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es divideix en tres parts i afegeix un recull que inclou 
imatges de nombroses obres dels germans. Aquestes parts 
són: "I. Paisatgisme vuitcentista i el camí de la modernitat"; 
"II. Les arts plàstiques a Terrassa al temps dels germans 
Viver" i "III. Els germans Viver, mestres de la pintura 
terrassenca". 

La primera part, de Jordi À. Carbonell, fa una excel·lent 
exposició de l'evolució de la pintura paisatgística europea, 
a partir del seu naixement com a tal el segle XVI fms a 
l'aparició de l'escola terrassenca, passant per les escoles 
holandesa, francesa o anglesa, amb una llarga tradició en 
aquest gènere des de l'època moderna. Finalment, l'autor 
se centra en el paisatgisme català, i concretament en el 
desenvolupament d'aquest gènere a la Terrassa de principis 
de segle. 

La segona part, escrita per Mireia Freixa, és molt útil per 
tal de donar a conèixer el context cultural en què es van 
criar i formar els dos germans. Parla de quin va ser l'impacte 
dels diversos corrents estilístics que arribaven a la nostra 
ciutat, i com els intel·lectuals del moment actuaven i es 
movien per les entitats culturals de la ciutat. 

En tercer lloc, Neus Peregrina fa un estudi força detallat, 
primer conjunt i després per separat, de la vida i l'obra dels 
germans Viver. 

Finalment, hi ha una catalogació de l'obra dels dos 
pintors, a càrrec de Freixa i de Peregrina, que inclou 117 
obres, a les quals cal sumar-hi aquelles que van apareixent 
al llarg de tot el volum. 

Per últim, hem de dir que la historiografia no ha tractat 
els dos germans de la mateixa manera. La figura del germà 
gran, en Pere, sempre ha estat molt més ben valorada, potser 
per les esperances que fos una gran promesa de l'art pictòric, 
si no hagués estat per la seva mort prematura als 44 anys. 
La prova és que sempre hi ha hagut més interès per exposar 
la seva obra (del maig de 1995 al gener de 1996, Terrassa 
va acollir l'exposició Pere Viver. Entre la bastida i el 
cavallet), i fms i tot la nostra ciutat li ha dedicat una escola 
i un carrer. Tomàs, en canvi, sovint s'ha vist com un conti
nuador de l'obra del seu germà gran. En tot cas, tant 
l'exposició del Centre Cultural com el catàleg dels "germans 
Viver" han servit per donar a conèixer encara més i valorar 
objectivament la feina i la trajectòria d'en Tomàs i, alhora, 
per consolidar la valoració i la difusió de 1' obra i la biografia 
d'aquests dos pintors. 

Sandra Domínguez i Nuíïo 

La Fàbrica Tèxtil 
Produïda pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya. 
Exposició permanent del Mnactec, inaugurada el 13 de maig 
de 1998. 

El proppassat 13 de maig de 1998 es va inaugurar una 
nova exposició permanent del Museu Nacional de la Ciència 
i de la Tècnica, que complementa les propostes de què ja 
disposava. Es tracta d'una exhibició que neix amb l'objectiu 
final de convertir-se en un referent imprescindible per 
conèixer el passat industrial de Catalunya en general. I de 
moment sembla que ho està aconseguint, ja que una de les 
principals virtuts de la mostra és que combina amb èxit la 
visió particular d'una fàbrica tèxtil terrassenca amb una 
perspectiva molt més àmplia del que significà la 
industrialització al nostre país. 

D'una banda, l'exposició intenta ser un retrat fidel del 
procés complet que seguia el sistema de producció d'una 
part moh concreta del sistema industrial, la matèria tèxtil, 
en el marc d'un tipus de fàbrica catalana molt específica: 
la fàbrica amb màquina de vapor del segle passat. I el cert 
és que ho aconsegueix amb escreix, ja que el visitant pot 
recórrer i conèixer els múltiples elements implicats en el 
procés que converteix la llana animal en peces de vestir. 
L'exposició no deixa cap element fora i partint dels principis 
més bàsics, el carbó i la forma com la màquina de vapor el 
converteix en energia per moure els telers i les altres 
màquines, mostra els diferents passos què segueix el mate
rial fms a esdevenir el producte acabat. Cal destacar la 
qualitat didàctica del sistema utilitzat, que combina molt 
bé el rigor amb la simplicitat i aconsegueix, així, arribar 
tant a aquells que desconeixen absolutament el sistema de 
producció tèxtil com a les persones que hi han tingut 
experiències (que a la nostra ciutat són mohes). Destaca 
especialment la idea de mostrar, a cada apartat, com entra i 
surt el producte treballat, de manera que el visitant pot 
entendre com funcionen la multiplicitat de màquines i 
conèixer el nom específic que rep cada part implicada en 
un sistema de producció força llarg i complex. 

L'exposició també destaca per la tasca de recuperació 
d'exemplars de totes les màquines que s'utilitzaven a la 
fàbrica tèxtil, algunes de les quals d'una antiguitat i valor 
que la converteixen en una col·lecció única i excepcional. 
A més cal, afegir la dificultat que segur que ha comportat 
fer funcionar una maquinària que ja no tothom sap fer anar 
(i no perquè sigui molt antiga, sinó perquè en poc temps la 
modernització de la fàbrica n'ha canviat ràpidament la for
ma). En aquest sentit, cal celebrar la participació dels 
ciutadans que, una vegada més, han cobert amb la seva 
inquietud personal una part de la tasca de conservació de 
la memòria històrica que l'Administració pública molt 
sovint no pot abastar. Cal agrair la feina d'aquestes perso
nes que, de forma anònima i totalment desinteressada, 
durant molts anys s'han dedicat a conservar i a mantenir en 
bon estat algunes peces de gran valor i que, amb un fort 
sentit de la responsabilitat i de l'interès ciutadà per fer 
conèixer el passat, les han cedides generosament al Museu. 

Feró el gran va/or de /'exposició és que va molt més 
enllà d'explicar el procés de producció tèxtil. Aprofitant 
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l'excepcional espai on el mateix museu està ubicat, l'antic 
vapor Aymerich, Amat i Jover dóna una visió molt més 
àmplia del que significava la fàbrica en si, en l'àmbit 
econòmic però especialment en l'àmbit social. La mostra 
combina l'espai de l'antiga fàbrica amb fotografies d'època 
de les mateixes fàbriques, de tal manera que el visitant pot 
situar en el seu àmbit natural aquelles màquines que acaba 
de veure funcionar. Així mateix, també conjuga l'estructura 
física de les naus de la fàbrica amb la reproducció dels espais 
interns de treball'; destaca especialment la forta diferència 
existent entre l'àmbit dels obrers i obreres i l'àmbit dels 
patrons. A aquesta ambientació, d'una gran fidelitat, cal 
afegir-hi el reforç que significa l'escenificació de petits 
moments de la vida a la fàbrica per part d'un grup d'actors 
en determinades hores. En aquest sentit també destaca, pel 
seu gran valor il·lustratiu, la recuperació i l'exhibició dels 
magnífics cartells d'època que «educaven» els treballadors 
amb sentències que són una reproducció fidel de la 
mentalitat de l'època entorn del que significava el treball a 
la fàbrica. 

Tot plegat dóna una imatge molt directa i clara de 
l'aspecte humà de la producció tèxtil, de les relacions de 
classe que s'hi donaven i dels importants canvis que a tots 
els nivells implicà la revolució industrial en la societat ca
talana del segle passat. És en aquest sentit que creiem que 
l'exposició traspassa clarament l'àmbit local i, encara que 

s'emmarqui en una fàbrica tèxtil terrassenca, ofereix una 
visió àmplia de tota la Catalunya industrial i permet situar-
hi d'altres elements històrics que expliquen el nostre passat 
contemporani. 

En definitiva doncs, aquesta nova exposició aprofita i 
revaloritza im dels elements clarament distintius de la ciutat, 
el seu passat industrial, i reforça així la tendència dels últims 
anys d'exportar un nou element d'una visió turística de 
Terrassa: la imatge d'una ciutat que ha estat testimoni ex
cepcional de la industrialització que va ser tan important 
per al nostre país. El Museu mateix està esdevenint un 
element emblemàtic d'aquesta capitalitat industrial i és cada 
cop més un motiu més de visita de la nostra localitat, fent 
augmentar cada dia més el nombre de visitants que rep (tot 
i que les seves enormes dimensions fan que no es noti la 
presència de visitants). L'únic problema que pot tenir és 
que s'està convertint en im museu inabastable amb una sola 
visita, ja que la suma de les diferents exposicions fa 
necessari tomar-hi més vegades, per poder gaudir-les totes 
amb el temps suficient. Ara bé, aquest és un «problema» 
que tenen tots els grans museus i, per tant, es tracta més 
aviat d'un valor afegit que hi fa encara més recomanable 
una visita. 

Montserrat Clua i Fainé 
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