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La Farga 
com a 
establiment 
industrial
Lluís Privat i Font 
Enginyer tècnic Industrial

Hem constatat l’evolució de l’activitat que va 
portar-se a terme a la Farga de Banyoles poc 
després de la seva construcció l’any 1685 fins 
a la seva clausura a l’entorn de l’any 1958. En 
aquests gairebé 3 segles de funcionament 
les instal·lacions van anar evolucionant 
amb successives ampliacions i reformes, 
adaptant-se segons les necessitats del 
moment.

Durant el segle XIX assistim a la 
complerta desaparició de la major 
part de fargues catalanes, enteses 
com a obradors de producció de 
ferro, per l’aparició de mètodes 
més eficients i econòmics com 
és l’alt forn. Una part d’aquestes 
fargues es van reconvertir amb 
fargues d’aram aprofitant les 
mateixes instal·lacions, adaptant 
principalment el forn a la fosa 
del coure, un procés metal·lúrgic 
diferent del mètode català 
d’obtenció del ferro.

És d’aquesta manera que 
els darrers testimonis de les 
instal·lacions de farga catalana 
que resten avui en dia han estat 
gràcies a la reconversió que van 
realitzar vers l’aram, considerant 
com a les millors conservades a 
Catalunya la Farga Palau de Ripoll 
i la Farga d’aram de Banyoles, en 
funcionament fins a mitjans del 
segle passat.
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El sistema 
hidràulic

La canalització de l’aigua 

La Farga de Banyoles aprofitava el 
darrer salt disponible del Rec Major 
uns 350 metres abans de formar, 
amb la riera Canaleta, el riu Terri, 
afluent del Ter i que recull la majoria 
de l’aigua provinent de l’Estany.

De la mateixa manera que la major 
part de la indústria banyolina abans 
del desenvolupament de l’energia 
elèctrica a principis de segle, 
emprava l’aigua canalitzada dels recs 
com a energia motriu. La utilitzava a 
més com a sistema d’injecció d’aire 
al forn per mitjà de l’anomenada 
trompa d’aigua.

El sistema hidràulic d’aquesta Farga 
es troba compost, en primer lloc, per 
un bassa que actua com a dipòsit 
regulador i d’emmagatzematge de 
l’aigua provinent del Rec Major. Tot el 
cabal d’aquest rec queda interceptat 
per aquesta bassa, a diferència 
d’altres fargues o aprofitaments 
hidràulics que desviaven part de 
l’aigua de rius o rierols a través d’una 
resclosa cap a un canal derivat. 
Actualment, la bassa té una capacitat 
d’emmagatzematge de 1.263m3 
aproximadament i es troba situada a 
la cara nord de l’edifici.

De l’extrem oposat de l’entrada del 
rec, tot coincidint amb la cara nord 
de l’edifici, parteixen dos canals. 
El canal de descàrrega, situat a la 
cota inferior de la bassa, tenia la 
funció de buidar-la completament. 
S’utilitzava bàsicament per raons 
de neteja, operació que es devia 
efectuar periòdicament, i s’emprava 
un recollidor de fusta, estirat per un 
animal de càrrega. L’aigua que sortia 
era conduïda per aquest canal, que 
rodejava l’edifici de forma soterrada 
la major part del tram i formava 
posteriorment de nou el Rec Major.

Detall del desviament de l’aigua.
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El segon canal derivat, el canal de 
distribució, partia de la part superior 
de la bassa, formant inicialment 
un recinte de distribució a l’extrem 
nord-oest de l’edifici, i el resseguia 
paral·lelament de forma descoberta 
durant tot el seu recorregut. És un 
canal que, a diferència de l’anterior, 
es troba adossat a l’exterior de 
l’edifici. Es troba suportat per quatre 
arcs de mig punt i alhora, mitjançant 
dos contraforts, s’assegura tot el 
pes que representa l’aigua d’aquest 
canal. Al llarg del seu recorregut 
es distribuïa i regulava l’aigua cap 
a diferents destinacions, és a dir, 
cap a les tres rodes hidràuliques 
a través dels botassos, i cap a la 
trompa d’aigua a través del botasset. 
A més, l’aigua sobrant podia ésser 
conduïda cap enfora per mitjà de 
bagants, que la desviaven cap al 
primer canal coincidint amb el seu 
tram descobert mitjançant una 
rampa. L’alçada màxima que podia 
assolir la làmina d’aigua en el canal 
de distribució era de 120cm.

Un tercer canal, el canal de desguàs, 
s’iniciava a sota mateix de les rodes 
hidràuliques i s’encarregava de recollir 
l’aigua que sortia despresa de les 
rodes. Posteriorment s’ajuntava amb 
el canal de descàrrega, i formaven 
de nou el rec Major, ja a la sortida 
de l’edifici de La Farga. Actualment 
aquest canal es troba saturat de 
sediments aportats per l’aigua.

Les rodes 
hidràuliques

La situació de les rodes a l’exterior 
de l’edifici a l’estar exposades a 
la climatologia del moment ha 
degradat considerablement aquest 
conjunt. No obstant es mantenen 
les dades necessàries per a una 
restitució fidedigna. La constitució de 
les rodes correspon completament a 
les descripcions documentades de la 
farga catalana tradicional.

Primerament descriurem les rodes 
hidràuliques, segons l’ordre en 
què es presenten sota el canal de 
distribució en el sentit del curs de 
l’aigua, és a dir de nord-oest a nord-
est.

La primera roda hidràulica és la 
que disposa del diàmetre major 
del conjunt: 326 cm. És classificable 
com a roda de corrent superior 
o de calaixos i es tracta de la 
roda més moderna del conjunt. 
L’entrada d’aigua es realitza per a 
la part superior gràcies a un botàs 
construït en forma horitzontal, 
que la hi aporta pel seu punt més 
alt. La captació d’aigua s’efectua 
al canal de distribució per un petit 
caixó intercalat i regulant-se el 
cabal mitjançant una cadireta. El 
poc cabal que es destina a aquesta 
roda es veu contrarestat pel millor 
rendiment que ofereix respecte a 
les següents de construcció més 
primària. Amb tota seguretat no es 
devia voler restar cabal d’aigua a les 
següents amb un major compromís 
de proporcionar l’energia suficient 
per a moure els martinets.

El seu sentit de rotació és antihorari. 
És una roda que es pot classificar 
com a híbrida pel fet d’estar 

construïda amb fusta i ferro. La 
part central d’on parteixen els radis 
de la roda o creueres de fusta de 
roure i on queda fixat l’eix central o 
calaibre es troba reforçada per un 
plat de ferro fos a cada banda per 
donar més consistència al conjunt. 
En aquest punt s’hi troben fixades 
les creueres i amb elles la part més 
exterior de la roda.

El lloc que ocupa probablement 
és el mateix on s’adaptà amb 
anterioritat la roda hidràulica que 
movia el que devia ser el primer 
martinet instal·lat a La Farga al segle 
XVII. 

Aquest tipus de roda representà 
el límit màxim dels aprofitaments 
d’alçada abans de l’aparició de 
la turbina hidràulica, amb un 
rendiment de l’ordre del 80-90%. 
La funció d’aquesta primera roda 
era posar en funcionament un 
sistema de ventilació possiblement 
elèctric pel forn. Es tractaria d’una 
modernització de les instal·lacions 
i no formaria part dels cànons 
tradicionals de la farga catalana.

La segona roda hidràulica permetia 
el funcionament de planxa o de 
batre, que es conserva íntegrament. 

25



Té un diàmetre de 280 cm. Es 
tracta ja d’una roda més tradicional 
de pales moguda a partir de la 
caiguda lateral d’aigua per mitjà 
d’un botàs de fusta. La regulació 
del cabal es porta a terme per una 
comporta accionada per un volant 
des de dins mateix de La Farga. La 
seva construcció és híbrida com 
l’anterior: els plats centrals de ferro 
fos i la resta de fusta de roure. 

Les creueres parteixen d’un encaix 
amb el plat central que les fa 
perfectament solidàries per suportar 
els quatre segments de cercle o 
gavells, que formen la part exterior 
de la roda. Cada gavell és compost 
de dues peces paral·leles que 
sostenen les pales. Malgrat tenir 
menys rendiment que la primera, 
disposa d’una potència major. 
Ambdues rodes són més modernes 
que la tercera. El sentit de rotació és 
horari, a diferència de la primera i la 
darrera roda.

La tercera roda és la més antiga 
de tot el conjunt, tot i que es troba 
allotjada en una part de l’edifici 
que respon a una construcció 
cronològicament més moderna, 
la part ampliada del segle XVIII. 
És la única de tot el conjunt que 
és completament de fusta. Té 
un diàmetre de 255 cm i sentit 
de rotació antihorari. Les seves 
creueres es troben disposades 
tal com es pot veure en diverses 
descripcions sobre rodes motrius 
de fargues: no parteixen del centre 
de a roda sinó que es disposen 

de forma entravessada i s’ajusten 
perfectament a un calaibre de secció 
quadrada per mitjà de falques. 
Aquest també és de fusta en tota la 
seva llargada, que supera els quatre 
metres. 

La finalitat d’aquesta roda era 
moure el martinet de copa, 
anomenat col·loquialment mallet. 
La seva construcció també era 
completament de fusta de roure. 

Normalment les rodes eren 
construïdes amb aquest tipus de 
fusta per les condicions de treball, 
sobretot d’humitat que havien de 
suportar. És remarcable d’aquesta 
ultima roda la peça de fusta on 
recolzava la part final del calaibre, 
que actuava com a coixinet i que era 
anomenada el turment. Era una peça 
de fusta encastada directament 
sobre una roca, amb un encaix 
central que permetia la rotació del 
calaibre. En altres rodes aquests 
coixinets estaven formats per daus 
metàl·lics més moderns.

La trompa d’aigua

Aquest aparell diferenciava 
netament el sistema català 
d’obtenció de ferro de qualsevol altre 
mètode directe i era utilitzat per a 
la injecció d’aire al forn de la farga 
catalana, tant de ferro com d’aram. 
Tot i ser present a Banyoles no és 
una prova concloent que s’hagués 
produït ferro.

Aquest aparell estava compost 
primerament per una entrada de 
l’aigua des del canal de distribució, 
entre la segona i tercera rodes, per 
mitjà del botasset. Aquest element, 
format per un caixó de secció 
rectangular, recollia l’aigua que era 
enviada directament a dos conductes 
verticals, també anomenats trompes. 
La regulació de l’aigua s’efectuava 
a través d’una simple comporta 
o cadireta que n’acceptava més o 
menys dins del botasset, a diferència 
del trompill, sistema emprat per 
altres fargues. L’aigua entrava a les 
dues trompes mitjançant una peça 
cònica de ceràmica situada a la part 
superior de cadascuna. 

Les trompes estaven construïdes 
amb fusta, amb una secció quadrada 
de 12x12cm, amb una petita 
obertura a la part superior, l’espirall, 
per on entrava l’aire dins l’aparell 
gràcies a la depressió provocada per 
l’augment de la velocitat de l’aigua, 
donada la reducció de secció que se 
li havia configurat anteriorment. 

La regulació del 
cabal es porta 
a terme per 
una comporta 
accionada per 
un volant des de 
dins de la Farga.

Detall de les rodes hidràuliques anteriors i actuals.
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Aquest procediment per a l’obtenció 
de l’aire , que respon a l’efecte 
Venturi, era el sistema comú 
emprat per a la farga catalana per 
injectar aire als forns. Aquestes 
trompes, que han desaparegut per 
a la seva major fragilitat poder ser 
reproduïdes també per elements 
gràfics de què es disposen. La 
barreja d’aigua amb aire aspirat se 
separava en caure a dins d la caixa 
de vents, un dipòsit d’obra construït 
de forma molt elegant a La Farga 
de Banyoles i que es conserva en 
molt bon estat. Es troba construïda 
amb travertí de Banyoles, per tal de 
formar un dipòsit hermètic, amb un 
volum interior de 2,25 m3. L’aigua 
queia directament sobre el banquet, 
una llosa de travertí i es separaven 
l’aire de l’aigua per l’impacte 
produït. L’aigua sobrant s’escolava 
per una petita obertura de la seva 
part inferior, directament sobre el 
canal de desguàs, sobre del qual es 
troba suspesa.

L’aire empès per a la sobrepressió 
que es creava a l’interior de la 
caixa de vents sortia directament 
per una obertura en forma cònica, 
practicada a la banda superior 
d’una de les seves parets, la qual 
coincidia amb la mateixa paret de 

l’edifici, darrera de la qual es devia 
trobar instal·lat el forn. El tram final 
d’aquesta obertura es troba recobert 
encara per un tub cònic de ferro en 
el que hi anava allotjada la tovera 
que entrava directament al forn. El 
seu diàmetre final és d’uns 30 mm. 

Per la banda interior, actualment no 
hi trobem la construcció de cap forn 
ni fornal. Tot i així, són visibles les 
empremtes deixades per la ubicació 
d’una antiga instal·lació, el senti de la 
qual caldrà aclarir amb una recerca 
arqueològica amb l’interrogant de 
partida de si s’havia utilitzat també 
per a la producció de ferro.

Els mitjans del 
procés productiu

El forn i les fornals

El forn és el lloc on es produeix 
l’obtenció d’un metall a partir de  
mena o bé l’afinament de metall 
reciclat. La fornal és el lloc on es 
proporciona temperatura a una 
peça que s’està treballant, ja sigui 
ferro o aram, sense arribar a fusió. 

En el cas de l’aram, el propòsit era 
el recuit de la peça per aconseguir 
millors característiques mecàniques, 
tal com veurem més endavant.

Pel que fa a les instal·lacions 
actuals, el més lògic és atribuir 
un forn i dues fornals a la nostra 
Farga, almenys en els seus darrers 
temps de funcionament, a més 
d’un quart element que, com 
hem vist anteriorment, havia de 
correspondre’s amb la sortida d’aire 
de la trompa, avui desaparegut. En 
els tres casos es tracta de forns amb 
una sola cara oberta i amb sortida 
de fums per xemeneia. Com veiem 
no correspon a la descripció de la 
farga de ferro, tipificat com a forn 
de cup baix amb una alçada inferior 
a 100cm, obert per la part superior, 
amb forma de piràmide trucada 
invertida. Per tant situem tots 
aquests elements com a destinats al 
treball del coure. 

El primer element, el més ostensible 
per a la gran volta que ofereix la 
boca de càrrega, és immediat a 
l’entrada de l’obrador. Es tracta 
del forn on es produïa l’obtenció 
del coure. Aquest es troba dividit 
clarament en dues parts per a tres 
planxes de ferro verticals. Té una 

Vista del 
martinet actual.
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amplada de 225 cm per una fondària 
màxima de 260 cm. La part més 
interessant és la propera als canals, 
donat que era on es produïa la fosa 
del metall. A la base del forn es 
configurava el gresol, tal com es pot 
observar encara per les restes de 
l´últim que s’hi va construir, amb un 
diàmetre superior als 30cm. A sobre 
d’aquest hi trobem situada la tovera 
per on s’injectava l’aire necessari per 
a l’operació. La resta del forn era 
destinada, possiblement, a mantenir 
la temperatura del coure dels 
processos intermedis que seguien, 
un cop s’havien obtingut diverses 
caldes. El sistema d’injecció d’aire, 
tal com s’ha esmentat anterior, era 
efectuat per un ventilador centrífug 
accionat mecànicament.

La fornal que trobem al enmig 
dels dos martinets, de dimensions 
més reduïdes que el forn anterior, 
devia ésser utilitzada per a 
recoure les peces d’aram que 
s’estaven elaborant sota l’actuació 
del martinet de copa. De planta 
rectangular, fa 174cm d’amplada 
per 220cm de fons. La seva posició 
annexa al canal hidràulic i la seva 
proximitat a la trompa d’aigua (cal 
constatar que tan sols tenim una 
distància de 20 cm de la tovera 
a la paret del forn), conviden a 
diverses hipòtesis, tant pel que fa 
a la construcció com per a la forma 
d’injecció d’aire. Aquesta, almenys 
durant els darrers temps, estava 
realitzada anàlogament al forn 
abans esmentat per mitjà d’un altre 
ventilador mecànic, mogut també 
per la primera roda hidràulica. La 
poca funcionalitat d’aquesta fornal 
respecte a la seva posició en relació 
als dos martinets posa de manifest 
que almenys algun d’ells, antigament 
hi estava encarat. És remarcable que 
a la part baixa de la paret frontal de 
la fornal es troba incrustat un mall 
deteriorat.

La segona fornal fou la darrera 
cronològicament. La seva 
particularitat és que es va construir 
a l’exterior de l’edifici, aprofitant com 

a boca de càrrega una finestra de 
la zona de l’obrador corresponent 
a l’ampliació de la segona meitat 
del segle XVIII. La injecció de l’aire 
en aquesta fornal s’aconseguia 
de forma manual per mitjà d’una 
manxa de grans dimensions, 
donada la dificultat d’aportar-hi aire 
tant de forma mecànica com per a la 
trompa d’aigua. Es conserva, però, la 
tovera per on se li injectava. Aquesta 
fornal estava encara al martinet 
de copa. La seva construcció, 
respongué segurament als resultats 
poc pràctics que suposava tenir la 
fornal anteriorment esmentada, 
tot just al darrera del martinet. 
Actualment només es conserven les 
restes del seu receptacle inferior, 
això com la tovera, donat l’estat 
ruïnós a què ha arribat amb el 
temps i amb la priorització de la 
reconstrucció de la finestra abans 
existent.

Els martinets

Com en la majoria de fargues, 
siguin de ferro o d’aram, també es 
disposava de dos martinets. En el 
cas del ferro, un primer martinet 
compactava el masser i un segon 
l’estirava per a aconseguir els 
perfils desitjats. En el cas de l’aram i 
mitjançant la tècnica de batuda o de 
batre l’aram, veiem que existien dues 
línies de fabricació diferenciades: 
una primera, coneguda pels 
productes destinats a peroleres 
i calderers, la copa d’aram i un 

segona línia de fabricació destinada 
a la planxa d’aram, emprada 
per a diverses finalitats, com ara 
acabats d’estris o recobriments de 
superfícies, entre d’altres.

L’existència de dos martinets 
en el cas de l’aram no implica 
necessàriament la producció 
abans esmentada. Sí que ho 
indicava, la tipologia del mall i la 
seva enclusa que segons la seva 
configuració, rebia el nom de dema 
i demet si estava formada per dues 
peces interposades. Per produir 
planxa calia que les superfícies 
de contacte fossin el màxim de 
planes, a diferència de la producció 
de copes, que exigia un mall i 
una enclusa amb les superfícies 
de contacte molt suavitzades i 
en forma còncava. En el cas de 
disposar només d’un martinet calia 
intercanviar el mall en funció d’una 
o altre finalitat, operació que devia 
resultar òbviament molt feixuga i 
que obligava a la col·laboració de 
diversos fargaires.

Actualment dels dos martinets 
de què disposava La Farga de 
Banyoles, únicament es conserva 
de forma íntegra el de planxa o de 
batre. La característica principal 
d’aquest primer martinet és que es 
tracta d’un martinet modernitzat. 
Tota la bancada és d’acer, igual 
que el seu calaibre i la seva bóta. 
En els martinets més antics 
aquesta bancada era de fusta i 

Detall del martinet actual.
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s’anomenava soqueria o fustam. 
Ajustat al calaibre, hi trobem la 
bóta, que és una roda de ferro 
fos que transforma el moviment 
circular en curvilini alternatiu 
per mitjà de quatre palmes que 
piquen sobre la cua del mànec 
amunt una peça que s’anomena 
taco. Les palmes són unes lleves 
d’acer, d’una amplada de 130 mm 
amb un perfil acabat amb un radi 
molt suavitat, aproximadament 
de 50 mm, que permeten un bon 
rendiment en l’intercanvi d’energia 
que es produeix en el xoc. Un 
conjunt de petites planxes de ferro 
i un retall de cuir que formaven 
el taco rebien directament el cop i 
alhora el protegien del desgast que 
representava l’impacte constant de 
les palmes.

El mànec de fusta té una llargada 
total de 4 m i es troba perfectament 
ajustat a la boga i al mall en un 
extrem. La boga és una peça de 
ferro fos situada a 1 m de la cua del 
mànec que, a més de sostenir-lo, li 
permet efectuar la basculació per 
mitjà de pivots laterals, anomenats 
mamellots, que recolzen sobre la 
bancada. El mall picava sobre la 
dema i el demet que, igualment que 
la resta del martinet, evidencien el 
seu abandonament. Les dimensions 
del demet, la part de l’enclusa que 
estava en contacte amb el mall, eren 
de 35 x 17 cm. Atenent a fargues 
anàlogues, la dema recolzava sobre 
una pedra de grans dimensions per 
donar rigidesa al conjunt i evitar que 
l’enclusa anés enfonsant-se amb els 
cops. Entre la dema i el demet es 
col·locava una capa de sorra per a 
esmorteir l’impacte.

El mall que disposa té un pes 
aproximat de 260 kg. El seu 
recorregut vertical mínim d’aquest 
era d’uns 310mm. Malgrat el 
seu estat d’abandonament no 
sembla que hagi sofert cap intent 
d’espoliació ni de destrucció.

El segon martinet, el mallet per les 
dimensions més reduïdes del seu 

mall, va ser objecte de destrucció 
durant l’any 1977 per part del 
llogater de La Farga, destinada 
durant aquells anys com a granja. 
Aquest martinet va ser reduït a més 
de 40 parts, les quals, sortosament 
varen poder ser recuperades per 
les gestions efectuades pel CECB 
(Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles) i pels propietaris de La 
Farga, la família Escatllar. Aquest 
martinet, a diferència de l’anterior, 
era totalment de fusta i bastant més 
antic.

La soqueria era composta per 
un conjunt de peces de fusta 
les quals, ajustades mitjançant 
falques, permetien la seva plena 
consistència. Tant la boga com al 
bóta eren de ferro i es conserven 
en bones condicions. Actualment 
és possible de recuperar aquest 
martinet, en part amb les peces 
originals, en part amb restauració de 
peces malmeses existents. Aquest 
martinet sens dubte servia per a la 
copa d’aram.

Per aturar el moviment dels 
martinets es col·locava un soc de 
fusta a sota del mànec, quan aquest 
es trobava situat en el punt més 
alt, tallant alhora el as d’aigua a 
la roda. A la bassa normalment hi 
havia a disposició dos troncs d’alzina 
com a recanvi per a un possible 
trencament dels mànecs dels malls.

L’utillatge de La Farga

A banda del material que es 
conserva a l’edifici, format 

bàsicament pels elements que 
acabem de descriure, es conserven 
nombroses peces, fonamentalment 
eines cedides amb anterioritat a 
l’adquisició de l’edifici l’any 1977. 
Bàsicament es tracta d’un conjunt 
de quinzena d’amolls, tenalles i 
cisalles destinades a la subjecció o 
manipulació de les peces mentre es 
produïen.

El procediment 
de l’aram

La configuració del tipus de farga 
que ens ha arribat als nostres dies 
és la d’una farga dedicada a l’aram. 
Aquest fet ens és explicat per 
testimonis que varen tenir-hi una 
relació molt estreta durant els últims 
anys de funcionament, pels volts 
de l’any 1958. D’acord amb aquests 
testimonis i d’acord amb la tipologia 
dels mitjans de treball, podem 
establir, a grans trets, cadascuna 
de les operacions que se seguien 
per obtenir, finalment, el producte 
desitjat. Tanmateix, no és fortuïta 
la localització de restes de ferro 
durant els treballs de restauració de 
l’edifici iniciats l’any 1995. Les seves 
anàlisis ens confirmen que s’hi havia 
treballat ferro, com n’és l’exemplar 
de fons de masser analitzat per la 
Dra. Júlia Simon. Aquesta qüestió 
que pot quedar clarificada amb una 
prospecció arqueològica en el sòl de 
l’obrador i en els seus forns.

Façana est on es poden veure restes de 
l’antiga xemeneia de la fornal.
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Cal establir primerament que els 
mots “aram” i “coure” es refereixen 
al mateix metall, però és emprada 
la paraula “coure” per designar 
un objecte emmotllat i la paraula 
“aram” per indicar un objecte que 
ha estat forjat.

Subministraments de 
matèries primeres

La matèria principal, objecte de 
transformació era el coure que, a 
partir d’un estat sòlid, amb moltes 
impureses i de diversa procedència, 
s’havia de fondre. 

Si bé durant els primers anys de 
funcionament de la farga catalana 
d’aram s’havia de partir directament 
de menes de coure, al cap dels 
anys, l’origen es trobava en el 
mateix aprofitament de ferralles 
i objectes de coure o d’aram en 
brut. Si aquests objectes estaven 
molt oxidats, s’escalfaven al forn 
i es passaven per aigua fins que 
quedaven nets.

El combustible que permetia 
la fosa del coure era el carbó. 
Aquest necessàriament de pi, 
era emmagatzemat dins de la 
carbonera, local situat a la banda 
esquerra immediata a l’entrada. 
En aquesta tasca els fargaires eren 
ajudats per dones, que traginaven 
el carbó en cistells quan arribava un 
carregament.

Un altre element indispensable era 
el quars. Aquest s’obtenia a partir 
de pedres de riu que també els 
eren subministrades periòdicament 
i que corresponia triar als fargaires. 
Un cop realitzada la tria, eren 
portades sota el martinet de batre 
i eren convertides en pols. El quars, 
òxid de silici, era fonamental per 
a la preparació del forn i dels 
motlles, ja que en el primer cas, en 
confeccionava el gresol i hi actuava 
com a escorificant. En el segon 
cas es comportava com a material 
refractari per a la solidificació del 
coure.

La fosa del coure

Primerament calia confeccionar, 
dins del forn, el gresol a partir 
d’una pasta a base de quars 
preparat anteriorment amb aigua. 
Al mateix temps es construïen els 
motlles que, a partir d’un marc 
cilíndric de planxa de ferro de 35 
cm de diàmetre per uns 15 cm 
d’alçada, formaven, amb la mateixa 
pasta recoberta superficialment 
de cendres de carbó, una cavitat 
còncava. Un cop assecats els 
motlles i el gresol, estaven 
preparats per a la fosa del coure. 

Si bé aquesta operació durava un 
dia sencer, la fosa del coure es 
realitzava a partir del capvespre 
i s’allargava durant tota la nit. 
El gresol era omplert per capes 
alternades de retalls de coure 
o aram i carbó. Un cop encès el 
forn, s’activava la combustió per 
la injecció d’aire mitjançant la 
tovera de què disposava. Aquesta 
operació podia durar 45 minuts a 
una hora en funció de la càrrega. Es 
donava com a vàlida la fosa després 
d’haver-ne pres una mostra i 
haver-la solidificat dins d’un motlle, 
sense que es produïssin esquerdes 
quan era colpejada sota del 
martinet. Si era així, es continuava 
amb l’afinament del coure fins a 
obtenir el resultat desitjat. Un cop 
obtinguda la primera calda de 
coure aquest s’anava traspassant 
als motlles. Aquesta operació 
es feia amb una llossa que era 
recoberta amb el mateix producte 
refractari.

El batut del coure

Si fins aquí s’ha parlat de “coure”, 
a partir del moment que aquest 
passa sota l’acció mecànica dels 
martinets es parla ja d’”aram”. 
Abans que el coure es refredés 
completament, aquest era extret del 
motlle per aprofitar la seva major 
maquinabilitat amb la temperatura 
i era sotmès a un primer procés 
amb el martinet de batre o de 
planxa. Aquest procés provocava 
una disminució del gruix central 
de la peça i un augment del seu 
diàmetre. Aquesta peça resultant 
s’anomenava pestella, la qual s’havia 
d’anar transformant cap a un dels 
dos productes de La Farga d’aram: 
planxa o copa.

La planxa produïda per aquest 
martinet era aprofitada per a 
finalitats ben diverses. En àmbits 
constructius podia ser utilitzada 
pel recobriment ornamental de 
teulades o bé pel recobriment de 
cascs de vaixells. Una altra utilització 
de la planxa, i molt important, 

La fosa del 
coure es 
realitzava 
a partir del 
capvespre 
i s’allargava 
durant tota 
la nit. 

Detall de la part posterior del martinet.
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era la de matèria primera per a 
l’encunyació de moneda, realitzada 
a les ceques. Cal remarcar en aquest 
punt que Banyoles tingué taller 
monetari com a mínim en dues 
ocasions; en el període 1600-1605 
i en els primers anys de la Guerra 
dels Segadors (1640-1652). També 
hi ha indicis d’emissió l’any 1525. 
Altres gremis utilitzaven planxa 
d’aram per ornaments o acabats de 
diferents estris, com ara utensilis 
per a la cuina, eines del camp i fins i 
tot instruments musicals.

El copat de l’aram 

Aquest altre procés consistia en 
transformar la pestella, obtinguda 
anteriorment per a la fosa del coure 
amb copa d’aram. Aquesta copa 
era un objecte semiesfèric aprofitat 
posteriorment per calderers i 
perolers per a la fabricació de 
diferents utensilis amb un fons 
de forma còncava. Si bé amb 
l’anterior martinet el procés només 
buscava la disminució del gruix 
per aplanament del material, amb 
el copat, l’efecte aconseguit es 
substancialment diferent ja que 
arriba una superfície semiesfèrica. 
Per això el mall era menys pesant 

i acabava amb una punta més 
afuada i arrodonida. En aquest 
cas l’enclusa es troba formada per 
una sola peça en forma còncava 
i molt ben polida. El procediment 
començava en picar la pestella per 
la seva part central i anava avançant 
lentament cap enfora, és a dir, 
seguint un moviment de rotació en 
forma d’espiral. El fargaire s’asseia 
a terra directament o amb un petit 
tamboret a frec del mall, segons 
les dimensions de la copa que 
estava produint. Es protegia els 
peus i turmells amb saques i els 
darrers anys portava un davantal 
d’amiant. Amb l’ajuda de tenalles 
anava girant la peça i anava pujant 
l’aram. La peça era també recolzada 
frontalment per una falca de fusta, 
el soc, i aguantada amb els peus.

Els fargaires i els seus ajudants es 
comunicaven entre ells mitjançant 
tonalitats a mode de cants que 
significaven una acció o una altra. 
El canvi de copes era realitzat d’una 
forma molt ràpida i sincronitzada, 
mentre anava picant el mall. 
Havien d’evitar que el mall piqués 
directament l’enclusa per a no 
deixar marques i per no provocar-
ne el deteriorament. A partir d’un 

cert moment les copes a mig fer 
s’agrupaven, quatre o més, unes 
dins de les altres i se seguia amb el 
copat.

El treball de cop dement del coure 
per aconseguir la seva deformació 
plàstica, comporta alhora, un 
augment de l’acritud del metall, que 
s’incrementa com més baixa és la 
temperatura i provoca l’aparició 
d’esquerdes. Aquest efecte fa que 
el batut de l’aram no es pugui 
realitzar de forma continuada, sinó 
que calgui portar la peça que s’està 
produint a recoure a la fornal. Allí 
s’escalfa fins a quedar rogent, per 
sota de la temperatura de fusió, i 
se submergeix seguidament dins 
l’aigua, completant el procés de 
recuit de la peça. Aquest procés 
permetia recuperar la ductilitat de 
coure al reduir la tensió del metall, 
a diferència del que succeeix amb 
els acers amb què s’augmenta la 
duresa. Altre cop el material era 
apte de nou per a continuar amb 
la seva batuda, tot aprimant les 
parets i apujant la copa. Les vores 
superiors d’aquesta s’anaven 
esquerdant i calia anar-les retallant 
cada cop que sortien del martinet 
pel seu recuit.
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La copa era doncs l’altre producte 
final de La Farga d’aram, molt 
apreciat donades les aplicacions 
que va tenir durant molts d’anys 
en absència d’altres tècniques i 
materials (com per exemple l’acer 
inoxidable o l’alumini), amb destí 
final cap a les cuines de cases i 
masies, per a la ramaderia o per 
a les destil·leries d’aiguardents, 
important indústria desenvolupada 
a Catalunya. A partir de la copa, 
diferents gremis com els perolers, 
courers, aramaires o caldereres 
confeccionaven tot tipus d’atuells 
culinaris; olles, cassons, calderons, 
càntirs, perols per bestiar, 
escalfadors i alambins entre 
d’altres, per mitjà de tècniques 
totalment artesanals.

Conclusions

La Farga de Banyoles travessà 
períodes amb una producció 
bastant notable i amb un mercat 
que comprenia tota la península. 
Veiem que al segle XVIII tenia una 
producció de 2.000 arroves de 
coure per any (20.800 kg), mentre 
que a l’entorn de l’any 1950 era de 
12.000 kg anuals. Fins a principis 
de segle havia arribat a donar feina 
a sis o set operaris, però a partir 
dels anys 1920-1930 l’activitat 
queda reduïda a la família Forment, 
que amb tres generacions, es va 
fer càrrec de la farga fins al seu 
tancament.

Tot i el lamentable estat de 
conservació dels principals elements 
descrits, en aquests moments és 
possible encara recuperar-los previ 
a un estudi de recerca arqueològica 
i alhora els corresponents treballs 
de restauració que impedeixi la 
degradació a què estan sotmesos els 
materials sota l’acció ambiental.
Seguirem divulgant i donant a 
conèixer amb convicció aquest 
darrer testimoni de farga catalana 
per a què pugui ser objecte d’anàlisi 
i estudi com correspon a un element 
clau de la siderúrgia medieval 
desenvolupada a Catalunya i a la 
contribució que va significar per a 
tota l’Europa meridional on va tenir 
un ampli ressò i reconeixement.

www.rafaelmaso.org

Vista de les rodes hidràuliques.
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