
A Catalunya hi ha un bon patrimoni 
de rellotges mecànics, encara que per 
gaudir-ne s’han de saber trobar. Hi ha 
exemplars únics i petites col·leccions 
molt valuoses escampades arreu del 
territori. Amb una mica d’imaginació 
podem recórrer aquest gran museu i, 
al mateix temps, gaudir del seu entorn i 
descobrir indrets i patrimoni divers que, 
d’altra manera, ens hauria passat des-
apercebut. Amb el títol de Museu Dis-
pers m’imagino un museu en què cada 
sala es troba en un lloc diferent i que cal 
visitar salvant diferents intervals d’espai 
i de temps, la qual cosa, a l’hora, ens 
facilitarà l’assimilació i consolidació de 
les descobertes fetes i gaudir d’entorns 
interessants.

Hi ha viles amb un sol rellotge exposat, 
normalment procedent del campanar de 
l’església, que es troba restaurat i exposat 
a la nau de la mateixa església, l’Ajun-
tament o, en el millor dels casos, en el 
museu municipal. Només esmentaré els 
rellotges rehabilitats i exposats, ja que 
en queden moltíssims més ubicats a dalt 
dels campanars, en estat d’abandó i espe-
rant una iniciativa popular o municipal 
que els digniiqui. 

Tenim museus no especialitzats en re-
llotges que disposen d’una bona quan-
titat d’interessants exemplars exposats. 

També hi ha importants museus que 
tenen un bon patrimoni de rellotges no 
exposats. Aquests també els esmenta-
rem, ja que sempre es pot sol·licitar una 
visita a la reserva. 

Pel que fa a les col·leccions privades, se-
rem més curosos i restrictius, tenint en 
compte que moltes vegades són de difí-
cil accés i solen ser de poca estabilitat 
en el temps, amb tantes possibilitats de 
dissolució com d’acabar a mans del pa-
trimoni públic.

La nostra itxa-resum de cada museu, 
església o altra localització dels rellotges 
serà molt breu amb la intenció que el 
possible visitant es pugui informar dels 
horaris d’obertura, preus i altres detalls 
actualitzats per als dies previstos per la 
visita.

SANT FELIU DE CODINES 
(Vallès Occidental)
Per ser coherents i respectuosos, hem de 
començar per la més important de les 
col·leccions monogràiques de rellotges, 
el Museu del Rellotge de Catalunya si-
tuat al Casal Cultural Codinenc de Sant 
Feliu de Codines (Figura 1). Dins del 
nostre Museu Dispers, el considerarem 
la Sala Dispersa número 1 en honor a 

la seva indiscutible vocació manifesta 
d’esdevenir la capital rellotgera de Ca-
talunya. Un dia a l’any, Sant Feliu de 
Codines aplega els aicionats als rellot-
ges en la ja consolidada Fira del Rellotge 
de Catalunya, fundada el 1996. El tercer 
diumenge de maig, el Casal Codinenc 
organitza una trobada d’aicionats al 
món del rellotge, amb una ira al carrer 
i una interessant exposició temàtica. Al 
marge, ha anat formant una bona col-
lecció que conserva al Museu del Rellot-
ge de Catalunya i que es pot visitar tot 
l’any.

Al Museu del Rellotge de Catalunya s’hi 
poden trobar rellotges de sol, de campa-
nar, domèstics, de butxaca i de polsera 
de moltes èpoques i nacionalitats dife-
rents, amb una prominència dels proce-
dents d’Alemanya (Selva Negra) i França 
(París i Morez) dels segles XVIII al XX. 
També una interessant biblioteca i eines 
de rellotgers, així com un taller proce-
dent de l’emblemàtica i desapareguda 
rellotgeria Maurer de Barcelona. Una 
de les principals peces que s’exposen és 
un dels rellotges domèstics fets a la veïna 
població de Moià al segle XVIII. En la 
visita a la Vila, cal no passar de llarg de 
la façana de l’Ajuntament, on l’any 2014 
s’hi van inaugurar dos moderns rellotges 
de sol de temps mitjà, dissenyats per Joan 

Museu dispers del 
rellotge (i)
Eduard Farré Fig 1. Vista del Museu de Rellotges del Casal Codinenc
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Girbau, amb la col·laboració de la Soci-
etat Catalana de Gnomònica. 

Associació Fira del Rellotge de Catalu-
nya

Edifici Casal Cultural Codinenc

C. Mossèn Josep Rossell, 1

08182 Sant Feliu de Codines

firadelrellotge.org

MOIÀ (Moianès)
Com hem dit, el nostre Museu Dispers 
es troba escampat per tota la geograia 
catalana, així doncs sortim de la primera 
Sala Dispersa i ens disposem a entrar a la 
següent. Ens caldrà fer uns pocs km ins 
la propera vila de Moià, on visitarem el 
seu Museu Municipal. L’actual Museu 
de Moià es troba a la casa on va néixer 
Rafel de Casanova, Conseller en cap 
de la Ciutat de Barcelona i heroi de la 
defensa d’aquesta, durant el setge de la 
ciutat per part de les tropes borbòniques 
el 1714. Aquí s’hi conserven dos impor-
tants rellotges domèstics: el Moià n. 395, 
fabricat per Josep Senesteva i el Moià n. 
44 de Francesc Crusat (Figura 2). El ta-
ller de Moià fou el que més rellotges do-
mèstics va produir durant el segle XVIII 
i principis del XIX. N’han sobreviscut 
50 rellotges, tres esferes, dos rellotges de 
sol portàtils i sis màquines de rellotge 
de campanar. La majoria porta gravat, a 
més del nom de la vila, un número de 
sèrie, el més alt dels quals és el 508 i, 
en alguns casos, el nom de l’autor. No 
tenien per costum els artesans de Moià 
gravar-hi la data, que només consta en 
alguns dels rellotges de campanar. Els 
rellotgers responsables d’aquesta pro-
ducció tan gran foren Josep Senesteva 
i Berenguer (ca. 1740-1806), ill d’un 
manyà de Santpedor, i el seu aprenent i 

successor, Francesc Crusat i Tarradellas 
(1780-1851) que continuà amb el taller 
a la mort del seu mestre. Aquest també 
numerà la seva producció amb una sèrie 
diferent de la que coneixem ins el nú-
mero 114. Podem aproitar el passeig per 
la vila per veure un històric rellotge de 
sol datat de 1709, situat a l’ediici de les 
Escoles Pies (Av. Escoles Pies 14).

Museu de Moià

c. Rafael Casanova, 8

08180 Moià

covesdeltoll.com 

L’ESTANY (Moianès)
Molt a prop de Moià hi ha L’Estany on 
visitarem el Monestir de Santa Maria i 
el seu Museu. Tot i que des de principis 
del segle XIX és l’església parroquial del 
poble, originàriament fou un monestir 
de canonges augustinians. Declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional, va ser fun-
dat l’any 1080 i el seu claustre és una de 
les joies del romànic català. El monestir 

destaca pel gran rellotge de sol de 1982 
que llueix en una de les seves façanes i 
pel seu magníic claustre romànic. En 
el seu museu hi trobem un dels antics 
rellotges de campanar fabricats a Moià i 
que duu gravada la data de 1790 (igura 
3).

Monestir de Santa Maria

Pl. Monestir, 4

08148 L’Estany

Tel. 938303040

monestirestany.ca 

MANRESA (Bages)
El Museu Comarcal de Manresa és un 
museu pluridisciplinari situat en un edi-
ici declarat Bé Cultural d’Interès Naci-
onal. Entre les seves múltiples obres de 
gran valor artístic i històric, hi ha cinc 

rellotges domèstics fabricats a Catalunya 
durant el segle XVIII. Un d’ells proce-
dent d’Arenys (inv. 1200) signat el 1778 
per Francesc Roca i Tolrà (1748-1807). 
Dos exemplars del taller de Gironella 
(inv. 1201 i 1204) fabricats per Joan Pui-
gferrat (ca.1698-1753) i pel seu ill Joan 
Puigferrat i Riambau (c.1736-1808). 
Un exemplar del taller de Moià (inv. 
1203) numerat amb el n. 91, obra del 
ja esmentat Josep Senesteva. Finalment 
un altre rellotge fabricat el 1760 (igura 
4) a la mateixa ciutat de Manresa (inv. 
1202) per Josep Rosals (c.1735-d.1794), 
que constitueix un dels rars supervi-
vents d’aquest taller del qual només es 
coneixen sis rellotges complets i dos de 
incomplets. Aproitem per passar per la 
Plaça de la Fundició, on podrem admi-
rar un interessant rellotge de sol horit-
zontal d’acer fet el 2005.

Museu Comarcal de Manresa

Via de Sant Ignasi, 36 - 40

08241 Manresa

museudemanresa.cat

MURA (Bages)
Sant Martí de Mura és una església ro-
mànica molt ben conservada tot i les 
múltiples transformacions que ha patit i 
de la qual en destaca el portal. Al segle 
XVII s’hi construí un campanar de torre 
aixecat sobre l’antic d’espadanya. Una 
inscripció commemorativa dalt la por-
talada d’entrada assenyala la inalització 
de les obres l’any 1697. En una de les se-
ves parets interiors s’exposa, dignament 
restaurat, l’antic rellotge del campanar, 
una màquina del segle XVIII fabricada al 
taller de Moià i gravada amb el número 
19 (igura 5). És un dels molts casos en 
què s’ha donat el valor que li correspon 
a una màquina que havia estat funcio-
nant a dalt del campanar durant molts 

Fig 2. Rellotge Moià n. 395 del Museu de Moià

Fig 3. Màquina del rellotge de campanar Moià de 1790 del 
Museu de l’Estany

Fig 4. Rellotge de Manresa de 1760 del Museu Comarcal 
de Manresa
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anys. En lloc de deixar que es malmeti 
en el campanar a mercè dels animals i 
les inclemències del temps, s’ha restau-
rat i digniicat amb la seva col·locació a 
l’interior de la nau de l’església. En la 
paret de migdia del mateix ediici hi ha 
un antic rellotge de sol.

Església de Sant Martí

Plaça de l’església

Tel. 938310110

Oberta els diumenges de 12 a 13 h per a la 
celebració de la missa setmanal

MONESTIR DE MONTSERRAT 
(Bages)
El Monestir de Montserrat exposa, en 
el seu Espai Audiovisual de Montserrat, 
l’antiga màquina del rellotge de cam-
panar que fou fabricada per l’empresa 
barcelonina Tribó a mitjan segle XX. 
L’Espai Audiovisual de Montserrat ex-

plica als visitants què és i què signiica 
Montserrat en les seves vessants de la 
muntanya, del monestir i del santuari. 
Dins del contingut d’aquesta exposició, 
en destaquem la presència del rellotge 
de Tribó (igura 6). En les dependències 
privades dels monjos, es conserva també 
un rellotge domèstic del segle XVIII fet a 
Gironella, del qual el francès Laborde ja 
en va deixar constància en un dels seus 
dibuixos de les ermites de Montserrat. 

Monestir de Montserrat

08199 Montserrat

938 77 77 77

abadiamontserrat.net

SANT FRUITÓS DE BAGES 
(Bages)
Món Sant Benet és un centre cultural 
patrimonial creat l’any 2007 que aplega 
diferents espais i serveis culturals, turís-
tics, d’oci i cientíics. El conjunt radica 

al monestir medieval de Sant Benet del 
Bages, totalment recuperat i que acull 
un intens programa cultural en què 
destaca la seu de la Fundació Alicia de 
recerca alimentària. El monestir bene-
dictí de Sant Benet de Bages és un dels 
conjunts monàstics de l’Edat Mitjana 
més ben conservats de Catalunya. La 
supressió dels ordes religiosos en va atu-
rar l’activitat monàstica el 1835; només 
l’església va continuar la seva activitat i 
el recinte va patir abandonament ins el 

1907 quan fou adquirit per la família de 
l’artista Ramon Casas, qui va encarregar 
a l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch la 
seva recuperació. Els Casas van emple-
nar les estàncies amb obres d’art i anti-
guitats entre les quals s’hi troben tres 
rellotges domèstics catalans del segle 
XVIII procedents del taller de Moià. Els 
numerats amb els números 4 i 13 són 
obra de Josep Senesteva i el Moià n. 48 
de Francesc Crusat (igura 7).

Món Sant Benet

Camí de Sant Benet de Bages, s/n

08272 Sant Fruitós de Bages

monstbenet.com
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Un dels objectius principals de La Busca de Paper 
és donar a conèixer les activitats gnomòniques dels 
seus associats, publi- cant els articles i comunicaci-
ons que ens vulguin enviar. Les vostres aportacions 
són, doncs, necessàries i sempre benvin- gudes, i 
han de formar part de l’engranatge d’una revista 
vigo- rosa que serveixi per a estrènyer els vincles de 
col·laboració i amistat entre els socis.

Abans de la seva publicació, els articles són sotmesos 
a un Co- mitè Editorial, que podrà proposar als au-
tors modificacions del text, si ho estima convenient.

Per a la presentació d’articles, les normes bàsiques a 
seguir són les següents:

Temes: Qualsevol tema relacionat amb la gnomòni-
ca i la me- sura del temps (càlcul, disseny, història, 
lemes, materials, tècni-

ques, construcció de nous rellotges, restauracions, 
descobertes, etc.)

Nombre aproximat de caràcters (amb els espais in-
closos): En- tre 3.000 i 7.000

Fotografies: Per tal que la seva reproducció sigui tan 
bona com tots esperem, ens calen fotografies d’un 
mínim de 1024 píxels (costat llarg) i d’una qualitat 
mínima de 200 ppp. Preferible- ment en format JPG, 
però també s’admeten d’altres formats estàndard. 
La intenció és que, al muntatge de la revista, tin- 
guem les fotografies en la millor qualitat possible. 
Cal abste- nir-se de fotografies incloses en docu-
ments Word o PDF ja que la seva extracció comporta 
una pèrdua evident de qualitat.

 

Col·laboracions: una guia

Fig 5. Màquina del rellotge de campanar Moià n. 19 de 
l’església de Mura

Fig 6. Màquina del rellotge de campanar Tribó del 
Monestir de Montserrat

Fig 7. Rellotge Moià n. 48 del Museu del Monestir de Sant 
Benet del Bages
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TERRASSA (Vallès Occidental)
Seguint el nostre periple per les sales 
disperses del Vallès Occidental, visitem 
el Museu de la Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya. A l’entrada principal, 
hi podem veure un important rellotge 
de campanar amb carilló procedent 
del Palau de la Generalitat de Barcelo-
na. Es tracta d’una màquina alemanya 
Vortmann, que va ser importada per la 
Rellotgeria Maurer l’any 1927, que en-
cara toca les 13 campanes originals de 
l’antic carilló del Palau de la Generali-
tat. Aquest va estar en actiu ins el 1976 
en que fou substituït per un nou carilló 
de 49 campanes holandès, restaurat i 
traslladat a Terrassa amb totes les seves 
campanes. (Fig. 1)

Cal pujar a la terrassa per veure més de 
prop el carilló i una instal·lació d’instru-
ments relacionats amb el sol entre els 
quals hi ha diversos rellotges i calendaris 
solars. Si entrem al web del Mnactec i 
cerquem a  ‘Col·lecció > Inventari en lí-
nia’  la paraula “rellotge”, podrem veure 
les itxes dels 32 rellotges que tenen in-
ventariats i exposats al web. En destaca 
un rellotge de caixa alta del rellotger suís 
instal·lat a Gràcia, Albert Billeter i un 
rellotge de torre del rellotger barceloní 
Vicens Cabanach. El Mnactec també 

conserva alguns rellotges de campanar: 
un de 1762 fabricat a Moià i numerat 
amb el n. 149, i un dels voltants de 1880 
procedent d’Olost del Lluçanès on el feu 
el rellotger J. Corominas Pla. També un 
rellotge domèstic d’Arenys de l’any 1785.

Molt a prop del Museu podem aproitar 
per passar per davant de l’antiga farmàcia 
Albinyana, al carrer Raval de Montser-
rat, 48, situada en un ediici modernista 
presidit per un rellotge de sol construït 
amb trencadís, integrat en la decoració 
de la façana, obra del pintor Joaquim 
Vancells i Vieta.

Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya

Rambla d’Ègara, 270
08221 Terrassa
Tel. 93 736 89 66
mnactec.cat

MONTCADA I REIXAC  
(Vallès Occidental)
A l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
s’hi exposa la màquina d’un rellotge de 
campanar procedent de l’església parro-
quial de Santa Engràcia. Es tracta d’una 
potent màquina francesa fabricada al 
Jura per Odobey el 1897 que comanda-
va les quatre esferes i les campanes del 

rellotge de torre de l’església. Amb mo-
tiu de la seva jubilació, l’any 1998 fou 
lliurat a l’escola de rellotgeria de l’IES 
La Mercè per a ser restaurat i posterior-
ment exhibit en lloc d’honor al vestíbul 
de l’Ajuntament. (Fig. 2)

El terme municipal també convida a fer 
una petita excursió a l’església de Rei-
xac on es pot veure a la façana un dels 
millors rellotges de sol esgraiats per Fer-
dinandus Serra de qui vàrem publicar 
en aquestes pàgines un estudi de la seva 
obra (La Busca de Paper n. 78, p. 8-13).

Ajuntament de Montcada i Reixac
Av. de la Unitat, 6
08110 Montcada i Reixac
Tel. 935 726 474
montcada.cat

Museu dispers del 
rellotge (ii)
Eduard Farré 

Fig. 1 Rellotge-carilló Vortmann de 1927 situat a l’entrada del Mnactec

Fig. 2 Rellotge Odobey de 1897 de Montcada i Reixac
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RIPOLLET (Vallès Occidental)
El Molí d’en Rata és un antic molí fa-
riner hidràulic rehabilitat l’any 2005 que 
forma part del complex cultural Centre 
d’Interpretació del Patrimoni, destinat a 
la gestió del patrimoni de Ripollet. En 
aquest ediici es conserva un rellotge 
de campanar francès fabricat per Henri 
Lepaute a París i instal·lat a l’església de 
Sant Pere el 1892 per la rellotgeria Sa-
baté i Usall de Barcelona. La irma Le-
paute es caracteritzava per una manufac-
tura elegant i d’alta qualitat. La dinastia 
Lepaute va començar amb Jean André 
Lepaute al 1748, el qual va ser rellotger 
del rei de França. Al llarg del segle se-
güent, la família Lepaute va continuar la 
tradició rellotgera especialitzant-se en re-
llotges públics, tant per al mercat francès 
com per a exportació. (Fig. 3)

Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí 
d’en Rata
C. Molí d’en Rata, 1 
08291 Ripollet
Tel. 93 594 60 57
ripollet.cat

RUBÍ (Vallès Occidental)
El museu municipal, el Castell-Ecomu-
seu Urbà, té la seu al castell de Rubí, un 
dels elements patrimonials més signii-
catius de la ciutat i que ha tingut diver-
ses funcions des del segle XIII: de lloc de 
defensa i residència senyorial ins a casa 
de pagès. Reobert com a museu el 1996, 
l’entitat té per objectius la conservació i 
la difusió del patrimoni i de la cultura 
tradicional i popular. Un dels objectes 
més emblemàtics del fons, entre altres 
objectes d’origen iber i romà, és un re-
llotge de sol romà, un escafé, trobat a la 
inca de Can Feliu i datat del segles I-III 
dC. Dels pocs escafés que es conserven 
a Catalunya, té el mèrit de ser el de més 
qualitat constructiva i el més ben con-
servat (ig. 4). També s’hi conserva un 
fragment d’un altre escafé.

Museu Municipal. El Castell-Ecomuseu Urbà

Carrer Castell 35
08191 Rubí
rubi.cat

MATARÓ (Maresme)
El Museu de Mataró està ubicat actual-
ment a l’ediici de Can Serra. És una ins-
titució patrimonial de la ciutat dedicada 
a la salvaguarda, estudi, conservació, 
recerca i difusió del patrimoni arqueo-
lògic, natural i moble vinculat a Mata-
ró. El fons del Museu abasta diversos 
camps: l’artístic, l’històric, l’etnològic, 
l’arqueològic i el relatiu al patrimoni 
natural. En aquest museu es conserva la 
peça més antiga d’un rellotge domèstic 
català que es pot documentar idelment. 
És una esfera de rellotge signada per Jo-
sep Balí de Mataró i datada de 1721. Els 
rellotgers Balí, pare i ill, van gaudir d’un 
gran prestigi durant el segle XVIII i els 
trobem relacionats amb diversos rellot-
ges de campanar del Maresme i comar-
ques veïnes. (Fig. 5)

Museu de Mataró
El Carreró, 17
08301 Mataró
tel. 937 582 401
ajmataro.cat

ARENYS DE MAR (Maresme)
El Museu d’Arenys de Mar té el seu 
origen en l’antic Museu Fidel Fita, del 
qual se’n mostra una part, dedicat a la 
preservació d’objectes de valor històric 
de la vila i que s’exposa en una secció 
del Museu Marès de la Punta. En l’àm-
bit dedicat a les indústries locals podem 
trobar quatre rellotges domèstics del 
segle XVIII fabricats a Arenys de Munt 
per la família Roca: dos d’ells signats per 
Francesc Roca datats de 1775 (ig. 6) i 
1782, un signat per Feliu Roca i un altre 
sense signar. 

Museu Marès de la Punta
Carrer de l’Església  43
08350 Arenys de Mar
museu.arenysdemar.cat  

ARENYS DE MUNT (Maresme)
Arenys de Munt fou la seu del taller de 
rellotgeria de la família Roca durant el 
segle XVIII. L’Ajuntament ha tingut in-
terès en recuperar tres d’aquells rellotges 
i incorporar-los a la Col·lecció Munici-
pal. Estan signats per Francesc Roca, Fe-
liu Roca i Genís Pou respectivament. Els 
tres rellotges es troben ubicats al vestíbul 
de l’Ajuntament en unes vitrines refor-
çades i són a la vista de tothom que entra 
a l’Ajuntament (Fig. 7). 

Fig. 3 Rellotge Lepaute de 1892 de Ripollet

Fig. 4 Rellotge de sol romà de Rubí

Fig. 5 Esfera de rellotge fabricat per Josep Balí el 1721

Fig. 6 Rellotge de Francesc Roca de 1775
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Ajuntament d’Arenys de Munt
Rambla Francesc Macià 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 937 93 79 80  
arenysdemunt.cat/lajuntament

La comarca del Maresme és una de les 
més riques en rellotges de sol de tot Ca-
talunya (Fig. 8). Us convidem a cercar 
al nostre web www.gnomonica.cat i dins 
l’inventari que tenim a disposició de tot-
hom, els diversos rellotges que podeu 
trobar pel camí en la visita als espais pro-
posats.
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Museu  
dispers del 
rellotge (iii)
Eduard Farré 

ARBÚCIES (Selva)
A la sala 6 del Museu Etnològic del 
Montseny s’exposa l’antiga màquina 
del rellotge del campanar de l’església 
d’Arbúcies que es va posar en marxa el 
28 de desembre de 1770. Es creu que el 
comú d’Arbúcies va adquirir aquesta ma-
quinària procedent de Sant Celoni. Les 
seves característiques permeten calcular 
la seva construcció a inals del segle 16 o 
principis del 17, encara que ha patit di-
verses transformacions i reformes al llarg 
de la seva història. Es desconeix el fabri-
cant. Documentalment hi ha constància 
de la signatura d’un contracte de mante-
niment amb el serraller Juan Llibert el 
20 de juny de 1771 per al manteniment 
del rellotge. Va estar en funcionament 

ins el 1958 quan s’iniciaren les obres de 
construcció del nou campanar. (Fig. 1)

Voltant pel municipi podrem trobar di-
versos rellotges de sol dignes de veure, 
especialment el que està situat al cim de 
Les Agudes.

Museu Etnològic del Montseny, La Gabella
C. Major 6 
17401 Arbúcies

BREDA (Selva)
El rellotge del monestir de Breda data 
del segle 18 i és de ferro forjat. En l’ac-
tualitat es troba fora de servei i en exhi-
bició al vestíbul de l’Ajuntament de Bre-
da. El mecanisme de la marxa se situa 
al centre, amb escapament de paletes i 
pèndol, i als costats hi ha la soneria dels 
quarts i la soneria de les hores. (Fig-. 2)

Podem aproitar per passejar ins el car-
rer Santa Anna 44 per veure un rellotge 
de sol fet el 2007.

Ajuntament de Breda 
Plaça de la Vila 9
17400 Breda

GIRONA (Gironès)
Al Museu d’Història de Girona s’exposa 
l’antiga màquina del rellotge de la Cate-
dral de Girona, d’una gran envergadura 
i potència, tal com es pot apreciar pels 
grans pesos de pedra que la impulsaven i 
que encara es conserven. Consta de tres 
mecanismes: la marxa amb escapament 
de retrocés i pèndol visible, situada en 

Fig. 4. Antic rellotge de campanar de l’església de Celrà

Fig. 1 Antic rellotge de campanar de l’església d’Arbúcies Fig. 2 Antic rellotge de campanar de l’església de Breda Fig. 3 Antic rellotge de campanar de la Catedral de Girona
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primer terme, i les dues soneries, la dels 
quarts i la de les hores, ubicades al darre-
re. És de ferro forjat ricament ornamen-
tat en les columnes principals de l’es-
tructura. La màquina va ser concebuda 
inicialment per tocar les campanes; en 
època posterior s’hi va afegir el mecanis-
me per accionar les agulles de la façana 
i una petita esfera de control intern per a 
ús del rellotger. (Fig. 3)

Al mateix museu i en una paret del pati 
interior, es pot veure un antic rellotge de 
sol datat de 1758. Una visita a l’exterior 
de la Catedral ens permetrà veure l’esfe-
ra del rellotge mecànic tapant un antic 
rellotge de sol i altres restes de rellotges 
de sol malmesos per les obres fetes a la 
Catedral amb posterioritat a l’existència 
dels mateixos rellotges.

Museu d’Història de Girona

Carrer de la Força, 27

17004 GIRONA

http://www.girona.cat/museuhistoria/
cat/index.php 

CELRÀ (Gironès) 
L’antic rellotge de l’església parroquial 
de Celrà fou fabricat en data indeter-
minada entre els segles 16 i 17. Actual-
ment es conserva a les dependències de 
l’Ajuntament de Celrà. Consta de tres 
mecanismes estructurats perpendicular-
ment: la marxa, amb escapament de pa-
letes i regulador de foliot; la soneria dels 
quarts i la soneria de les hores. És l’únic 
rellotge de campanar català que conser-
va el regulador de foliot original, la qual 
cosa li atorga un valor excepcional. La 
màquina es conserva en perfecte estat 
de funcionament després d’haver estat 
recentment restaurada a l’Escola de Re-
llotgeria de Barcelona (IES La Mercè). 
(Fig. 4 a la capçalera de l’article)

Ajuntament de Celrà
Carretera de Juià 48, 
17460 Celrà

FONTCOBERTA (Pla de 
l’Estany)
El Museu de la Història de Fontcoberta 
es troba a l’antiga masia Can Jan de la 
Farrés, remodelada i convertida en casa 
de cultura del poble i on s’hi exposa la 
col·lecció de l’artesà rellotger local Josep 
Boill, conegut per “Bonasort” (1916-
1995). Es tracta d’un conjunt d’antics 
rellotges de pèndol provinents de Fran-

ça, Anglaterra i Alemanya modiicats per 
en Bonasort que ens mostra el recorregut 
creatiu artístic i tècnic que va seguir el 
rellotger al llarg de la seva vida professi-
onal. L’Ajuntament va adquirir aquesta 
col·lecció l’any 1995 i va publicar un 
tríptic amb la descripció de 28 dels re-
llotges creats per Boill. (Fig. 5)

A Can Jan de la Farrés també s’hi con-
serva l’antiga màquina del rellotge de 
campanar de l’Església de Sant Feliu de 
Fontcoberta que va deixar de funcionar 
el 1988. Una altra peça important és la 
màquina del l’antic rellotge de l’església 
de Sant Sadurní de Vilavenut. Construït 
el segle 19, és de ferro forjat i es troba en 
perfecte estat de funcionament. Consta 
de tres mecanismes: la marxa, amb esca-
pament de clavilles i pèndol; la soneria 
dels quarts i la soneria de les hores. Tam-
bé està preparat per portar les dues agu-
lles en una esfera externa.

Museu de la Història de Fontcoberta 
Veïnat de la Farrés 1 
17833 Fontcoberta (Pla de l’Estany)

PALOL DE REVARDIT (Pla de 
l’Estany)
El museu privat Escubedo-Garcia aple-
ga una impressionant col·lecció d’apa-
rells de la ciència i la tècnica reunida 
per Antoni Escubedo Molins i la seva 
esposa Ma Assumpció Garcia. Els seus 
autors li donen el nom de “Sensacions a 

l’entorn de la ciència”. En aquest museu 
s’apleguen un generós ventall d’enginys 
del món de l’electricitat, el cinema, la 
mineralogia, la llum, el so, la imatge, 
la mecànica, la música, les telecomuni-
cacions, la fotograia, la rellotgeria i un 
llarg etcètera. La secció de rellotgeria 
exposa diversos rellotges de campanar 
del segle 20, rellotges atmosfèrics, un 
cronòmetre de Marina, un cronòmetre 
solar, rellotges d’arena, rellotges de paret 
i de taula francesos i alemanys i una vi-
trina amb una gran varietat de rellotges 
de portar. (Fig. 6)

Col·lecció Escubedo-Garcia
Sensacions a l’entorn de la ciència
17843 Palol de Revardit
Cal concertar la visita al telèfon 972 59 51 16

 

Bibliografia
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FIGUERES (Alt Empordà)

Museu de la Tècnica de l’Empordà

El Museu de la Tècnica de l’Empor-
dà, espai de la Fundació Pere Padrosa 
Puignau - Margarita Pierre Mallol, és 
el resultat d’una passió compartida pel 
matrimoni que ha culminat en una de 
les exposicions d’objectes mecànics més 

importants del món. Un espai museístic 
i cultural per reviure i entendre la tec-
nologia i dels canvis que es van portar 
a terme durant la Revolució Industrial. 
S’hi exposa una extensa varietat de mà-
quines d’escriure, de cosir, de calcular, 
de cinema, caixes registradores, telèfons, 
estufes, un automòbil Hispano Suiza 
de 1908, diverses motos Vespa, aparells 
de ràdio i rellotges. Entre els rellotges, 
destaca una cinquantena de rellotges 
del Franc Comtat, també denominats 

Fig. 5 Sala dels rellotges del Museu de Fontcoberta (Foto 
E. Farré)

Fig. 6 El Sr Escubedo comentant un dels seus rellotges 
(Foto E. Farré)

Fig. 7 Rellotge de polsera d’espia dels anys 1950 (Foto E. 
Farré)
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comtoises o Morez, amb les seves caixes 
originals i en perfecte estat de conserva-
ció. Un parell de rellotges de registrar la 
presència dels treballadors en l’empresa 
i alguns altres rellotges curiosos entre 
els que sobresurt un rellotge de polsera 
d’espia dels anys 1950 connectat a un 
magnetòfon que s’amagava en el vestit 
de l’agent secret (ig. 7).

Museu de la Tècnica de l’Empordà
C. Fossos 12
17600 Figueres
http://www.mte.cat

FIGUERES (Alt Empordà)

Museu de rellotges Martí Amiel 
(col·lecció privada)

La col·lecció de rellotges de Martí Amiel 
aplega més de 3.000 peces recollides pel 
rellotger de Figueres Martí Amiel. S’hi 
exposen rellotges de tot tipus: des de re-
llotges de campanar, de paret i de taula 
francesos i alemanys, de butxaca, de sol, 
d’aigua, de sorra, de foc, despertadors, 
reproduccions didàctiques, instruments 
astronòmics diversos relacionats amb la 

mesura del temps i una sala amb tallers 
de rellotgeria i eines antigues. La col-
lecció és un passeig cronològic per la 
història de la mesura del temps, des del 
rellotge de sol ins l’atòmic. (Fig. 8)

I aproitant que som a Figueres cal no 
oblidar el Museu Dalí i les seves pintu-
res i escultures amb el famós tema dels 
rellotges tous. També podem anar a pas-
sejar pel Castell de Sant Ferran i, a l’en-
trada de la plaça d’armes, hi trobarem 
un rellotge de sol recentment restaurat.

Museu de rellotges Martí Amiel (col·lecció 
privada)
C. Llers
17600 Figueres
Cal concertar la visita al telèfon 972 50 43 63

LLADÓ, LLEDÓ (Alt Empordà)
Abans de deixar la comarca de l’Alt Em-
pordà, al peu dels contraforts orientals 
de la serra de la Mare de Déu del Mont, 
trobem el conjunt monumental de 
l’antiga canònica augustiniana de Santa 
Maria de Lladó. Limitant al nord de la 
plaça de l’església, hi ha la casa Prioral. 
En una sala, al pis de l’antiga Sala Ca-
pitular, s’hi conserva la maquinària d’un 
antic rellotge de campanar amb soneria 
de quarts i hores i repetició. (Fig. 9). 

L’església de Sant Feliu està documenta-
da des de l’any 1017 si bé l’ediici actual 
és del segle XVIII. A la portalada obser-
vem la data del 1761, data probable del 
rellotge que deuria substituir un d’ante-
rior documentat ja el 1502.

Prioral de Lledó
Plaça de l’Església
http://elracodelpare.blogspot.com.
es/2015/02/si-em-voleu-acompanyar-pel-
conjunt.html
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Fig. 8 Una de les sales del Museu de Martí Amiel (Foto E. 
Farré)

Fig. 9  Antic rellotge de campanar de l’església de Lledó

Un dels objectius principals de La Busca 
de Paper és donar a conèixer les activitats 
gnomòniques dels seus associats, publi- cant 
els articles i comunicacions que ens vulguin 
enviar. Les vostres aportacions són, doncs, 
necessàries i sempre benvin- gudes, i han de 
formar part de l’engranatge d’una revista vigo- 
rosa que serveixi per a estrènyer els vincles de 
col·laboració i amistat entre els socis.

Abans de la seva publicació, els articles són 
sotmesos a un Co- mitè Editorial, que podrà 
proposar als autors modificacions del text, si 
ho estima convenient.

Per a la presentació d’articles, les normes 
bàsiques a seguir són les següents:

Temes: Qualsevol tema relacionat amb la 
gnomònica i la me- sura del temps (càlcul, 
disseny, història, lemes, materials, tècniques, 
construcció de nous rellotges, restauracions, 
descobertes, etc.)

Nombre aproximat de caràcters (amb els 
espais inclosos): En- tre 3.000 i 7.000

Fotografies: Per tal que la seva reproducció 
sigui tan bona com tots esperem, ens calen 
fotografies d’un mínim de 1024 píxels (costat 
llarg) i d’una qualitat mínima de 200 ppp. 
Preferible- ment en format JPG, però també 
s’admeten d’altres formats estàndard. La 
intenció és que, al muntatge de la revista, 
tin- guem les fotografies en la millor qualitat 
possible. Cal abste- nir-se de fotografies 
incloses en documents Word o PDF ja que la 
seva extracció comporta una pèrdua evident 
de qualitat.

Col·laboracions:  
una guia
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SANT ESTEVE D’EN BAS 
(Garrotxa)
Sant Esteve és l’església parroquial de 
l’entitat de població de Sant Esteve d’en 
Bas, nucli principal del municipi de la 
Vall d’en Bas. A l’interior es conserva la 
màquina del rellotge de campanar que 
data de la primera meitat del segle 19. 
De tres trens, per tocar les campanes 
amb soneria de quarts i hores, i per asse-
nyalar l’hora, amb l’agulla horària que 
encara es conserva, en una esfera exte-
rior. (Fig. 1)

A Can Famada, masia que pertany a la 
mateixa població, s’hi pot veure un re-
llotge de sol pintat al fresc (fig. 2), amb 
la data de 1752 (ref. SCG 2033). Cal 
esmentar que l’autor del rellotge de can 
Famada va fer-ne un altre de bessó a la 
paret lateral de l’església de Sant Esteve 
d’en Bas. Fa més de 200 anys l’església 

es va ampliar i el rellotge va quedar din-
tre les golfes de la part ampliada, en un 
espai avui dia impracticable per a les vi-
sites.

Ajuntament de la Vall d’en Bas

Carrer Sant Esteve, 3, 17176 Sant Esteve 
d’en Bas

Telèfon: 972 69 02 25

RIPOLL (Ripollès)
L’any 1929 es va fundar l’Arxiu Museu 
Folklòric de Ripoll que s’instal·là a les 
golfes de l’antiga església de Sant Pere 
i fou el primer de Catalunya dedicat a 
l’etnografia. El nou Museu Etnogràfic 
de Ripoll, inaugurat el 2011, conserva 
el rellotge de campanar de l’antiga es-
glésia de Sant Eudald fundada el 1054, 
reformada el 1622, refeta en 1822 i final-
ment enderrocada el 1936 per tal de do-
nar lloc a l’actual plaça. El rellotge fou 
fabricat al segle 18 i denota importants 
modificacions realitzades per J. Garriga 
el 1888. (Fig. 3)

En el mateix museu s’hi exposa un re-
llotge de sol de pastor fet amb canya (ref. 
SCG 950) i a la plaça es pot veure un 
magnífic rellotge de sol vertical de 1929 
(fig. 4), amb línies horàries i corbes de 
declinació solar i calendari (ref. SCG 
36).

Museu Etnogràfic de Ripoll

Plaça de l’Abat Oliba, s/n, 17500 Ripoll

Tel. 972 70 31 44, museuetnografic@ajri-
poll.cat

Fig. 1.- Antic rellotge de campanar de l’església de Sant 
Esteve d’en Bas

Fig. 2.- Can Famada. Sant Esteve d’en Bas (Ref. SCG 2033)

Fig. 3.- Antic rellotge de campanar de l’església de Sant 
Eudal

Fig. 4.- Museu Etnogràfic de Ripoll (Ref. SCG n. 36)
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SANT JOAN DE LES 
ABADESSES (Ripollès)
El monestir de Sant Joan de les Abades-
ses fou fundat el 887 i fins a l’any 945 
va ser l’únic monestir femení de Catalu-
nya. És un monument declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional. El Museu del 
Monestir va obrir les seves portes l’any 
1975 i conserva una destacada col·lecció 
d’obres d’escultura, pintura, teixit i orfe-
breria que van des del segle 8 fins al 20, 
entre les quals s’hi troba una màquina 
de rellotge de campanar fabricat per la 
família Bover el 1754. (Fig. 5)

A la veïna església de Sant Pol, s’hi pot 
veure un modern rellotge de sol amb lí-
nies de declinació solar per als solsticis 
i els equinoccis (fig. 6), obra del nostre 
soci Francesc Clarà (Ref. SCG 5921).

Monestir de Sant Joan de les Abadesses

Plaça de l’Abadia, 17860 Sant Joan de les 
Abadesses

http://www.monestirsantjoanabades-
ses.cat  

ORISTÀ (Osona)
Situat en els baixos de la rectoria del mu-
nicipi osonenc d’Oristà, un edifici del 
segle 17, es troba el Museu de Terrissa 
dels Països Catalans “Perot Rocaguinar-
da”. Des del seu inici, la col·lecció del 
museu s’ha anat incrementant amb im-
portants donacions i valuoses cessions en 
dipòsit, com les del Museu Nacional de 
Ceràmica qui va cedir un impressionant 
fons de l’hospital de la Santa Creu de 
Barcelona. S’hi exposa una màquina de 
rellotge de campanar, un rellotge de sol 
de terrissa (fig. 7) (Ref. SCG 2301) i en 
una finestra de la rectoria encara hi ha 
un antic rellotge de sol de balcó per a ús 
del rector (Ref. SCG 2302), en la seva 
ubicació original (fig. 8). 

Museu Rocaguinarda de Terrissa dels Pa-
ïsos Catalans

Carrer de Bonaire, 08518 Oristà

Per poder visitar el Museu cal trucar a la 
parròquia d’Oristà, telèfon 938 128 030

VIC (Osona)
El Museu Episcopal de Vic és un dels 
grans museus de Catalunya i conserva 
gran quantitat d’obres de magnífica qua-
litat. La col·lecció d’arqueologia abasta 
un ampli marc cronològic que va des de 
la prehistòria fins a l’antiguitat tardana 
i l’època alta medieval. Les sales del ro-
mànic i del gòtic acullen una magnífica 
col·lecció d’obres mestres de pintura i 
escultura del romànic i del gòtic català. 
Sota la direcció de l’insigne Mossèn Gu-
diol va aplegar un gran nombre de col-
leccions d’arts industrials i decoratives, 
entre les quals la de rellotges domèstics 
catalans del segle 18. Podem trobar-hi 
una esfera de rellotge d’Arenys de 1788, 
l’únic rellotge que es conserva signat a 
Centelles per J. Casanovas el 1763, dos 
rellotges del taller de Gironella, un re-
llotge signat a Igualada per Ratera i nu-
merat amb el 48, un de Moià amb el nú-
mero de sèrie 403 i dos fets a Sant Joan 
de les Abadesses al taller de la família 
Bover (fig. 9).

No podem deixar Vic sense passar per 
la plaça de l’espai firal El Sucre, on hi 
ha un modern rellotge de sol equatorial 
d’acer inoxidable dissenyat per Gabriel 
Guix a iniciativa de l’Agrupació Astronò-
mica d’Osona (ref. SCG 1888-2982).

Museu Episcopal de Vic

Plaça del Bisbe Oliba, 3, 08500 Vic

http://www.museuepiscopalvic.com

Fig. 5.- Antic rellotge de campanar del monestir de Sant 
Joan de les Abadesses

Fig. 6.- Església de Sant Pol, Carrer del Somatenista 
Ramon d´Urg, 6, St. Joan de les Abadesses (Ref. SCG 5921)

Fig. 7.- Antic rellotge de sol de terrissa, en exposició. 
Museu Rocaguinarda de Terrissa dels Països Catalans, 
Oristà (Ref. SCG 2301)

Fig 8.- Antic rellotge de sol de la rectoria d’Oristà (Ref. 
SCG 2302)

Fig. 9.- Antic rellotge domèstic català signat a Sant Joan 
de les Abadesses (Museu Episcopal de Vic)
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BAGÀ (Berguedà)
L’església parroquial de Sant Esteve és 
una església de considerables dimensi-
ons situada al municipi de Bagà. Es va 
fer en l’època de transició del romànic 
al gòtic, durant els segles 14-15. Un gran 
incendi ocorregut l’any 1753 va des-
truir-ne la magnificència de l’interior i 
segurament fou durant la rehabilitació 
que se li va afegir el rellotge de cam-
panar que ara s’exposa (fig. 10), jubilat 
i perfectament restaurat, a l’interior de 
la nau.

Bagà és un indret amb molts rellotges de 
sol interessants de visitar, obra del nostre 
soci Pere Alpàñez, com el que es troba 
al Casal de la Vila (Ref. SCG 5130), a 
la plaça del Raval (fig. 11), o el del car-
rer de la Vinya (ref. SCG 3175), entre 
d’altres. Podeu consultar l’inventari de 
la SCG

BERGA (Berguedà)
Sant Joan de Berga és una església romà-
nica situada al centre mateix de la pobla-
ció de Berga. És una obra protegida com 
a Bé Cultural d’Interès Local. Durant la 
seva llarga i densa història hi residiren 
les comunitats monacals de Sant Joan, 
dels hospitalers, la de Santa Maria de 
Montbenet i, més endavant, la dels mer-
cedaris. Després de l’exclaustració de 
1835, l’església passà a ser parròquia. En 
el campanar hi havia hagut un rellotge 
del segle 18 o anterior que, cap a mitjan 
segle 19, estava ja tan deteriorat que es 

va encarregar la seva substitució al pres-
tigiós rellotger suís resident a Barcelona, 
Albert Billeter. No sabem, però, la data 
exacta en què es portà a terme la cons-
trucció i instal·lació de la nova màquina, 
que devia ser entre 1865 i 1870. La mà-
quina de Billeter (fig. 12) va funcionar 
amb tota correcció fins al final del segle 
20 quan es va desmuntar i traslladar als 
magatzems municipals. Està signada i 
consta de tres trens d’engranatges per 
assenyalar l’hora en una esfera exterior 
i tocar els quarts i les hores en sengles 
campanes. Actualment s’exposa en el 
museu de la ciutat després d’haver estat 
restaurada a l’Escola de Rellotgeria de 
Barcelona (IES La Mercè).

Espai d’Interpretació de Berga

Carrer dels Àngels 7, 08600 Berga

Tel. 938 211 384

LLÍVIA (Cerdanya)
El Museu de Llívia està format a l’en-
torn de la seva antiga farmàcia. La farmà-
cia de Llívia està documentada des de 
l’any 1594 i es considera la més antiga 
d’Europa. A principis del segle 17 se’n 
va fer càrrec la família Esteva, saga que 
durant set generacions la va mantenir 
oberta, fins que, l’any 1926, el darrer far-
macèutic la va tancar. L’any 1965 la Di-
putació de Girona la va adquirir amb el 
compromís que es conservés a Llívia. En 
el museu s’hi localitza també una impor-
tant col·lecció de material arqueològic 

que repassa la història de la Vila, entre 
el qual hi ha l’antic rellotge de campa-
nar de l’església de la Mare de Déu dels 
Àngels (fig.13).

Museu Municipal de Llívia

C. Forns, 10, 17527 Llívia

Telèfon: 972 896 313

ORDINO (Andorra)

La Casa-Museu Areny de Plandolit és 
una antiga casa pairal situada a la vall 
d’Ordino, Andorra. El 1972 el Consell 
General de les Valls la va comprar i res-
taurar, per posteriorment convertir-la en 
museu. Al llarg del període 1600-1900, 
la casa Areny Plandolit va ser una de les 
més destacades de la vall d’Andorra. Al 
museu hi trobarem tots els objectes que 
feien servir la família a l’època, com per 
exemple tot tipus de mobles antics, fotos 
de la família o la vaixella. Entre els mo-
bles destaquem un rellotge de caixa alta 
fabricat al segle 18 a Moià.

A l’exterior de la Casa Museu hi ha un 
rellotge de sol vertical declinant a po-
nent (ref. SCG 197)

Carrer Major, s/n, Ordino
Tel. (+376) 836 908 / 839 760
museusandorra@gmail.com
http://www.museus.ad
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Fig. 10.- Antic rellotge de campanar de l’església de Bagà

Fig. 11.- Casal de la Vila. Plaça del Raval (Ref. SCG 5130)

Fig. 12.- Antic rellotge de campanar de l’església de Sant 
Joan de Berga

Fig. 13.- Antic rellotge de campanar de l’església de la 
Mare de Déu dels Àngels de Llívia

Fig. 14 Rellotge de Moià (Casa-Museu Areny de Plandolit)
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Museu  
dispers del 
rellotge (v)
Eduard Farré 

ANDORRA LA VELLA 
(Andorra)
El Banc Crèdit Andorrà disposa d’una 
col·lecció privada d’art dedicada princi-
palment a la pintura catalana però que 
aplega també la millor col·lecció de re-
llotges domèstics catalans fabricats majo-
ritàriament al segle XVIII, amb un exem-
plar de cada taller. Al seu costat s’exposa 
una col·lecció de rellotges especials, rars 
o curiosos com ara un rellotge de projec-
ció que projectava la imatge d’una esfera 
amb les seves agulles funcionant sobre 
una paret de color clar (ig. 1). 

La seva condició de privada fa que l’ac-
cés a la col·lecció estigui en mans de 
l’alta direcció del banc, però sabem que 
hi ha el projecte d’exposar aquest patri-
moni en un futur museu.

No gaire lluny, a Encamp, podem trobar 
un gran rellotge de sol analemàtic en el 
terra del Parc de l’Areny, la construcció 
del qual fou promoguda pel rellotger 
andorrà Josep Travesset, membre de la 
SCG.

Crèdit Andorrà, Seu Social,

Av. Meritxell, 80

AD500 Andorra la Vella

GERRI DE LA SAL (Pallars 
Sobirà)
En el museu de Gerri de la Sal es con-
serva la màquina del rellotge que en un 
temps pretèrit va estar situada dalt del 
campanar del Monestir de Gerri de la 
Sal i que data dels segles XVII-XVIII 
(ig. 2). L’any 2011 fou recuperat i res-
taurat per Lluís Vilà Pla per encàrrec 
de la Fundació “La Morisca” que té per 
objecte la creació, promoció i mante-
niment del patrimoni cultural, artístic, 
documental, mediambiental i d’arque-
ologia industrial de Gerri de la Sal. El 
museu de Gerri de la Sal es troba situat 

a l’antic magatzem de la sal, un ediici 
del s. XV. 

Museu de Gerri de la Sal

Plaça de’Angel Esteva, 10,

25590 Gerri de la Sal, Lleida

SON (Pallars Sobirà)
Son, antigament anomenat Son del Pi, 
és un poble del terme municipal d’Alt 
Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. 
Conserva un important patrimoni arqui-
tectònic que destaca sobretot, per l’esglé-

Fig. 3a.- Torre del rellotge de Son

Fig. 1.- Antic rellotge de projecció (Col·lecció Crèdit 
Andorrà)

Fig. 2.- Rellotge del Monestir de Gerri de la Sal
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sia romànica dedicada a Sant Just i a Sant 
Pastor. És una gran ediicació dels segles 
XI i XII, molt modiicada, que conserva 
un imponent campanar de torre qua-
drada amb decoració llombarda. Al seu 
interior conserva, entre diversos objectes 
litúrgics de pedra d’època romànica, un 
retaule del segle XV de l’escola de Pere 
Espallargues. Cal destacar el comuni-
dor que fa les funcions de torre del re-
llotge. És un dels pocs llocs que disposa 
d’una torre de les hores diferenciada del 
campanar de l’església (ig. 3a). La tor-
re encara conserva les dues campanes 
horàries i restes de l’esfera del rellotge. 
La màquina també es conserva en una 
capella de la nau de l’església (ig. 3b).

VAL D’ARAN
El paisatge d’alta muntanya i el patrimo-
ni artístic aranès han anat de bracet du-
rant segles. Els 33 pobles que conformen 
l’Aran tenen la seva església i algunes 
d’elles són autèntics tresors artístics. El 
Conselh Generau d’Aran ofereix la pos-
sibilitat de visitar el romànic de la vall, 
organitzant durant l’estiu visites guiades 
a les esglésies més signiicatives. El Con-
selh s’ha cuidat de restaurar el patrimoni 
arquitectònic, les pintures i les escultu-
res que integren les esglésies amb una 
especial dedicació per la recuperació 
dels antics rellotges de campanar, datats 
dels segles XVII i XVIII. Així, en moltes 
esglésies podem veure el rellotge restau-
rat i a voltes funcionant, bé a dalt del 
campanar, on sempre havia estat, o en 
un espai de la nau degudament exposat 
i documentat museològicament amb pa-
nells explicatius. Els rellotges més asse-
quibles són els d’Escunhau i el de Garós 
(ig. 4) que s’exposen a la nau, i el més 
espectacular és el de Vilac, que es pot 
veure funcionant a dalt del campanar. 
El procés de restauració dels rellotges i 
d’adequació dels ediicis a la visita públi-
ca és un projecte que segueix en marxa; 
per tant la llista és oberta i canviant. Per 
ampliar la informació i els horaris cal 

contactar amb les oicines de turisme de 
la Val d’Aran.

Durant l’estada, podem aproitar per 
veure un dels pocs rellotges de sol 
d’aquestes contrades, situat al centre de 
Vielha, a la Casa Rella, Av. Pas d´Arro, 
18 (Ref. SCG 2149). També hi ha un 
rellotge de sol interessant a Casa Sanc-
ho,Terçó de Castiero, Betren (prop de 
Vielha), signat per l’amic Josep Ma Val 
(Ref. SCG 3959).

Oficina de Torisme Val d’Aran

Carrer Sarriulera 10

25530 Vielha

Tel.: 973 640 110

DURRO (Alta Ribagorça)
Durro és un poble del terme municipal 
de la Vall de Boí, a la comarca de l’Al-
ta Ribagorça. Fins al 1965 havia estat 
municipi independent. Aquell any fou 
unit a Barruera, i, ja en la nova unitat 
administrativa, canvià el nom el 1996 
pel de la Vall de Boí. Les dues esglésies 
romàniques de Durro, la de la Nativitat 
i la de Sant Quirc han estat declarades, 
conjuntament amb altres esglésies de la 

vall, Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. En el campanar de l’església 
de la Nativitat encara es manté en marxa 
l’antic mecanisme del rellotge visible en 
primer terme pels que pugin a dalt del 
campanar  (ig. 5).

La Vall de Boí mereix una reposada visi-
ta i si arribeu al Santuari de la Mare de 
Déu de Caldes, a Caldes de Boí, hi tro-
bareu un rellotge de sol (Ref. SCG 184). 

LLIMIANA (Pallars Jussà)
A l’església de Santa Maria de Llimiana 
es conserva perfectament restaurada la 
màquina de l’antic rellotge de campanar 
datat del segle XVIII (ig. 6). Des que es 
va treure del campanar, la intenció del 
consistori, propietari del rellotge, va ser 
conservar-lo i restaurar-lo. Entre els anys 
2005 i 2007 es va dipositar a l’Escola de 
Rellotgeria (IES La Mercè de Barcelo-
na) on es va portar a terme la seva restau-
ració. Actualment es pot veure a l’interi-
or de la nau de l’església.

La serralada del Montsec sempre és 
motiu de gaudi i si arribeu al Camp de 
Telescopis del Montsec de l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell, hi trobareu 
un interessant rellotge de sol i de lluna 
en forma d’esfera armil·lar dissenyat pel 
nostre soci en Francesc Clarà (Ref. SCG 
6161).

SOLSONA (Solsonès)
En el museu Etnogràic de Solsona es 
conserva un antic rellotge de campanar 
del segle XVIII, fet a Gironella, que va 
estar situat a la torre de les hores de Sol-
sona. Al museu Diocesà i Comarcal es 
conserven dos rellotges domèstics: un fet 
a Arenys, datat de 1786, i un altre del ta-
ller de Gironella (ig. 7) també del segle 
XVIII.

Passejant per Solsona, podem trobar uns 

Fig.3b.- Màquina del rellotge de Son

Fig. 4.- Rellotge de campanar de l’església de Sant Julià 
de Garós

Fig. 5 Rellotge de campanar de l’església de la Nativitat 
de Durro

Fig. 6.- Rellotge de campanar de l’església de Santa Maria 
de Llimiana
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quants rellotges de sol interessants. La 
majoria són rellotges molt ben calculats 
i artísticament elaborats. Entre d’altres, 
citem el que presideix la façana de la Ca-
tedral de Santa Maria, Plaça del Palau 
Episcopal, que data del segle XVIII (Ref. 
SCG 517); al Camí del Castell n’hi ha 
un altre de 1982 (Ref. SCG 518) i a la 
Plaça Major 11 n’hi ha un de forma ova-
lada i molt artístic, amb les corbes de de-
clinació solar per a les dates de Nadal, 24 
de setembre, la festa Major, 31 d’agost, i 
25 de juliol, dates importants i assenya-
lades per als propietaris de la casa (Ref. 
SCG 519). Tots, però, són dignes de ser 
visitats; consulteu l’inventari de la SCG.

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Plaça Palau, 1

25280 Solsona, Lérida

CARDONA (Bages)
A l’interior de l’església de Sant Miquel 
de Cardona, en una capella lateral, es 
conserva la màquina de l’antic rellotge 
de campanar que fou construït per Joan 

Casals el 1606 (ig. 8). Es tracta d’un 
dels rellotges més antics que tenim dels 
quals coneixem la data, que és anterior 
a l’aplicació del pèndol a la mesura del 
temps. Sabem que el mateix rellotger 
Casals el 1608 adobà el rellotge públic 
de Santpedor i hi va afegir el mecanisme 
dels quarts. 

GUISSONA (Segarra)
El jaciment arqueològic de l’antiga ciu-
tat romana de Iesso, mencionada pels 
autors clàssics Plini el Vell i Ptolomeu, 
ha estat considerat un dels més impor-
tants de la Catalunya interior i ens parla 
del seu ric passat romà, com també ho 
fa el museu de la vila ubicat al costat del 
jaciment de la ciutat romana. En aquest 
museu, al costat d’altres peces impor-
tants, es conserva un rellotge de sol romà 
(s. II-III) del tipus anomenat escafé per 
la seva estructura hemisfèrica (ig. 9). 

Museu de Guissona

Carrer del Tint, 25210 Guissona

Telèfon: 973 55 14 14 

museu@guissona.cat

CERVERA (Segarra)
A l’església de Santa Maria de Cervera 
es conserven dos dels seus rellotges de 
campanar, ambdós situats encara a dalt 
del campanar. El més antic data de 1737 
i fou construït per un rellotger de Lleida 
anomenat Pere Lleopart. És una màqui-
na de rellotge de campanar de les més 
grans i més ben documentades (Llobet 
2003) de les que es conserven a Catalu-
nya (ig. 10a). El segon rellotge, que en-
cara funciona, és una màquina de 1968 
fabricada a Roquetes per l’empresa de 
rellotgeria Blasco (ig. 10b).

Durant la visita al campanar podem veu-
re un rellotge de sol horitzontal fet per 
a l’ús del rellotger, que l’utilitzava per 
posar en hora el rellotge mecànic (Ref. 
SCG 1084).

Cada dissabte es realitzen visites guiades 
a la Universitat de Cervera i a l’església 
de Santa Maria. Cal contactar amb:

Centre d’Acollida Turística

Av. Francesc Macià 78, de Cervera, 

e-mail: turisme@cerverapaeria.cat, Telè-
fon: 973 53 44 42
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Fig. 7.- Rellotge fet a Gironella (Museu Diocesà i Comarcal 
de Solsona)

Fig. 8.- Rellotge de campanar de l’església de Sant Miquel 
de Cardona

Fig. 9.- Escafé de Guissona

Fig. 10a.- Rellotge de campanar de 1737, de l’església de 
Santa Maria de Cervera

Fig. 10b.- Rellotge de campanar de 1968 de l’església de 
Santa Maria de Cervera
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