemplar
Ciudad de Tortosa a sus conciudadanos, amb el següent peu d’impremta: «Tortosa:
Imprenta de Puigrubí, heredero de Cid». Segons Del Arco (1916: 189), hem
d’identificar aquest nou impressor amb Antoni Puigrubí i Canals, fill del tipògraf
tarragoní Miquel Puigrubí, que s’hauria establert a Tortosa cap al 1813. La troballa
del testament de Josep Cid ens dóna noves pistes sobre la transició entre un i altre
taller tipogràfic.24 Amb data 19 d’agost de 1815, l’impressor i la seva esposa
Marianna Sorribes testen conjuntament i deixen com a hereus el fill Tomàs Cid,
beneficiat a l’església parroquial de Flix, i la filla Maria Francisca, esposa de
Joaquim Puigrubí i Canals, impressor i veí de Tortosa, amb qui s’havia casat aquell
mateix any. Sogre i gendre, per tant, devien treballar plegats i el darrer va continuar
amb el taller del carrer Sant Roc sense solució de continuïtat.
Aquells foren uns anys especialment convulsos per a la ciutat: al sotrac social,
econòmic i demogràfic produït per l’epidèmia de l’anomenada febre groga, s’afegeix
el canvi de govern, amb la irrupció dels liberals (1820-1823) i l’aparició de les
primeres partides reialistes, germen del futur carlisme. Segons Saüch (2001: 145)
Puigrubí era tinent del batalló de voluntaris reialistes, el 1826, mentre que Vinaixa
(2006:289) ens assabentà que l’octubre del 1833 fou bandejat de la ciutat en ser
considerat un element subversiu. Amb tot, durant el trienni constitucional havia
publicat sense escrúpol les proclames oficialistes i la propaganda liberal generada a
la ciutat; igualment, durant el 1824 imprimí El liberal arrepentido, de l’ultramuntà
24

ACTE. Fons notarial de Tortosa, Sgn. 3301, f. 181.
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Marià Roquer, director del seminari conciliar, mentre que el 1833 publicà la
publicística governamental en suport de la reina Isabel. La impremta estigué oberta
a totes les tendències polítiques acceptades segons la legalitat del moment i només
quan els textos són eminentment subversius hauran de buscar mitjans alternatius
des de la clandestinitat, com és el cas de la impremta instal·lada pels carlistes a
Cantavella, des d’on es publicava el Boletín del Ejército Real de Aragón, Valencia y
Murcia (Córdoba 1845: 272-273). Desconeixem la data de tornada de l’impressor a
la ciutat, tot i que podem constatar que des del 1833 fins al 1842 la llibreria continuà
oberta, però no trobem obres sorgides del seu taller, i sí la presència d’un altre
impressor, Josep Antoni Ferreres, que absorbeix els treballs tipogràfics.
Precisament en aquells anys Vinaixa (2006:232) enregistra un Antoni Ferreres en
qualitat d’afí al règim liberal, que es féu càrrec de certs arrendaments municipals, el
1836. Les coincidències de noms i l’encaix de les dates són ben suggerents. En tot
cas, l’amnistia del 1840 portaria Puigrubí de volta a Tortosa. Casat en segones
noces amb Narcisa Ferrer, a la mort de l’impressor, el 1844, la vídua continuà al
capdavant de l’establiment tipogràfic i llibreria del carrer Sant Roc fins al 1855, si
més no. Entre les obres publicades pels Puigrubí destaca la ja anomenada El liberal
arrepentido de Marià Roquer, autor de gran calat i estil impecable. Es tracta d’una
sèrie de nou cartes en què l’autor, representant dels sectors més tradicionalistes,
defensa la seva tesi tot atacant els mals del segle: llibertat d’impremta, filosofisme,
relaxació moral, etc. Així mateix, a partir del 1846 surt a la llum El Ebro, primer
periòdic de la ciutat. Es tracta d’un setmanari que versava, segons la portada, sobre
«literatura, historia, teatros, comercio y industria», on es publicà, en format de
fulletó, la Historia de Tortosa desde su creación hasta nuestros días, de Josep
Maria Pauli i Sinesi Sabater. Val a dir que el projecte quedà interromput tant per la
desaparició del setmanari com per la prematura mort de Pauli (1851).
Afortunadament, la ciutat i el territori no depenien ja d’un sol impressor, atès que a
més de Josep Antoni Ferreres, que ja hem esmentat, s’anaren afegint nous
tipògrafs com ara Vicent Miró, Salvador Isuar, etc., que jugaran un paper molt
important en l’esclat i la difusió de les noves idees polítiques a la segona meitat de
segle mitjançant una premsa molt activa i compromesa.
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ILC / Carles Roche

ILC/ Txema Salvans

Albert Roig (Tortosa 1959) és un dels poetes més destacats de la poesia catalana actual.
Ha publicat sis llibres de poemes són Córrer la taronja (1989), Que no passa (1990, premi
Ausiàs March 1989, Vedat (1994, premi Carles Riba 1993), La vestidora i el dol (1998, premi
Miquel de Palol), Córrer la taronja 1979-2001 (2002), A l'encesa (2007, premi de poesia Sant
Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater). A més a més ha estrenat espectacles teatrals en
què combina dansa, música i poesia, com ara Lleons al jardí. Espill d'Abu Bakr (2004), i
d’altres basats en textos de Jesús Moncada (2007), Mercè Rodoreda (2008), ha publicat el
CD Salvatge cor (2007, amb música de Krishoo), ha escrit el llibret de l’òpera Roses gos
(2007), la cantata Flor d’escarabat (2007, amb música de Carles Santos), etc.
Com a bon coneixedor de la poesia catalana contemporània ha publicat antologies per a
escolars, on inclou altres poetes tortosins, l'antologia Artista de la paraula poesia catalana
del segle XX (1993, amb Xavier Lloveras) i El gos del poeta (1994), un recull d'articles d'altri
que complementa L’estiu de les paparres o la societat secreta dels poetes (1992), un aplec
d'articles (i libels) seus publicats a la premsa.
També ha publicat assaigs literaris com ara Creació del poema (1999, premi de recerca de
la Fundació Enciclopèdia Catalana 1992), I pelava la taronja amb les dents (2004) i Cecília
de Florejats (2006, premi de narrativa Cristòfol Despuig de Tortosa).
A part de la seua obra personal, Albert Roig ha estat al capdavant de nombroses iniciatives
que han donat a conèixer el bo i millor de la literatura i les arts plàstiques d'estes terres: la
revista d'arts i lletres T(D) (1986-1988), els llibres miscel·lanis Aqua permanens (1992) i
Fato d'este (1994), i les antologies L'orgull de ser pocs. Poesia, Tortosa, 1954-1993 (1993) i
Vores de riu (1997, amb Jep Colomé).

Andreu Carranza (Móra la Nova 1957) és el novel·lista actual més conegut de les Terers de
l'Ebre. Tot i que també ha publicat llibres de poemes, Trilogia del deliri (1993) i A mumpare
(2000), destaca com a narrador, sobretot, de la gent i el paisatge de l'Ebre. Es va donar a
conèixer amb el relat La tinta de la immortalitat (1991, premi Puig i premi Sebastià Juan Arbó
de novel·la de Sant Carles de la Ràpita 1995), i novel·les com El desert de l’oblit (1993,
premi Ribera d'Ebre 1992) i Llibre de les set xibeques (1997).
La seua consolidació com a novel·lista arriba amb Anjub. Confessions d'un bandoler (2000,
premi Sant Joan, traduïda també al castellà), La filla de la memòria (2001, premi Vila d'Ascó
de narrativa 2000), El que l'herbolària sap (2002, finalista al premi Ramon Llull) i sobretot
amb la novel·la històrica L’hivern del Tigre (2004, també en castellà 2006), sobre la figura
del general carlí Ramon Cabrera.
Posteriorment ha publicat amb èxit de vendes La Clau Gaudí (2007, en català i castellà), en
col·laboració amb Esteban Martín, traduïda també a l'anglès, coreà, italià, hongarès, rus,
txec, grec, xinès mandarí i hebreu, i Impremta Babel (2009, en català i castellà).
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Tomba d’Abu Bakr
―“Font que reses, fosca, respir de la medina.
I el rés darrer del gall.
Sota el tall de l’espasa
l’alba
de neu
de l’Atlas.
Com si una saba hi fes florir la neu
i hi fos el vent l’ombra d’un cant,
un vent antic, batec
d’ales,
flor blanca.
Et fons, Nit meva, fonda, vas ser aigua
i tornes ara a ser aigua
i em rentes i consoles,
pels carrers quiets.
I l’aiguader i els venedors
de taronges i totes les olors
i els matins de les tombes blanques
i els vells,
foscos,
de cara a la Kaaba.
Ara els besa el sol i és fruita encetada
podrint-se. Els seus raigs,
aranya, els teixeix el sudari més lleu
per a la seva pols.
Aquí hi ha la fossa. Allà les sudes i els jardins,
hi són coberts de molsa morta, amoïnats d’oberta sang.
Que tot el que hi has pres
has de tornar-ho ara.”

Fes, 2009

Albert Roig
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La coneixença amb Anton Dorca,
autor de la novel·la Cementeri nuclear
Va ser una casualitat trobar-me aquell pastor un dia de llamps i trons per les muntanyes
dels Ports, mentre seguia la petja del Tigre del Maestrat.
Estava interessat en la localització dels petits tresors de don Ramon Cabrera que hi ha
escampats pels seus dominis. Copes de vidre, llits, mocadors, inscripcions, boines, cartes,
capes, mantell..., relíquies que conserven els habitants de l’Ebre i el Matarranya i que
havien passat de pares a fills, generació rere generació. De tots aquests tresors el més
preuat, aquell que segons la llegenda té un do gairebé miraculós, és el seu famós garrot.
Aquesta era la seua arma predilecta, un arma prehistòrica, neardental, -si voleu-, però
infalible.
Em trobava ben perdut per les muntanyes dels Ports cercant la pista de la relíquia quan
em va sorprendre de sobte aquella tronada. Havia deixat el cotxe al camí, quedava massa
lluny i l’aigua, la cortina que queia, m’impedia avançar, orientar-me. Em vaig girar i allà
un centenar de metres darrere meu vaig veure un espadat de roca, i una cosa fosca a la
base... «Deu ser una bauma» vaig pensar, i cap allí em vaig dirigir corrents, mentre els
llamps espetegaven al meu entorn. Al primer moment, xop de pluja, espantat, enlluernat
per les fogonades dels llampecs, em vaig quedar de pedra. Allí estava un pastor i el seu
ramat, aixoplugats. I va que el pastor es posa a l’aguait i amb el garrot a l’aire em diu:
«Coi, mestre, que us heu perdut?». I jo que el miro, em quedo sense paraules, embadalit,
magnetitzat. El pastor va insistir: «Esteu bé mestre? No patiu, ja us acompanyaré fins al
camí que baixa a Paüls... Abans hem d’esperar que campi la pluja... No trigar{, és una
tronada...».
I llavors vaig reaccionar. «Sí, sí, disculpi... He deixat el cotxe al camí. Busco bolets i m’he
perdut». El pastor em va dir: «Esta temporada se’n veuen molts de boletaires, però els
rovellons se’ls foten los jabalins».
I així va ser com la vam fer petar. Ell va portar la iniciativa: «Em dic Anton Dorca i
vostè?». Després de la presentació, l’home va encendre una foguera al fons de la cova. Em
va fer despullar per eixugar la roba. El ramat el tenia a l’altra banda amb un tancat de
pedra; dos gossos negres, com llops, el vigilaven i també a mi. Vam compartir pa i
formatge, boníssim, que segons em va dir el feia ell mateix. I també em va passar el
carretell de vi... De grau, d’aquell que rasca a la gola. La pluja va escampar i vam
continuar xerrant. L’home, en agafar una mica de confiança també es va treure la pell de
cabra que portava i es va quedar nuet de pèl a pèl davant meu. L'Anton, amb tota la
naturalitat del món, em va fer saber que ell era nudista. I que per parlar, el millor era
despullar-se del tot. Em va agradar la met{fora; sempre m’han fet el pes els filòsofs de la
muntanya, autèntics com l’aigua que raja de les dolls secretes del bosc.
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De seguida ens vam avindre, hi havia filing, i més quan li vaig comentar que em dedicava
a la lletra. Aleshores, l'Anton es va destapar, es va animar, em va contar que ell també era
un lletraferit que havia conegut grans poetes i escriptors, però ell mai no havia publicat
res.
Es va fer tard, l’home havia de tornar al mas i jo a trobar el cotxe, però aquella tarda va
donar per molt. Vam parlar de moltes coses, sobretot ell, que em va contar alguns
episodis del seu passat anarquista i esperantista, l’exili a França i la tornada, el refugi allí
als Ports, el retorn a la vida salvatge i autènticament llibertària. L'Anton fins i tot em va
mig convèncer... Em va dir amb les seues paraules (la seua forma de parlar i d’escriure és
única) que els temps estaven canviant i que molt prompte all{ baix, al món, a l’Ebre i a
tot Catalunya tornaria l’anarquisme... «Naltres, noi, la nostra arrel és anarquista... I això
tornarà, no tinguis cap dubte! Mira, flamenc, jo visco aquí dalt i no vull cap tracte amb lo
món, però tinc bons amics que pugen sovint i em tenen ben informat de tot, de tot, fins i
tot de l'Internet... No patiu, la FAI i la CNT no tornaran, se diran d’un altra manera, però
hi ha d’haver una revolució, això no pot acabar bé... I hem d’estar preparats per la nova
època {crata, la definitiva. No oblideu mai que va a ser aquí a Catalunya on l’anarquisme
va avançar més de tot lo món, la col·lectivitat, la germandat de treballadors... La gent
d’avui en dia est{ cansada de la política, de la democr{cia, dels polítics, dels partits, del
sindicats, del rei i de l’Internet... Tot és una camama... L’anarquisme tornar{! Però primer
de tot hem d’aprendre a dir que No».
«Hem d’aprendre a dir que No? Què vol dir?» vaig preguntar-li, i ell em va respondre
categòricament: «Voleu que els vostres xiquets diguin que No a moltes coses, però resulta
que valtres, los pares, los heu aviciat al Sí... Los heu consentit. A tot los hi heu dit que Sí...
S’ha de saber dir que No, a tot, a tot, s’ha de començar per les beceroles. La intel·ligència,
lo pensament, la raó, la humanitat civilitzada va començar amb una negació. La Negació és
la causa primera del despertar de la consciència. I també és la primera reacció de l’ésser
hum{ que ve al món, nu, indefens... Lo plor de l’infant acabat de n{ixer és la primera
Negació. Lo primer No. Però després oblidem lo No. Més ben dit, és la pròpia societat la
que treballa en secret, dins del nostre subconscient per extirpar la Negació. Fins que no
aprenem a dir que No, no tornem a ser naltres mateixos. I després ja ens podem enfrontar
al món, i és a partir d'este moment que mos fem forts cada vegada que diem un No... No
als suborns, a la corrupció, a l’egoisme, al jo ja estic bé i que es foti el veí... Quan direm
No a tot això, quan ja estarem despullats davant del món, amb la nostra arma del No
assumit, poderós insubornable... NO!!! Llavors començarem a ser naltres mateixos i
estarem a l’avantsala de la gran revolució llibert{ria i nudista... I això començar{ aquí a
Catalunya, que és lo bressol de l’anarquia...»
Em va semblar una profecia molt interessant, com tot el que contava i vaig prometre que
el tornaria a visitar i li portaria alguns llibres. I així va ser com ell em va nomenar un dels
seus informants... Informant! Amb aquest nom bateja els amics i visitants escollits que
pugen a veure’l. L’home va estar molt atent a tot el que li contava del món, de les noticies
més actuals, de les dèries, les modes, les músiques, les drogues que prenen la joventut, els
llibres de més tirada, les pel·lícules que triomfen i del “Gran Hermano” de la tele, i de tots
els programes d’esc{ndols de la gent de la far{ndula mediàtica, que no saben fer res i que
tothom coneix. Tots estos programes l’interessen moltíssim i em va deixar parat en
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comentar-me que són com los bohemis de la seua època, una colla de dropos que volen
ser artistes i no saben fer una o amb un canut. Quan li vaig comentar que estos són los
programes líders d’audiència, l’Anton es va ficar molt content i em va dir que s’han de
fomentar tots estos programes televisius del safareig barroer, que tot això és terreny
adobat del millor fem perquè creixo la revolució llibertària...
En un moment de la conversa, mentre em vestia, (ell va continuar nu) també em va dir
que coneixia un xicot de Falset, un tal Toni Orensanz que escrivia als diaris i que li volia
fer una entrevista.
Ningú no puja allà dalt llevat que sigui amic d’ell. Com per exemple Evaristo Llambric,
agutzil del poble d’Oc{s, que els darrers mesos amb tot l’afer del cementeri nuclear, l’ha
visitat assíduament i li ha contat tot el que passava, i ell, l’Anton ha creat esta obra, esta
novel·leta, que quan la vam llegir, l’amic Orensanz i jo ens vam quedar bocabadats,
embadalits i vam decidir fer tot el possible per publicar-la.
L’última vegada que vam estar al mas del pastor, abans de marxar, mentre el Toni anava a
fer un riu al bosquet d’enfront del corral de cabres, vaig aprofitar per preguntar-li:
«Escolteu, senyor Anton... Este garrot que porteu a la mà sempre, no serà pas lo famós
garrot del Tigre del Maestrat». I l’home es va girar de cara a mi, amb la rialleta a la boca,
castís, amb aquell posat irònic, el va brandar a l’aire i em va dir: «I tant que ho és! Un
garrot que fa miracles, Carransa! Fa miracles, Carransa!».
Andreu Carranza
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Com millorar els nostres vídeos
domèstics
Laureà Ferré Menasanch *
Resum: El llenguatge audiovisual s’ha convertit en un mitjà de comunicació molt
important avui en dia, a l’abast de tothom. Coneixem la seva gramàtica?
Paraules clau: llenguatge audiovisual, curtmetratges, la càmera, tècniques
cinematogràfiques.
Palabras clave: lenguaje audiovisual, cortometrajes, la cámara, técnicas
cinematográficas.
Key words: visual language, shorts, the camera, film techniques.
Mots
clés:
langage
audiovisuel,
court
métrage,
caméra,
techniques
cinématographiques.

És un tret diferencial de la nostra espècie la capacitat de transmetre les nostres
idees i sentiments, mitjançant el llenguatge. L’evolució del llenguatge va de la mà de
la dels homes: llenguatge gestual, oral, escrit i darrerament audiovisual. Aquest últim
ha sofert una espectacular evolució en els últims anys, lligada als enormes avenços
tecnològics.
De ser un llenguatge minoritari en les nostres comunicacions diàries on inicialment
érem només receptors (cinema, televisió), avui en dia hem passat a ser també
nosaltres emissors, editant els nostres vídeos domèstics de celebracions familiars,
vacances, successos importants en les nostres vides, que després compartim amb
familiars i amics.
Fotografia : Josep PC

L’objectiu d’aquest article és fer-vos adonar d’algunes característiques d’aquest nou
llenguatge, aprendre una mica la seva gramàtica, per tal que arribeu a poder valorar
alguns aspectes en les filmacions que veieu (cinema, televisió) i alhora oferir-vos
petits trucs per poder millorar les vostres produccions.
El llenguatge audiovisual constitueix un llenguatge d’expressió complex on
participen diversos codis. Està format bàsicament pel codi visual i pel codi sonor.
En aquest article, ens centrarem sobretot en la part visual i només en alguns dels
seus aspectes tècnics. Quedaran per tant fora d’aquest article, altres parts no
menys importants com l’àudio, el contingut o guió, il·luminació, continuïtat, edició o
muntatge... Us animem a reconèixer algun dels recursos que us explicarem a
continuació a la propera pel·lícula que veieu al cinema o a la televisió!

* Enginyer en electrònica i professor de l’Institut de l’Ebre.
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El llenguatge audiovisual: inicis i evolució
El llenguatge audiovisual amb imatges mòbils s’ha anat configurant en la pràctica
cinematogràfica, i s’ha perfeccionat especialment en la creació de relats de ficció
(pel·lícules, curtmetratges).
Si bé la televisió i el cinema han treballat altres gèneres (com els reportatges, els
informatius, els anuncis publicitaris) que requereixen d’una aplicació diferent del
llenguatge visual és, sense cap dubte, en la ficció dramàtica on el llenguatge ha
desenvolupat més el seu enorme potencial narratiu i expressiu avui en dia.

Fotografia : Josep PC

El llenguatge cinematogràfic sorgeix de l’esforç per elaborar missatges audiovisuals
utilitzant els mitjans tècnics de captació i reproducció existents.
Aquests mitjans tècnics han anat variant al llarg del temps: l’aparició del cine sonor,
les imatges en color, els moviments de càmera, els aparells tècnics com els
ordinadors per poder confeccionar i modificar les imatges originals...
Tots aquests avenços tècnics han conformat una veritable ―revolució‖ del llenguatge
audiovisual, que ha fet apropar el món del cinema al món real. A més a més, han
propiciat que aquestes eines (càmeres, ordinadors, programari per editar vídeos)
estiguin a l’abast de cada cop més gent, tant per format com per preu.
El llenguatge visual és un llenguatge viu que s’amplia i s’enriqueix dia a dia amb
noves aportacions. L’única condició és l’adequació al significat informatiu i
expressiu de la situació representada. Significat que naturalment ha de poder ser
descodificat automàticament per l’espectador/receptor.
La tècnica, per tant, proporciona eines al llenguatge audiovisual per donar a les
imatges la màxima naturalitat possible, i el llenguatge es posa al servei de la
tècnica, amagant les limitacions i aprofitant els seus avantatges per produir efectes
que l’ull no podria arribar a percebre.
Una de les normes bàsiques que ha de respectar el llenguatge audiovisual és que
ha de mantenir la consciència de naturalitat en l’espectador (malgrat oferir-nos
imatges del tot fantàstiques!).
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La càmera: les seves mancances i virtuts
La càmera capta les imatges per procediments tecnològics similars als
mecanismes fisiològics de l’ull humà. Malgrat els avanços tècnics en la captació
d’imatges, cal ressaltar que aquesta captació és inferior a la resposta de l’ull humà.
Per exemple la càmera no respon amb la rapidesa i eficàcia de l’ull als canvis o
situacions crítiques d’il·luminació.
La càmera té limitacions per mantenir enfocats simultàniament objectes distants
entre si, mentre que l’ull passa d’un a l’altre sense problemes.
Una altra mancança és que la càmera enquadra un espai molt limitat mentre que
l’ull té un angle de visió molt superior. L’ull explora la imatge i processa la
informació instantàniament, seleccionant en cada instant el punt d’atenció: sols es
té consciència dels punts d’interès. Per contra, quan la càmera busca una imatge,
l’exploració es fa evident.

Fotografia : Josep PC

En la visió directa el punt d’atenció varia contínuament, mentre que les imatges
obtingudes per la càmera obliguen a centrar l’atenció en ella tal i com es presenten.
La càmera no presenta la realitat, sinó una part de la realitat. No presenta les
imatges perquè l’ull explori i seleccioni el que és significatiu. Tot el que es presenta
ja ha estat seleccionat per una altra persona i es converteix en significatiu.
L’enquadrament i la planificació
Tots els mitjans d’expressió visual tenen en comú l’existència de l’enquadrament. A
diferència de la visió real en la que no existeixen demarcacions.
En el procés de gravació d’imatge en cine o vídeo es comença necessàriament per
un enquadrament que emmarca el subjecte o el motiu en un pla determinat.
El valor de l’enquadrament ens el dona el grau d’apropament.
La planificació consisteix a seleccionar la part de la realitat que volem gravar, és a
dir, l’espai escènic (personatges, objectes paisatges) que captarà l’objectiu de la
càmera des que s’inicia la filmació fins que es deté el pla.
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La graduació entre la càmera i el subjecte filmat pot ser il·limitat. En la pràctica
els podríem classificar en sis categories.
Gran pla general (GPG): Mostra un gran escenari, un gran paisatge o una
multitud. La natura o entorn prenen més importància que la persona. Valor
descriptiu.
Pla general (PG): Mostra un escenari ampli en el qual s’incorpora la persona. La
figura humana ocupa entre una tercera i una quarta part de l’enquadrament. Valor
descriptiu.
Pla de conjunt (PC): Abraça un petit grup de persones. Interessa l’acció i la
situació dels personatges. Pot tenir valor narratiu o descriptiu, i ocasionalment,
valosr dramàtic.
Pla sencer (PS): Els límits inferior i superior de la pantalla coincideixen amb el
cap i els peus d’un o dos personatges. Interessa sobretot l’acció. En
conseqüència, té fonamentalment un valor narratiu, però comença a potenciar ja
el valor expressiu o dramàtic.
Pla americà o tres quarts (PA): Els límits inferior i superior de la pantalla
coincideixen amb el cap i els genolls de la persona. S’anomena americà perquè
s’utilitzava fonamentalment en el western per oferir dos elements clau: el rostre i el
revòlver. Interessa sobretot el rostre i les mans. Valor narratiu i dramàtic.
Pla mitjà (PM): Presenta la persona tallada per la cintura, és a dir, de mig cos en
amunt. Interessa la reacció del personatge davant d’una situació. Valor expressiu
i dramàtic, amb un cert de narratiu.
Primer pla (PP): Presenta el rostre sencer de la persona o bé el rostre i l’espatlla.
En marginar altres elements secundaris, perd tot valor narratiu o descriptiu.
Interessa sobretot l’exploració de la interioritat del personatge. En conseqüència,
té fonamentalment un valor expressiu, psicològic i dramàtic.
Primeríssim pla (PPP): Mostra una part del rostre o del cos de la persona. És
una accentuació del primer pla. En conseqüència, en potencia el valor i extrema la
capacitat de xoc en l’espectador.
Pla detall (PD): Mostra un objecte o una part d’un objecte. Normalment
s’incorpora com a pla d’inserció dins d’una narració. Segons el context, pot tenir
un
valor
descriptiu,
narratiu,
simbòlic
o
dramàtic.
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La utilització de la càmera implica una selecció de l’espai enquadrat i suposa deixar
part de la realitat fora de l’enquadrament. Per tant el que es veu en l’espai
enquadrat es diu que està en camp i el que queda fora de la visió de la càmera es
diu que està fora de camp o espai en off.
Aquest espai no vist per l’espectador permet als directors utilitzar un potencial
narratiu d’extraordinari valor, perquè pot projectar fantasies. Per exemple, en les
pel·lícules de terror, l’assassí que està fora de camp s’aproxima a la víctima situada
en camp. El fora de camp o espai en off posa de relleu un gran poder subjectiu i
permet completar sensacions sense necessitat de fer òbvies les imatges.

L’angulació
Per observar una persona que parla a una altra des d’un lloc elevat s’utilitza un
angle contrapicat, de baix a dalt, i per adoptar el punt de vista de la persona que
l’observa, s’utilitza l’angle picat, de dalt a baix. Amb aquesta tècnica s’informa sobre
la situació en l’espai físic de cada personatge.
L’angle és també portador de significats expressius. L’angle contrapicat magnifica
el subjecte i l’angle picat el redueix.

El moviment
En els començaments de la cinematografia la càmera estava immòbil i es limitava
únicament a captar els successos que desfilaven davant d’ella. La història del
llenguatge cinematogràfic esta íntimament lligada a l’alliberació de la càmera pel
moviment. La càmera pot convertir-se en un ull privilegiat: l’espectador en cada
moment pot veure l’acció des del punt de vista més indicat.
Malgrat que la càmera ha sigut i és un objecte mòbil va costar força temps perquè els
operadors s’adonessin dels avantatges dels moviments que podia adquirir la càmera
en l’espai. Aquesta primitiva immobilitat va provocar que els primers films foren
extremadament rígids i a més es sumava la pràctica inexistència de muntatges, que
es limitava a la unió additiva dels diferents fragments de pel·lícula filmada.
El primer pas va consistir en canviar l’emplaçament de la càmera, aconseguint així
nous punts de vista de l’escena. Podríem dir que el que s’aconseguia és una suma
de tomes encara estàtiques. Amb la evolució de la tecnologia, que permetia guanyar
estabilitat mentre es movia la càmera, és va aconseguir el segon pas: integrar els
moviments de la càmera a l’escena.
En qualsevol cas, el moviment de la càmera no formava part de les principals
preocupacions dels primers cineastes. Els decorats , la il·luminació, els moviments i
la disposició dels actors, la composició interna dels plans ocupaven encara
majoritàriament la seva atenció.
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Amb el moviment de la càmera la toma ja no és pot descriure únicament mitjançant el
pla d’enquadrament que visualitza inicialment, doncs aquest varia amb el procés. El
realitzador ha de descriure la toma en la seva totalitat, indicant el enquadrament
inicial, el moviment que ha d’efectuar i l’enquadrament final.
Malgrat que la càmera es quedi en posició fixa sense efectuar cap moviment, el pla
d’enquadrament pot variar si els personatges s’apropen o s’allunyen.

Fotografia : Josep PC

Per aconseguir que els nostre vídeos domèstics millorin (per exemple gravació del
festival infantil de l’escola) és aconsellable, sempre que sigui possible, variar la
situació de la càmera i no abusar del zoom. El moviment dóna agilitat i fa distrets
Tipus de moviments
El gir o panoràmica: és una rotació o gir de la càmera sobre l’eix. La càmera ha
d’estar subjecta damunt d’un trípode o damunt de l’espatlla de l’operador, sense
variar l’eix de gir. Segons la trajectòria, la panoràmica potser vertical o horitzontal.
La panoràmica horitzontal equival a un gir de cap d’un sentit a l’altre.
El gir s’ha d’efectuar amb una velocitat lenta a partir d’un enquadrament fix i acabar
també en un altre enquadrament fix.
En les panoràmiques no interessa realitzar girs superiors a 150 graus ni realitzar
panoràmiques en diferents direccions de gir; normalment, la direcció de gir més
adient és d’esquerra a dreta, ja que coincideix amb el sentit de l’escriptura. La
velocitat s’ha d’ajustar a les possibilitats de la lectura de l’ull i és més efectiu si en el
gir és acompanyat pel moviment d’un personatge en l’enquadrament de la càmera.
La realització de panoràmiques pot ocasionar problemes de manteniment de focus
o de contrallums.
Passada ràpida: és una panoràmica molt ràpida que no dóna temps per observar
amb precisió les imatges que es visualitzen. Són línies de fuga que apareixen
davant la càmera. S’utilitzen sobretot per realitzar transicions de mareig , records,
intercanvi de mirades o per mostrar accions paral·leles.

Tràveling: és un moviment de la càmera en l’espai tridimensional que consisteix en
un desplaçament de la càmera horitzontal o vertical respecte l’eix del trípode que el
suporta. Aquest desplaçament permet l’apropament al motiu o l’allunyament del
mateix o realitzar acompanyaments dels personatges de manera que no varia el pla
d’enquadrament. Aquest moviment es pot realitzar col·locant la càmera damunt
d’unes vies per poder fer el desplaçament o mitjançant la utilització d’una grua.
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La composició
La composició ve definida per les proporcions i distribució dels
elements a dins del pla. Hi ha un seguit de lleis o normes
generalitzades, que ajuden a millorar l’efecte final de les tomes.
Una de les lleis més conegudes és la dels dos terços.
Consisteix a distribuir la pantalla en tres parts iguals, tant en
sentit vertical com horitzontal. Els subjectes principals s’haurien
de col.locar en aquestes línies. Es millor fer composicions
asimètriques que composicions en elements disposats de formes
simètriques.Els formes simètriques poden resultar monòtones.
Les asimètriques, en canvi poden ser eficaces per crear tensió.

Fotografia : Josep PC

En cas dels personatges, una regla senzilla és col·locar- los de
manera que els seus ulls queden a l’alçada d’una de les
interseccions d’aquestes línies i la direcció de la mirada cap a la
part contraria que queda lliure. Aquesta disposició dóna una
sensació de profunditat i de dinamisme.
Per a la composició de la imatge, pel que fa objectes o paisatges,
també tindrem en compte les línies. En aquest cas, cal evitar les
línies horitzontals i verticals. Si les fem inclinades, guanyarem en
dinamisme i profunditat.

Fotografia : Josep PC

En les fotografies que acompanyen aquest text, cedides per
Josep Piñol Curto, podeu observar l’aplicació d’algunes
d’aquestes lleis de composició a la fotografia artística.
Podeu reconèixer les línies, les tècniques per aconseguir
profunditat i la observació de la llei dels dos terços?
Fotografia : Josep PC

Fotografia : Josep PC
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Plànols amb tràveling

Diàleg entre tres

Plànols amb tràveling
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Normes de publicació
1. Les col·laboracions a la revista podran versar sobre qualsevol tema humanísticocientífic. La
idoneïtat de la publicació serà decidida pel consell de redacció.
2. L'original es presentarà en paper DIN A4 i en suport informàtic (guardat en format RTF). Els
articles es presentaran en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’espai i mig.
No podran tindre una extensió superior als sis folis.
3. Els articles i col·laboracions es podran presentar en català, castellà, anglès i francès, i seran
sotmesos a una correcció lingüística per part de la redacció. Recomanem l'ús no sexista del
llenguatge en els textos.
4. Els articles aniran encapçalats d’un resum d’unes 100 paraules, aproximadament, i les
paraules clau que sintetitzen els principals conceptes exposats. La revista publicarà aquest
resum i paraules clau en català, castellà, anglès i francès. Al final del text constaran les dades
personals que l’autor/a crega convenients –nom, càrrec, línia d’investigació actual, correu
electrònic, etc.
5. Els articles es clouran amb un apèndix bibliogràfic, si convé. La bibliografia es disposarà en
ordre alfabètic d’autors i, per a un mateix autor, per ordre cronològic de publicació. En cas que
hi haja diverses publicacions el mateix any, s’indexaran mitjançant referències alfabètiques (ex.
2001a; 2001b, etc.). Les referències bibliogràfiques que apareguen a l'apartat Bibliografia
només seran les citades en el text. Aquestes citacions es faran amb els cognoms dels autors o
autores i l'any:
... segons Alanyà (2003) ...
... Almuni i Villabí (2007) van assenyalar ...
... Cervera et al. (1999) indicaren ...
6. Les notes han de ser les mínimes possibles i suficientment concises per poder ser inserides
a peu de pàgina.
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Llibres
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