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H O M E N A T G E ÀL PATRICI VILANOVI
E N J O S E P F O N T I GUMÁ

C

ORRESPONENT al patriòtic gest del malhaurat patrici En Josep Font i Gumá,
a! qual es deu la restauració del Castell de la Geltrú, el dia 11 del passat novembre la nostra vila va rètrer-li homenatge, inaugurant el monument que,
per subscripció popular, li ha sigut erigit en el pati interior de l'esmentat castell.
Aquell palau, quasi enrunat, que fou en temps llunyà la casa senyorial dels Manreses, avui, curosament restaurat, embelleix el tfpic barri de la Geltrú, perpetuant
d'una faisó real les pàgines de l'història dels nostres avant-passats; però donant nova
i diferenta vida als carrers I places del seu voltant.
Els entorns del Castell de la Geltrú recordaven als geltrunencs, per contalles fetes
de generació en generació, les hosts del senyor de la fortalesa, al partir o al retorn
de la guerra. Actualment, les remors bèl·liques qual record encara perdurava amb la
visió de les ruïnoses parets, queden del tot ofegades amb la renovació d'aquells murs
i amb els crits d'alegria de la mainada que acudeix a l'escola establerta, amb molt
bon encert, en una de les dependències del Castell.
El símbol de dominació que abans representava el Castell, s' ha convertit, gràcies a En Font i Gumá, en temple educador de l'infantesa, bella manera d'enllaçar espiritualment la vella Geltrú amb la Vilanova, de les quals, a l'ombra d'aquell casal que
abans les separava, creixarà una nova generació que estrenyarà encara més els vincles de pau i amor que avui les agermanen.
L'acte de la inauguració va ésser ressenyat per la premsa local a son degut temps.
La nostra Associació hi estava representada; mes, per a que quedi ben demostrada
la nostra adhesió a I' homenatge, com a veritable identificació a l'obra del patrici i a
l'ofrena d'agraïment de la vila, publiquem, honorant les nostres planes, el bust del
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generós restaurador del Castell i els discursos llegits en la festa patriòtica: el del membre del Comitè Executiu, En Joaquim Basora Nin, i el del Batlle, En Rafel Pollés
Oliver; lligant aixís a l'història de la nostra Associació, com institució vilanovina, la
bona memòria d'un patrici il'lustre que ha merescut de la terra nadiua la glòria de la
posteritat.
A la vegada felicitem als artistes En Damià Torrents i En Josep F. Ràfols, per
l'encertada execució del monument; al passat Ajuntament, que va tenir l'idea de l'homenatge; a la Comissió nombrada per a portar a cap el projecte, i a l'actual Corporació municipal, que, en nom de la vila, ha tingut V honor d'acceptar-lo.
T. O. C.
DISCURS DEL SENYOR PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA, EN
JOAQUIM BASORA, LLEGIT PEL SENYOR VOCAL DE LA MATEIXA,
N ' ALEXANDRE DE CABANYES.
HONORABLES AUTORITATS, DAMES I SENYORS :
A la riallera matinada del dia 4 de juliol de l'any 1922, quan tota la natura semblava esclatar en un clam de glòria al Creador, l'espectre de la Mort entrava sigilosament a la casa pairal dels Font i Gumá, i arrancava amb brutalitat i dolor crudel, dels
braços amorosos de l'esposa i de la companyia dels fills, a l'eximi arquitecte, al bondadós patrici, a l'erudit arqueòleg, Josep Font i Gumà.
Ja no estrenyerem mai més la mà de l'amic, ja no escoltarem cap més vegada la
paraula del mestre, ja no tornarem a fruir, a l'atri del nostre Museu, de l'encís de les
contalles, plenes d'humorisme de bona llei, al narrar-nos amb la vivesa d'expressió
que el caracteritzava i llenguatge pintoresc, succeïts de la seva vida de col·leccionista.
La mort havia firmat el dia abans del seu òbit la sentència inapelable de l'última pena
com a finalitat i fallo d'un procés desenrotllat a l'estatge d'una entitat de la qual ell
era president, dedicant-li totes les seves energies, tots els seus anhels, totes les seves
activitats, que foren grollerament escarnides i trepitjades.
No resta del nostre plorat patrici més que el seu record que quedarà gravat en els
nostres cors en lletres d'or, i les seves obres que respiren totes elles un art honrat,
com l'església de Santa Maria de Cervelló, el Forn de Sant Jaume, la fàbrica Pirelli,
l'Hospital de Sitges, els Esbarjos i el Castell de la Geltrú. I com si no en tingués prou
de lo que tenia fet i amb la seva obra <RajoIes Catalanes i Valencianes>, que li donà
l'executòria d'arqueòleg, que encara projectava amb entusiasme l'edificació de cases
per als pescadors, amb el típic terrat, la façana emblanquida amb un Sant de ceràmica,
i una antena ben alta, però ben alta, on fuetegés al vent un gallardet barrat d'or i sang.
Si alguna vegada ha quedat plenament justificat l'agraïment d'un poble al seu compatrici, és en el moment actual.
Vilanova ¡ Geltrú estava a punt de passar per la vergonya i afront més grans perquè pugui passar un poble civilitzat, progressiu i culte. L'únic document que acreditava la nostra naixensa, la nostra antiguitat, el nostre abolori, era el Castell de la
Geltrú, que estava enrunant-se: no quedava d'ell més que les despulles. Ja els mar-
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xants de cases de l'antigor tractaven de posar preu a les finestres romàniques, a la
magestuosa porta d'amples dovel'les coronada per la pedrera de defensa; ja hi havia
qui tractava d'enderrocar-ho tot, fer una plaça i vendre les desferres. Però sorgí la
veu potent dels devots d'aquella venerable ruïna pregant als vilanovins de bona voluntat que sortissin pels carrers a demanar una gràcia de caritat pel Castell de la
Geltrú.
No hi va haver necessitat d'aqueix extrem. El quadre tenebrós de la ruïna completa del Castell es va enlluernar i del fons sorgi la figura d'un home amb un ram
d'olivera a la mà, símbol de la pau, i amb la senzillesa pròpia del seu caràcter, digué
als íntims: <Res de demanar una gràcia de caritat pel Castell de la Geltrú: jo el compraré amb els seus anexes, el restauraré, i un cop restaurat el donaré a la vila>.
Aquell home, tots ho sabem, era el gran patrici i arquitecte Josep Font i Gumà. El
sacrifici que això significava era gros, puix per a recollir capdals per a portar a cap
l'obra s'havia de despendre i cedir a la Junta de Museus de Barcelona, de l'esplèndida
col·lecció de rajoles catalanes i valencianes que havia format a força d'estudis i treballs
i que era la seva il·lusió, la nina dels seus ulls, la verge dels seus somnis. I feu el sacrifici, començant desseguida, dirigides per ell mateix, les obres de restauració i reconstrucció del nostre casal geltrunenc. Mentres els carros s'enduien les runes infectes
i podrides, les noves construccions anaven prenent cos, i aquell gegant cada jorn
s'adornava amb noves gales. Es restauraven arcs i finestrals, sorgint, com per encant,
belleses mai somniades: avui, la tarja nobiliària dels Manreses amb el llebrer i les
flors de lliri amb camp d'or, carapejava sobre l'arc ojival de l'atri; demà, l'estàtua de
Sant Martí, donada per un altre patrici, avui difunt, apareixia a la paret Nord del pati
blanc; un altre dia l'escalà del pis principal, s'arrambava mandrosament al costat de la
font, i els finestrals d'esculptura delicada s'obrien pas per les parets, i cada jorn noves
exquisitats, que l'expert arquitecte anava somniant, es realitzaven el dia següent. Tot
enllestit, vingué l'entrega a la vila del Casal restaurat, i aquell jorn, que fou un dels
més grans de l'història vilanovina, les autoritats de fora i de dins, homenatjaren en la
nostra parla al que avui plorem, i les campanes tocaren a festa, i les banderes patriòtiques flamejaren en l'espai, i els orfeons cantaren, i els carrers, flairosos de les flors
bosquetanes que els encatifaven, s'omplien de gom a gom de l'endiumenjat poble aclamant al patrici que, emocionadíssim, se li entelaven de tendresa els ulls. Al cap de
pocs mesos el perdíem per a sempre més, quan sa pensa encar somniava en noves
modificacions a la seva obra que l'haurien avalorat amb bellesa.
Al peu dels xiprers del cementiri, el dia del sepeli, el nostre batlle tingué l'encertada idea de proposar l'erecció d'un monument per a perpetuar la memòria del patrici,
del que avui plorem. El monument es feu sense que per a cobrir les llistes de subscripció es tingués de fer cap esforç. Rics i pobres tots hi contribuïren, i avui el Comitè Executiu en fa entrega a Vilanova i Geltrú i en representació d'ella al seu Municipi, posant-lo baix l'amorós empar del poble.
En tres anys hauran tingut lloc dues festes : la de la inauguració del Castell de la
Geltrú, plena d'alegria, de llum, de color, de flaires bosquetanes, i la del descobriment
d'aqueix monument, rublerta de llàgrimes, de dol, de tristeses, però immensament rica
en sentiments de gratitud i regoneixement eterns i imborrables que el poble de Vilano-
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va, com un pomell de flors delicades, ofereix amb tota l'ànima a la bona memòria de
Josep Font i Gumá.
Jo demano a tots els que saben honorar la memòria dels morts, que al passar pel
davant del monument al gran patrici, s'aturin, saludin i deixin als seus peus, i com
ofrena espiritual, un bocí del seu cor.
DISCURS DEL SENYOR ALCALDE DE LA VILA, EN RAFEL POLLÉS
BELLES DAMES, RESPECTABLES SENYORS :
Sento molt que sigui la meva modesta persona la que tingui de dirigir-vos la paraula en ocasió tan solemne, en primer lloc, per perjudicar la honrosa representació
del poble de Vilanova que ostento, molt superior als meus mèrits, i, segonament, per
trovar-me mancat d'aquells dots oratoris que fan precises les circumstàncies de l'acte
i que exigeixen la distinció i la cultura de l'auditori. Desitjaria posseir una paraula fàcil i fluida per a poguer arrivar fins al cor dels que m'escolteu; seria una fortuna per a
mi que els meus pobres mots els recordéssiu sempre i els inculquéssiu als vostres fills;
voldria que els hi diguessiu que a Vilanova hi hagué un home que aportà totes les seves forces i tot el seu cor al bé dels pobres; que les portes de casa seva sempre estaven obertes de bat a bat pels que necessitaven un bon consell o bé un auxili, i per a
qui no eren molèsties i sacrificis les que solien ocasionar-li l'acompliment de tants bondadosos actes.
La seva modèstia era tan gran que totes les moltes bones obres que feia, procurava que passessin desapercebudes; no era d'aquelles persones falsament altruistes que
contribuiexen en totes les subscripcions públiques per a que el seu nom rodoli per la
premsa, fent-ho tan sols per a afalagar la seva vanitat.
Jo, en nom de Vilanova, saludo a la noble família Font: noble no pels llorers de
victòries guerreres, ni pels pergamins arxivats, no; la seva noblesa és una altre : és la
més preuada; és la ideal, és la noblesa dels sentiments, és la noblesa del cor. La família Font sempre ha practicat la més sublim de les virtuts cristianes :,la caritat, i, desgraciadament, les persones d'aquest tremp escasseigen d'una manera lamentable.
Tots sabeu que avui dia administra una de les fundacions benèfiques una persona
d'aquesta família, me refereixo al Patronat de pobres, i la persona al·ludida és D. Cassimir Font, i em consten les dificultats que es tenen de salvar i els obstacles que es
tenen de vèncer per a assolir l'objectiu de la fundació, donats els migrats mitjans econòmics de la mateixa. L'apellido Font també el trovem lligat amb una altre fundació
idèntica: tots sabeu que anys enrera l'ànima í sosteniment de la benemèrita Casa
d'Empar era D. Francisco Font, qui estava tan identificat amb aquella santa casa, que
mai va permetre que els assilats, tots ells petits orfes o vellets abandonats, els hi faltés res dins cap ordre de coses, i amb una esplendidesa sens límits aixugava el dèficit
que constantment hi havia.
I anem al fi d'aquesta festa. Declaro noblement que com a president de la Comissió
no m' ha estat possible fer res. Quan vaig passar a ocupar aquest càrrec, la tasca estava acabada. Acomplint un deure de gratitud, jo des d'aquí dono les més corals mer-

Bust del patrici « i l a n e v i ,
l'arquitecte En JOSEP FORT
I GUMÁ, obra de l ' e a c u l p t o r
En Damià T o r r e n t s .
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cés a la Comissió pels seus treballs, coronats amb el més falaguer èxit, com tots
veiem. Jo tinc l'opinió de que un monument més o menys artístic i costós no fa l'home.
Lo que fa enlairar-lo, lo que fa se'l tingui present, són les seves obres, la seva vida.
Aquí a Vilanova mateix, tenim un exemple d'això. ¿Quin vilanoví no coneix a D. Víctor Balaguer?
Es per cap monument, és que hi ha algun carrer que porti el seu nom? No; a
D. Víctor Balaguer el coneixem per la seva obra, per la fundació balagueriana, í
aquest realment és el seu veritable monument. Per lo tant jo tinc la plena convicció
de que el verdader monument de D. Josep Font i Gumá és la seva obra, el Castell de
la Geltrú, i sempre que mirem aquest Castell, ens ve a la memòria la persona del generós restaurador. Ço que fa més simpàtica l'obra del Sr. Font, és el fi a que ha estat
destinada. En ella els escolars, tots de família modesta, que hi vindran, hi respiraran
aires sanitosos i fruiran de les delícies del sol, aires i sol que falten en llurs cases on
l'espai és reduït, l'orientació dolenta i migrades les obertures. En aquesta escola s' ha
mirat el benestar corporal de les criatures. La tasca espiritual tant o més important
que l'anterior, correspon al mestre. Es necessita molt talent per a sapiguer despertar
l'interiigència dels petits i dirigir-la cap el camí del bé. Si el mestre és un mal mestre
o bé no és prou diligent, surten de les escoles nens que el dia de demà, són una taca
per a la societat. Per a no caure en aquesta falta, jo desitjaria que els senyors mestres
que regentin aquesta escola, cada dia, cada matí, ans de la seva tasca, miressin per la
finestra una mica aquest monument i meditessin l'obra del que ara honorem i tremetessin el seu sentit, als tendres cors dels infants. Voldria que miressin llur vida honrada, llur tasca gloriosa i llur ferma voluntat en fer el bé, i procuressin amb tota la seva
interiigència i bona voluntat, fer als petits déixebles a imatge i semblança del senyor
Font, ço que serà un motiu d'agraïment per totes les persones i aimants del bé, ademés d'una lloable tasca per haver donat a la societat homes de profit.
No sols va ésser el Castell el camp de la seva activitat. Un home tan inquiet i actiu tenia de sortir-se d'aquets límits, i escampar arreu els fruits de les seves conviccions. Aquí teniu també els Esbarjos, en els que hi contribuí desinteressadament, tant
per raó dels seus coneixements, com també amb importants donatius en metàlic, a fi
de que tan benèfica institució no quedés encallada per falta de medis econòmics, cosa
que succeeix en casi totes les fundacions de caritat, i quals medis de sosteniment estan reduïts, gairebé tots, a donatius personals. Ço mateix podem dir referent a l'Hospital de Sant Anton. Bona prova d'això és que a la làpida de marbre que hi ha en
aquella santa Casa, hi veiem gravat amb lletres d'or el seu nom.
Jo tinc l'honor en nom de Vilanova d'acceptar aquest monument, i prego des de
aquí als que m'escolteu i a tots els veïns de Vilanova, que tinguin sempre més, present
l'acte que estem celebrant. Que al passar per aquí vos recordeu de tant il·lustre patrici i fem tots els esforços imaginables per a assemblar-nos-hi i practiquem el bé, no per
vanitat, sinó per a satisfacció pròpia i perqué aixís acomplirem un deure sagrat. Siguem
com ell, perquè honrant-lo ens dignifiquem nosaltres mateixos.
Jo demano a Déu que concedeixi a la família Font llargs añys de vida per a continuar la lasca verament esplèndida començada, i poden estar segurs que Vilanova no
oblidarà jamai al il·lustre patrici que avui honorem.

6

Butlletí de l'Associació d'Alumnea Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova i Geltrá

L E 5 T E O R I E S D'EINSTEIN
(PER LLUCIÁ CHASSAIGNE)

A

RA sí que és precís inclinar-se definitivament. Una al menys de les concepcions
d'Einstein, queda del tot demostrada com exacta per l'experimentació. Es
tracta de la naturalesa pesant de la llum. El físic alemany havia dit: cLa prova
que la llum obeeix a les lleis generals de la gravetat, és que és atreta pels cossos prop
dels que passa i desviada de son camí recte. Podrà comprobar-se a l'avinentesa d'un
eclipsi total de sol. Al moment de l'oclusió serà possible fotografiar el cel. Sobre la
placa, els estels emplaçats radera el sol, no essent ja fets invisibles per son brill enlluernador, apareixeran i es veurà que travessant el camp gravífic solar, el raig lluminós emanant d'ells ha sigut desviat». I fins havia precisat que aquesta desviació pels
estels situats en un pla que passi molt aprop de la vorada de l'astre solar devia ésser
d'un segon setanta cinc d'arc de cercle.
Astrònoms i físics deixaren que els matemàtics i els filòsofs discutissin amb passió
sobre la valor de les teories revolucionàries d'Einstein, qui afegia, com se sab, que
l'univers és finit, que ni el temps ni l'espai tenen una valor real, absoluta. Aquells es
posaren en condicions de verificar, a la primera avinentesa, l'afirmació que era materialment verificable, aquélla que amb tota efectivitat es podia subjectar al control d'instruments I de mesures.
Va intentar-se una primera verificació l'any 1919, quan l'eclipsi total visible al Brasil i a l'Ouest-Africà, el 31 de maig.
La Societat Reial astronòmica britànica, envià, per a aquest objecte, dugués missions, una a Sobral, l'altre a l'Illa del Príncep. Els resultats obtinguts, confirmaren les
prediccions d'Einstein. Però sols es prengueren un petit nombre de clixés. Solament
set estels aportaren llur testimoniança, i com que es tractava, en resum, d'instituir sobre diferències de mesura que afectaven a algunes centèssimes de milímetre, nasqueren dubtes sobre les causes exactes que podien haver-les ocasionades. El savi director
de l'Observatori d'Strasbourg, en particular, enumerà una sèrie de causes d'error que
havien sigut oblidades i al mateix temps assenyalà motius distints de l'invocat per Einstein i als que llògicament es podia atribuir els efectes constatats, i , gairebé de comú
acord, fou decidit que la prova no tenia valor i que calia tornar-la a començar.
La nova avinentesa es presentà pel setembre de 1922. El sol, aquesta vegada,
s'amagà en un trajecte que anava de les costes de la India a les d'Austràlia.
La missió germano-holandesa i l'americana s'havien encarregat especialment de les
observacions i dels experiments relatius a la verificació de les teories d'Einstein. La
primera estigué de dissort. El dia de l'eclipsi, 21 de setembre, el cel va romandre obstinadament ennuvolat sobre l'Illa Christmas, on la missió s'havia instal·lat. La segona,
al contrari, fixada a Walal, a Austràlia occidental, fou favorescuda per un temps esplèndit, i baix les ordres de M . Campbell, director de l'Observatori de Liek (Estats
Units), pogué fer observacions molt hermoses, de les que M. Qrouillier, astrònom de
l'Observatori de Lió, n'ha publicat a La Nature una relació molt interessant.
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Es varen pendre les més minucioses precaucions per a que l'experiment quedés a
l'abric de tota critica i pogués servir per a basar-hi conclusions certes.
De bon principi, M . Campbell i son col·laborador s'esforçaren en eliminar totes les
causes d'error en els aparells : dispersions provocades pels sistemes òptics empleats o
per la pel·licula fotogràfica durant son secament, efectes de retracció de l'atmòsfera
solar. Per altre part, des del mes de maig, prengueren nombrosos clixés d'assaig, a
l'objecte de ficsar el millor temps de pose i les més favorables condicions d'exposició.
El material, un objectiu fotogràfic de 5 metres de distància focal i un de 1 m. 65, foren transportats i curosament instal·lats a l'Austràlia.
El jorn de l'eclipsi, el 21 de setembre, va fer un temps idealment bell. Un reglatge
ràpid dels objectius s'efectuà al telescopi sobre l'estel núm. 3 de la constel·lació la
«Verge», i, deu segons després del començament de la totalitat de l'obturació, començaren els operadors a pendre clixés amb un temps de pose variant de dos a tres minuts. Foren transportades tan precioses plaques a l'Observatori del Mont Hamilton,
desenrotllades amb les precaucions que es poden imaginar i sotsmeses a medicions
mecàniques les més precises, seguint una tècnica extremadament delicada.
Cent divuit estels havien deixat netament sobre els clixés els senyals de llur pas.
Totes estaven desplaçades amb relació al sol amb la distància angular aproximativament anunciada per Einstein. Era, com havem dit, d'un segon setanta cinc centéssimes; la mitja trovada per M . Campbell, és d'un segon setanta dugués centéssimes.
¿Es podia desitjar cqncordància més gran entre les previsions de la teoria i les constatacions de l'experimentació rigurosament portada? No hi ha dubte que les verificacions fetes novament durant l'últim eclipsi total, que fou visible el 10 de setembre
d'enguany, a lo llarg de la costa del Pacífic, de Califòrnia a Mèxic, han portat a conclusions del mateix ordre.
I allavores, sobre una base sòlida, podrà, fins a perdre's de vista, obrir-se la discussió sobre la naturalesa de l'infinit.
Traducció :

JOSEP GALCERAN

IDEÀ D E LÀ F A B R I C A C I Ó N
D E L ÁCIDO

E

SULFÚRICO

MPEZARÉ reseñando la fabricación del ácido sulfúrico, por ser éste uno de los
cuerpos que más variados usos tiene en la industria, tanto, que su consumo
puede decirse que da el índice del desarrollo industrial en las distintas naciones.
Propiedades. — En la naturaleza se encuentra libre en el agua de algunos ríos,
como el del Vinagre, en América, que diariamente vierte al mar unos 30.000 kilogramos de este producto; en forma de sulfato de cal (yeso), es abundante en la naturaleza. Concentrado, es un líquido denso, casi dos veces más pesado que el agua; se
mezcla con ésta contrayéndose de volumen y elevando su temperatura, propiedad que
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hay que tener en cuenta al mezclarlos procurando verter lentamente el ácido sobre el
agua y no al contrario, pues se producirían proyecciones de ácido, debido al calor que
se desarrolla instantáneamente. Es sumamente corrosivo, quema la piel produciendo
llagas y es de resultados casi incurables, cuando se ingiere concentrado en el estómago. Es un ácido sumamente enérgico, ataca a casi todas las substancias orgánicas
y a gran parte de óxidos, metales y sales.
Sus sales son, en general, solubles, menos el sulfato de bario, que es insoluble, y
los de plomo, calcio y estroncio, que lo son muy poco.
Preparación industrial. —Teóricamente, la preparación de este ácido es bien sencilla : consiste en la oxidación del anhídrido sulfuroso (SOÜ).
En la industria se siguen dos procedimientos, el llamado de las cámaras de plomo,
que es el más usado, y el moderno, llamado de contacto. Ambos son catalíticos (se
llaman reacciones catalíticas, a las que se verifican en presencia de ciertos cuerpos
llamados catalizadores, que tienen la propiedad de favorecer la combinación de los
cuerpos), pues los óxidos de nitrógeno en el primero y el platino y otros óxidos metálicos en el segundo, hacen el papel de verdaderos catalizadores.
El procedimiento de las cámaras de plomo se llama así, porque los recipientes
donde se verifica la hidroxilación del anhídrido sulfuroso, son grandes cámaras rectangulares formadas por planchas de plomo. Hay también las cámaras de plomo tangenciales, de forma cilindrica, en las cuales los gases que han de reaccionar penetran
lateralmente por la parte superior y salen por un tubo elevado en el centro del suelo
de la cámara; éstas tienen la ventaja sobre las rectangulares que teniendo los gases
que recorrer una trayectoria mayor para salir, permanecen más tiempo en el interior,
siendo, por lo tanto, su contacto más íntimo, produciéndose la misma cantidad de ácido
con menor volumen de cámara.
Las reacciones que se verifican en ellas en su forma más sencilla, viene expresada
en estas igualdades:
SO,
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O
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=

SO.HÏ
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Pero en realidad son mucho más complicadas produciéndose reacciones secundarias, siendo el oxidante principal el ácido nítrico y los óxidos de él derivados.
El gas sulfuroso necesario para fabricación, puede obtenerse del azufre puro, pero
casi todo se obtiene de la torrefacción de las piritas, principalmente de la de hierro
(sulfuro de hierro), muy abundante en la naturaleza y que con frecuencia contiene
también sulfurós de cobre, plomo, zinc, etc., y en estos casos se utilizan estos metales, resultando, por lo tanto, a menor precio el gas sulfuroso obtenido.
JAIME MATHEU
(Continuará).
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DEDICACIÓ

O I O S A M E N T , amb jòia jovenívola — que ella em fa recordar els temps passats
a l'Escola, dins la qual vareig sapiguer estimar i seguir amb interés els avenços
de l'Associació d'Alumnes Obrers vers tots els rams de l'instrucció, i, una vegada
sortit d'ella, ovirar lo poderosa que s'ha anat fent —, escric el modest article que segueix, dedicant-lo a la constància que ha tingut sempre l'Associació i desitjant que
aquests butlletins que aniran sortint siguin pels seus volguts socis una revista de la
qual puguin extreure alicients sanitosos i pràctiques ensenyances per altre jorn servirlos-hi per a fio ofegar-se dins els llacs que l'ignorància porta sempre demunt.
TEMPERATURES BAIXES ALCANÇADES
De tots és conegut el fenòmen físic que té lloc al refredar-se certa quantitat d'aigua.
La mateixa naturalesa, mestressa de totes les ciències, ens el fa força visible per les
nostres encontrades a certes temporades de l'any, uns cops, formant la neu i les gebrades, a 1' hivern; altres, com les pedregades, que a l'istiu precedeixen les fortes i curtes tempestes. Hem pogut observar sovint amb nostres propis ulls, els efectes terribles
que produeix l'aigua de pluja al congelar-se, per les esquerdes que arreu de certes
muntanyes hi han, i , a més, un experiment casolà, a la vegada senzill, ens ho reprodueix. Un dia de fred, omplim i tapem una ampolla d'aigua. Si el fred es viu, la gelarà, augmentant ella de volum; però al no poguer sortir de dins, car està tapada, ferà
pressió sobre les parets, arribant fins a trencar el recipient. Remarquem que, al solidificar-se, ha augmentat de volum, ja que són poques les substàncies que obren aixís.
Per exemple contrari, el següent: els moflios per a fundició es fan un xic més voluminosos que la peça que d'ells s'haurà, car el ferro, colat líquid per a millor reproduir el
model, disminueix de volum al tornar-se sòlid.
Posem davant per davant les temperatures de solidificació de l'aigua i del ferro. La
del ferro és elevadíssima, no res menys que uns 1200° a 1400°. L'aigua no té tantes,
ni de molt, les pretensions del ferro, i s'acontenta a 0°.
¿Hi ha temperatures menors a 0o?
Pregunta ingènua és aquesta; mes he pogut comprobar que aquest grau de nul·litat (relativa) de temperatura, ha posat al descobert d'algú, certs errors de concepte,
vers el vulgar, per l'extés que està, aparell nomenat termòmetre. Aquest 0oc. no té
sobre els altres graus més importància que li dóna l'ésser l'iniciador de la graduació
positiva. Però no implica nul·litat de calor. 0° marca el punt de solidificació de l'aigua;
el 100° ho és del de la liquidació del vapor de la mateixa.
No queda pas limitada aquí la graduació d'un termòmetre, baixant del 0o; continúa
la divisió invertint l'ordre a la de sobre (aquests són positius, aquells negatius). No
ens hem de creure, tampoc, que si el termòmetre de casa arriba a —28° sigui precisament aquesta temperatura el límit inferior de temperatures. Si en aquest termòmetre
que hom pod veure —28°, ens fos possible allargar la columna i anéssim marcant sobre
ella —29°, —30°, etc., fins a —273°, veuríem com hi han matèries que gaudeixen
d'una temperatura molt inferior a 0°. Si barrejem tres parts de sulfat sòdic amb dos
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de sal fumant, el conjunt tindrà —10°. Si és sal de cuina i gel curosament desfet,
serà —20°.
Per compressió s'han obtingut temperatures menors. Vegi's el què passaria a l'oxigen d'un bidó, per exemple, de soldadura autògena, si comprimit com ja està dins
ell, augmentéssim i augmentéssim la pressió; arribaria un moment al qual les molècules serien tan acostades les unes a les altres, que l'oxigen gas s' hauria convertit en
oxigen líquid. Mirem-l'hi la temperatura : —182°. El nitrògen líquid arriba a —194°.
L'aire líquid fins —200°. El record batut fins fa poc fou de —268°, mancant-ne solsament 5° per arribar als —273° marcats o sigui al zero absolut de temperatura; més gràficament : el fred absolut.
Avui dia, segons manifestacions del professor Crommelin, de la Societat Faraday,
es pod disminuir un xic més la temperatura —268° per mitjà de l'evaporació de! gas
Helio abans fet líquid. La preparació del gas Helio no és econòmica ni fàcil pel motiu
de la petita quantitat que d'ell n' hi ha i lo poc estudiat que està.
El fred absolut està a —273° sota el 0° de l'Escala termomètrica i és veritat. Comparem i trovarem el perquè: l'aire, quan no vibra, quan no es mou, quan les seves
molècules no tenen moviment, hi ha silenci. Un cec privat de l'acció de les vibracions
de l'èter corresponents a la llum, no hi veu; per ell hi ha sombra; i , per a acabar,
essent el calor d'un cos, degut a la ràpida vibració de les partícules de la matèria que
el compon, quan aquesta estés rodejada d'un ambient a —273°, l'hi passaria igual que
a l'aire en silenci: el moviment vibratori intern quedaria parat; la matèria, no sortint
del mateix lloc, no es mouria, estaria morta, completament gelada... aquest estat seria el del veritable fred.
FRANVISA

PARÀ L O S F O G O N E R O S
COMO SE DEBEN CONDUCIR LOS FUEGOS EN LOS GENERADORES
DE VAPOR CARGADOS POR MEDIO DE PALA

S

ERÁ sin duda de mucha utilidad práctica, si facilitamos en la medida de nuestras fuerzas la gestión de los fogoneros en general, tomando bajo nuestro cuidado su educación técnica, iluminando su rutina profesional con algunas nociones teóricas elementales y concisas sobre la combustión y los combustibles,
enseñándoles, en una palabra, las causas que originan pérdidas que aumentan el consumo de carbón y hasta qué punto es posible evitarlas.
La enseñanza de los fogoneros está muy descuidada aún en España; no tenemos
noticia de que exista escuela importante alguna a no ser la de fogoneros de la Armada, mientras que en Alemania, Inglaterra, Italia, Bélgica y Francia, son modelo en su
género.
Para cada instalación y según el tipo del generador, la naturaleza del combustible,
las horas de trabajo de las calderas, la forma del consumo del vapor, etc., se tiene
evidentemente que establecer lo que nosotros llamaremos «un programa de combustión», debiendo éste dar los mejores resultados.
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Basándose en los ensayos de vaporización, el técnico deberá buscar las mejores y
más económicas condiciones de funcionamiento para un combustible dado; estas condiciones, son : espesor del carbón encendido sobre las parrillas, frecuencia de carga de
los hogares y tiraje perfectamente determinados.
Para guía del fogonero, es preciso, para alcanzar la economía deseada, tener montado un aparato de medida continua de la producción de CO» (anhídrido carbónico),
ya que se tendrá la ventaja inmensa de que podrá comprobar los diagramas obtenidos
por él, con el diagrama anteriormente fijado, dándole así idea exacta de su trabajo.
Las reglas a seguir para la mejor realización del «programa de combustión» buscado, son las siguientes:
1 C a r g a r el hogar con el combustible lo más a menudo posible y la cantidad más
pequeña posible cada vez; no se pueden espaciar mucho más de cinco minutos los intervalos de carga, aunque el servicio en estas condiciones sea bastante penoso.
Casos hay especiales en alguna fábrica en que se ha llegado a catorce cargas por
hora.
2. " Trabajar con el mínimo de tiro compatible con la conservación de la presión
manométrica.
Muchas veces, según el Ingeniero consultor Sr. Izart, una depresión en el hogar
de 4 a 5 m/m de agua es bien suficiente, debiéndose desconfiar del exceso de tiro.
3. ' Remover el fuego lo menos posible y solamente para igualarlo. Ciertos fogoneros pican muy a menudo sus fuegos, no sabe nadie con qué objeto; el resultado es
tan lamentable, que mezclan las escorias con el cok y en las limpias tiran una gran
proporción de cok con las cenizas.
4. a Velocidad de combustión reducida, porque cuanto menor sea el peso de combustible quemado por metro cuadrado de emparrillado y por hora, más economía obtendremos.
No se debe nunca sobrepasar de los 75 kilos de carbón por m* de emparrillado y
por hora.
Este es el programa; pero, por lo concerniente al trabajo material del fogonero, es
necesario puntualizar los siguientes extremos :
1.0 Exigir el cierre del registro antes de cada carga. — Esta condición es esencial, pero también muy difícil de obtener de los fogoneros que no están interesados
por medio de primas, pues esta maniobra es bastante fatigosa, hay que reconocerlo,
repetida cada cinco o seis minutos.
2.° Maneras de repartir la carga del combustible sobre el /i/e^o.—Actualmente
hay dos escuelas en presencia : el método inglés (consumo generalmente de hullas
grasas), que consiste en cargar el carbón fresco cerca la placa de carga del hogar, e
ir empujándolo a medida que se convierte en cok hacia el altar, y el método actual,
que consiste en repartir tan uniformemente como sea posible, el carbón sobre toda la
superficie del emparrillado.
Es este método el que debe preferirse, ya que si bien es evidente que el sistema
inglés convenientemente aplicado es superior para los carbones a alta proporción de
materias volátiles, pues en él destila el combustible y envía los gases destilados sobre
el fuego más vivo cerca del altar donde son quemados, son también conocidas hasta

12

Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova i Geltrà

la saciedad las dificultades que prácticamente se presentan para conseguir plenamente
este resultado, ya que es imprescindible mucha destreza, por parte del fogonero, para
no mezclar las escorias con el cok, removiendo el fuego y no tener abierta demasiado
tiempo la puerta del hogar.
Es el jefe de la fábrica quien debe darse cuenta del método preferible con el personal de que dispone; se reconoce que un fuego está en buen estado cuando el emparrillado está bien cubierto, no solamente sin agujeros en el centro, sino también sin espacios vacíos a los lados y en el fondo, lo que es muy frecuente.
Los haces de llamas deben ser muy regulares, de la misma altura, ni azuladas ní
incandescentes.
Si son azules, hay combustión incompleta (llama de óxido de carbono); sí son muy
blancas incandescentes que al mirar hieren la vista, hay exceso de aire; frecuentemente las llamas blancas son muy altas, parecidas a flechas: éstas son las flechas
provocadas por un exceso de aire, a causa de un agujero, las que son muy perjudiciales para las planchas de las calderas.
Para examinar cómodamente un fuego incandescente, se mira a través de un vidrio
de color azul.
F. SERRANO
Perito lodusirial

SECCIÓ ESPORTIVA

M

CONSIDERACIONS

E R C È S a l'empenta que li ha donat la Secció Esportiva de l'Associació
d'Alumnes Obrers, ha pres l'esport en nostra vila un gran increment, figurant avui, el seu nom, entre els de les ciutats catalanes més deportives, ço
que vol dir posseïdores d'una joventut sana que busca en l'esport la formació d'un
caràcter viril i un cos robust, capaços de resistir la lluita per l'existència, fi que és el
que precisament persegueix la nostra Associació, com a complement d'una intel·lectualitat enriquida per l'estudi.
Mes, al dir esport, hem de fer una restricció limitant l'alcanç tan extens d'aquesta
paraula i reduint-lo quasi tot, per no dir exclussivament tot, al nom de futbol. Dient,
doncs, que aquest ha pres gran increment en nostra vila, estem més en lo cert que
dient d'una manera general, l'esport, el qual té un camp tan dilatat i un tan gran nombre de modalitats, que val la pena certament de distingir entre esportiu i futbolista, i
qui diu aquest, vol dir totes les altres branques de l'esport.
Bé és veritat que, fins ara, si en nostra vila no s'havia practicat altra cosa que el
futbol, no era precisament per manca d'iniciatives en aquest sentit, car tots recordem
els festivals atlètics organitzats per aquesta Associació, sinó degut a l'absència d'un
terreny en condicions apropiades.
Avui, doncs, que posseïm un camp de joc magnífic, ¿no hem de procurar que tota
la joventut esportiva de Vilanova, trovi en ell ço necessari per a cultivar l'esport que
més prefereixi?
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Es a l'arribar a aquest punt quan se ens presenta l'avinentesa de dir quatre paraules als nostres directius i als nostres futbolistes, quatre paraules que tanquen una certa explicació.
Fem l'esport d'una manera racional, o sigui amb mètode i amb ordre; no creiem
haver acomplert amb la nostra obligació, quan al manifestar-nos quiscun individu la
seva afieló per tal o qual esport, el futbol per exemple, l'hem portat al camp i hem
deixat que passi tota una tarda jugant sense fre ni mida, en detriment de les seves
forces físiques i fins morals; una petita malaltia contreta a conseqüència d'aital abús,
és considerada com un escarment, per l'ignorància regnant, i heu's-aqui al tan malament iniciat, convertit en un enemic del futbol, o, quan menys, en un home al qual la
falta de mètode impedirà fruir dels beneficis i satisfaccions que l'esport proporciona.
Al dir això em refereixo a la necessitat que hi ha de que l'home que practica el futbol
0 altre esport violent, estigui preparat físicament per a no obtenir resultats negatius.
La demostració de que els futbolistes són precisament els que més necessiten de
la cultura física, o, millor encara, de l'atletisme no especialitzat, la tenim observant
els equips, no precisament els nostres, sinó també els que ens visiten; en tots ells no
deixem mai de veure quiscun jugador de flaca contextura, omòplats sortits com aletes, i de musculatura que no fa per a ésser posada en joc violent, i , no obstant, la
gent diu :'<Es fort, aguanta tot el partit, juga bé». Es un engany.
La pràctica del futbol el conserva, mes 1' home jove no ha de buscar la seva conservació solsament, sinó la seva millora; i ja que no és per a millorar la seva constitució, sinó per a conservar-la, que practica el futbol o altre esport viril, ¿perqué s'exposa a obtenir un resultat absolutament contrari, poguent assolir un èxit per mitjà
d'altres exercicis que amotllen sols el cos sense perill greu d'esgotar-lo?
Convingueu, doncs, amb mí, que l'ascendent que ha pres el futbol sobre les altres
branques de l'esport, en part, ha sigut perjudicial.
En bona hora que l'home fort, musculat i àgil, desenrotlli les seves facultats físiques amb la pràctica de la boxa, el rugby o el futbol, mes, ¿quánts homes hi ha que
puguin dir que no necessiten preparar el seu cos per a realitzar aquestes pràctiques?
Els naturalment forts, que s'han deixat atrofiar i abans tenen d'eliminar la grassa,
1 els dèbils que necessiten un previ enfortiment, s'entreguen a un dels esmentats esports
sense preveure les conseqüències, i heu's-aquí els resultats : ni els carregats de grassa
l'eliminen, ans al contrari, en fan més acopi, ni els dèbils logren enrobustir-se, car tot lo
que hi van a buscar és que el millor dia els desenquaderni un mal cop o una mala caiguda.
* *
Hem indicat les precedents observacions, segurs de que tant els nostres directius
com els nostres futbolistes, es convencerán de la necessitat de preparar el cos amb un
entrenament previ, agé per complet al futbol; primer que exigir un esforç a la musculatura, doteu-la per mitjà de la cultura física de l'elasticitat deguda; abans d'intentar
córrer darrera de la pilota, apreneu a córrer, I abans de pretendre soportar tot un partit sense perjudicial fadiga, prepareu el cor i els pulmons; d'altre manera, forçant l'organisme a acomplir aquestes obligacions, sols arribareu a l'esgotament físic, que porta
com a conseqüència un decaïment moral.
E. M .
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L* E N S E N Y A M E N T P E R À O B R E R S

E

L desenrotllo sempre progressiu de I' industria on s'apliquen els procediments
científics més moderns, fa necessari l'augment progressiu de la cultura de
l'obrer, doncs no és possible avui treballar seguint les normes rutinàries i antiquades d'uns quants anys enrera, si no es vol que la fabricació sigui, a més d'imperfecta, cara, donant lloc al seu enderrocament per altres indústries que adaptant-se a
l'ambient modern, tenen a les seves ordres personal de major preparació.
Avui, doncs, degut principalment a aquest creixement de les indústries, l'obrer
d'ofici té que evolucionar; no és factible, que amb els coneixements tècnics rudimentaris que en el mateix treball ha anat adquirint, pugui assolir la preparació i l'estat
d'aptitut precís per a ésser un bon oficial.
Veritat que la pràctica de l'ofici és lo més essencial, mes també havem de tenir en
compte que és de precisa necessitat el coneixement teòric del seu ofici, és dir, sabem
el perquè de cada cosa; sols aixís, ajuntant la pràctica amb la teoria, és fàcil aconseguir el màxim de perfeccionament en l'execució del treball, per difícil que sigui.
Ademés, havem de tindré present que, inclòs la part pràctica del seu ofici, té que
tindré un grau més de perfecció que no el que pod adquirir un aprenent a la fàbrica.
¿Cóm podrem aconseguir tal finalitat? Simplement, per mitjà de l'ensenyament
nocturn dels obrers en les Escoles Industrials o de Bells Oficis, d'allà on n'és filial la
nostra volguda Associació.
Sens dubte que aquesta ensenyança per a l'obrer és la més profitosa, allí, dins els
tallers de les Escoles, que no tenen aquell ambient nociu, pel que comença a apendre,
dels tallers de fàbrica, on moltes vegades es fa el sacrifici de la perfecció del treball a la
quantitat del mateix; allí doncs, pod l'aprenent aconseguir aquella especialització necessària, baix la direcció d'un mestre que estarà atent a la resolució de quants dubtes puguin
presentar-se, especialització que d'altre forma seria bastant més difícil d'obtenir.
Aplegat amb això, la preparació tècnica, tota ella encarrilada a obtindré per a
l'obrer el més gran profit i que conté l'estudi de les matemàtiques, com a base per
a l'extensió dels coneixements de l'indústria que practica; el dibuix, absolutament
precís per a la representació de tots els projectes de treballs que tenen que portar-se
a cap, i , per últim, una vegada feta aquesta preparació, l'especialització de cada ram,
amb l'estudi de la mecànica, electricitat, química o teixits, fan un conjunt de resultats
profitosos d'innegable eficàcia.
'
L' interés més gran de l'obrer ha d'ésser l'aprofitament d'aquesta ensenyança; la
gran millora de la jornada de vuit hores té que aprofitar-se en bé de la nostra cultura
I del nostre perfeccionament.
Es clar que sortint del treball representa un sacrifici l'assistència a aquestes classes,
mes ha de tenir-se present que no és endebades aquest sacrifici d'un parell d'hores
diàries d'esplai durant uns quants mesos de l'any, quan ningú més que l'interessat se
n'aprofita; amb la particularitat que una vegada habituat a l'estudi, aquest és ben agradós al notar l'alumne el gran nombre de coneixements adquirits durant aquelles hores,
que d'altre forma serien perdudes i que després, quan un és més d'edat i s'en dóna
compte, voldria haver aprofitat.
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Finalment, l'obrer que assisteix a aquestes classes, millora en tots conceptes, fins
el tracte, l'expressió habitual del mateix, sofreix un canvi, d'una faisó tal i en tal sentit veritablement de progrés, que no ho sabríem compendre sinó tinguéssim, com a
prova convincent, els resultats de les classes que amb tant èxit es donen a la nostra
Escola Industrial.
P. M .

F

E X C U R S I Ó À FRANÇA

ETES públiques les condicions en el nostre primer BUTLLETÍ, per a visitar París,
Versalles i El Creusot, devem assabentar als nostres consocis que el dia 7 d'octubre, tancament del plaç d'inscripció, els inscrits eren en nombre de 107.
La setmana 47, o sigui la 13 de pagament, s'havien recaptat, entre inscripcions i
quotes, 1.800 pessetes.
Preguem que, per al millor ordre de l'administració, la cotització setmanal sigui lo
més normal possible.

NOTICIARI
Amb caràcter interí s'han encarregat de la Direcció i Secretaria de l'Escola Industrial, respectivament, els nostres benvolguts amics i professors. En Pau J. Riera i
Soler i En Josep Castany i Valls.
Els hi desitgem molt encert en el desempenyo dels esmentats càrrecs.
= El senyor catedràtic que el mes passat havia de parlar en la nostra tribuna, sobre ferrocarrils, ens assabenta per lletra que per les moltes ocupacions i manca material de temps, tindrà d'ajornar-se la conferència fins a febrer o març vinents.
»= Per a darrers del prop vinent gener, el culte bibliotecari de la Biblioteca-Museu
Balaguer, En Ignasi Rubio Cambronera, donarà la seva anunciada conferència, desenrotllant el tema «L'Acròpolis d'Atenes>, en l'estatge social de l'Orfeó Vilanoví.
= Durant el segon o tercer diumenge de gener, es realitzarà una excursió instructiva a la Fàbrica de Ciment de Vallcarca o bé a la Paperera Espanyola del Prat.
= Havent sigut destinat a Manresa, a ocupar un important càrrec relacionat amb
les indústries Pirelli, el nostre estimat amic i consoci, l'ex alcalde d'aquesta vila. En
Joan Pujol Carbonell, un estol d'amics varen obsequiar-lo amb un sopar de comiat que
va tenir lloc el dia 27 del prop-passat novembre a l'Ideal Hotel.
En l'esmentat acte hi estaven representades la nostra Associació i la Secció Esportiva. El nostre President, En Vicens Virella, va fer constar, a l'hora dels brindis,
la bona disposició i l'afecte amb el quals ens havia distingit sempre el senyor Pujol, lo
mateix en el teneny particular com dintre el seu lloc oficial en l'Alcaldia de la vila.
Ens és molt grat poguer-ho aixís testimoniar, i, a l'ensems, aprofitem donar compte
de la notícia, per a, des d'aquestes columnes, expressar al Sr. Pujol el nostre afecte, I
desitjar-li, en el seu nou càrrec i en la seva nova residència, tota mena de prosperitats.
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= Organitzada pel grop ciclista de la Secció Esportiva, el dia 2 del present mes
va tindré lloc la cursa ciclista Campionat de Vilanova.
Els corredors inscrits que varen pendre part en la cursa foren vint-i-tres, disputantse els premis oferts per distingides personalitats de la vila.
En lluita noble, va obtindré el tftol de campió el nostre compatrici en Lluis Pascual.
Felicitem als guanyadors dels premis de l'esmentada cursa, i a la Comissió organitzadora per l'èxit assolit.
= Per haver entrat en màquina el present BUTLLETÍ, no podem publicar la ressenya
de l'acte que en honor del catedràtic, nostre benvolgut amic i President honorari. En
Leopold Crusat, va tindré lloc a l'Ateneu, la vetlla del dia 12.
Ho férem en el número vinent.

Estat de Comptes del mes de novembre de 1923
INGRESSOS
Rebut de la Secció Esportiva,
corresponent als mesos de
agost, setembre, octubre i
novembre. . . •
Rebut de <Productos Pirelli,
Sociedad Anónima*, per saldo de nostra factura . . .
Benefici obtingut en la conferència donada pel Dr. N'Enric Calvet
Cobro de l'acció n.0 249 . . .
Recaptat per quotes durant
el mes de novembre. . . .

PuscUs

2.734'25

5.700'-

250'5'SSP'SO
9.248'75

RESUM
Ingressos
Despeses

PMMtd»

9.248*75
6.899*20
Benefici
CAIXA

Existència del mes anterior
Benefici del mes corrent .

2.349*55

Pt««ol«s

123*58
2.349*55

PAGAMENTS
M. Batlle Sardà
JoanPuigibet
Joan Puigibet
Josep Saburit Güell
Sebastià Salvat
Centre Democràtic Federal .
Joan Clos Guvau
Pau Arnaez
Joan Roig
Joan Roig
Joan Clos Guvau
Dionís Tubau
Joan Gatell
Joan Clos Guvau
Despeses de viatges de dos
individus a Barcelona. . .
Celestí Olaria
Joan Gatell
Joan Clos Guvau
Biblioteca-Museu Balaguer. .
Rebuts de soci de l'Ateneu. .
Pagat per llum
Ricard Raventós
Agustí Caba

2.473'13
Impremta Econòmica : Col·legi, 8 i 10. — Vilanova i Geltrú

400*—
189*—
752*—
41'—
4'50
200*—
284*—
4*50
52*80
17*50
84*—
279*—
30*—
240'—
18'—
1.015'162*—
2.385'—
2'—
15'—
25 —
13970
559'20
6.899'20

