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I Com ja és ben co- 
negur, la ciutat de Saba- 
del1 ha esrat protagonista 
destacada del procés 
d'industrialinació de 
Catalunya. Una de les 
particularitats d'aquest 
Fenomen va ser la incor- 
poració de noves Fonts 
d'energia com a forga 
motriu al sistema pro- 
ductiu, tot passant des 
dels molins hidriulics 
tradicionals al vapor. fins 
a arribar als motors de 
gas i a I'ús d'energia el&- 
trica, ja fos d'origen ter- 
mic O hidriulic. 

Aquest aspecre ha estat ja objecte d'esmdi a la nnstra 
ciutat per part de diferents autors, fet que ha donat lloc a al- 
guns treballs de recerca encara inkdits i a diverses publica- 
cions, la major part en la darrera dkcada, entre les quals hem 
de fer esment de les següents: Joan Alsina. Elr iniris delgas a 
SabadelL de I'any 1984; Josep F. Bustamante, El desmvolupa- 
mrnr de I'eleccn.$cacid de Sabadell (1890-1936). de I'any 

1992; Meritxell Fontseré i altres, Les &veres maquines de 
unpor que sinstal.laren a Sabadell de I'any 1993; Josep M. 
Benaul. E/ vapor a SabadeIL de I'any 1994, i Esteve Deu, Del 
vapor a I>lertriritat. Erta/z~i de co~tos energetirs en la indúrtria 
tPwnllhnrra sabndellenra (1910-I924). de I'any 1995, editats 
pel Museu Hisrhria de Sabadell o per la mateixa Fundació 
Bosch i Cardellach. El llibre de Joan C. Alayo cal afegir-lo, 
dona ,  a la serie de treballs que ja s'havien endinsar en aquest 
mateix tema. 

El seu contingut esti dividit en set capitols. I'un dedicat 
a la introducció del gas i els alrres sis al desenvolupament de 
I'energia elkctrica, en els quals es combinen i s'a1tern.cn dife- 
rents nivells d'estudi. De manera intercalada en el text hi ha 
rambé alguns quadres i grifics que ajuden a comprendre'l. 

Es parla de la introducció del gas i de I'electricitat a Sa- 
badell després d'analir7ar I'origen de I'aplicació d'aquestes 
noves fonts d'energia a Catalunya i els seus antecedents en els 
piisos europeus més desenvolupats, apartats que ajuden a si- 
tuar en un marc mes general les particularitats del naixement 
i desenvolupament d'aquestes noves fonts d'energia a la nos- 
tra ciutat. 

S'estudien els diversos procediments per a I'obtenció 
d'aquestes noves energies, des dels diferents tipus de carbó 
fins als grans salts d'aigua, els mecanismes per a transportar- 
les i els procediments ttecniw per distribuir-les. 

S'analitzen els diferents usos que tingueren. Per a il.lu- 
minació, tant d'espais públiw com de domicilis privats, fa- 
briques i tallers; per a Forga motriu en diferents establiments 



industrials, i per a altres activitats productives que necessita- 
ven energia abundant, com l'elwació d'aigües. També es fa 
referencia a les empreses proveidores d'energia que es van 
constituir a Sabadell i a les que, amb seu social a Barcelona, 
van acabar absorbint les locals i assegurant el proveiment al 
conjunt de la ciutat, com tambC dels principals consumidors 
finals. 

Un dels aspectes en els quals el llibre posa més emfasi 6s 
el fet que la ciutat de Sabadell va ser de les primeres de Cata- 
lunya a desenvolupar aquestes noves fonts d'energia, tal com 
ja havia passat amb la instal.laci6 de les primeres mhquines de 
vapor i sense gaire retard en relació a Barcelona, el punt 
de referencia més proper. Efectivament. I'enllumenat públic 
amb gas s'inaugurava a Sabadell I'any 1852, només deu anys 
després que a Barcelona. En canvi, l'any 1876 s'instal.lava el 
primer sistema d'enllumenat electric en una fabrica de Saba- 
dell, al vapor Buxeda Vell, tot just un any després de I'aplica- 
ció d'aquest nou sistema a les fabriques de la Maquinista, 
Terrestre i Marítima i de Batlló germans a Barcelona. Cap a 
mitjan anys vuitanta comensaven a funcionar amb certa an- 
ticipació en relació a altres localitats industrials els primers 
motors de gas pobre en alguns petits tallers de la ciutat. Al 
final del segle xix la constitució de la primera empresa saba- 
dellenca, productora a gran escala d'energia electrica amb ge- 
nerador~ de vapor per vendre a particulars, L'Energia, SA, va 
ser quasi simultinia a les primeres empreses barcelonines de 
les mateixes caracteristiques. 1 Sabadell fou també una de les 
primeres ciutats que rebé I'energia hidroelkctrica procedent 
de les grans centrals del Pirineu ja en la segona dkcada del 
segle xx, tot aprofitant les xams ja existents que subminis- 
traven des de la ciutat comtal energia electrica d'origen ter- 
mic des de I'any 1912. 

El treball de Joan C. Alayo, que ha publicar la Funda- 
ció Bosch i Cardellach, 6s extret en part de la tesi que, amb el 
tirol Evolucid de la trcnologia, dc kaproducrid i de la distibucid 
dénrrga ehctrica. Catalunya rn elperiodc 1880-1720, va pre- 
sentar I'any 1993 a la Universitat Politecnica de Catalunya 
pera l'obtenció del grau de doctor enginyer. 

Els seus coneixemeots tkcnics es posen de manifest en 
els apartats corresponents a la descripció dels sistemes de ge- 
neració i transport d'energia, a les caracteristiques dels dife- 
rents tipus de motors i contribueixen a enriquir un treball fo- 
namentalment historiografic. Perb, a més a més, hi ha un 
extens treball d'anriu amb la consulta de tot tipus de fonts 
directa, entre les quals destaquen els expedients municipals 

relacionats amb permisos d'obres i amb foment, que ha 
permes una acurada aproximació a la realitat sabadellenca, 
per arribar al petit detall dels productors i consumidors d'e- 
nergia concrets, i amb prou nivel1 d'andisi interpretativa. 
L'estudi es basa també en treballs ja publicats sobre el tema, 
tant en I ' h b i t  sabadellenc com en el més general, i en la 
consulta de premsa local per poder arribar on no permet 
la documentació municipal o per confirmar dubtes que 
aquest mateix tipus de font pot plantejar. 

El treball presenta, perb, alguns errors puntuals, com 
les dades de consum de carbó de I'any 1913, que era de 
38.000 tones I'any 1913 i no de 38 com s'afirma en el texr, i 
alguns aspectes tractats de manera una mica confusa. com el 
procés de concentració de les grans empreses barcelnnines 
proveidores d'energia elkctrica. No obstant aixb, I'obra con- 
tribueix a bastament a enriquir el nostre coneixement sobre 
el canvi energetic a la nostra ciutat, principalment en el perí- 
ode crucial, a cavall entre el segle xix i el xx, amb el valor 
afegit de l'anilisi mes tkcnica que, sovint, per manca de for- 
mació suficient en aquest hmbit. no poden aportar amb la 
mateixa intensitat els historiadors o altres professionals que 
s'han endinsat en aquest camp d'estudi. 

Manuel PAC VIVAS. Batalld de chfig. Membrier dirn ve11 
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El primer que cal 
tenir en compte quan 
hom s'atansa a un llibre 
de membries és, val la 
Dena dir-ho. Que no és . 
un llibre d'histbria. 1 
tampoc no ho pretén, si 
I'autor 6s honest o no té 
cap mena de megalo- 
mania -com ara el cas 
de Winston Churchill 
quan va pretendre con- 
vertir les seves memb- 
ries de la Segona Guer- 
ra Mundial en un 
treball historiogrhfic.' 

' W. CHURCHILL (1948-54). ThcSrcond World War. Lon- tat, I'autor obre el volum primer amb la frase: xDc cdmo [or 

dres. Cassell Ltd. [edició castellana: Barcelona. Plaza & Janés, p u t b h  dr habla ingbsa, rn v i d  dr su imprudencia, ru ncgli- 
19651. En una dara mostra de la swa capacitat per a I'objcctivi- grnciay su bondad pmnirieron a lo1 malvados warmarlcu. 


