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E
n la primera edició d’aquest llibre, el senyor Antoni Pintat, que llavors era el president 

del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà, va exposar que la col·lecció d’art de 

Crèdit Andorrà s’inicià l’any 1990 i se l’hi ha donat continuïtat al llarg dels anys mantenint 

viva la sensibilitat artística i la visió de futur amb què es va crear. Actualment la formen 

més d’un centenar de quadres dels pintors catalans més destacats dels segles XVIII al XX 

i una col·lecció única de 25 rellotges domèstics catalans del segle XVIII.

Els rellotges que darrerament han passat a formar part de la col·lecció de Crèdit són 

considerats peces excepcionals per la seva singularitat. Un d’ells és l’única obra que es 

coneix de Barcelona. Així mateix, el de Mataró és, sens dubte, el més espectacular de 

tota la rellotgeria domèstica catalana (vegeu la fotografia al revers de la pàgina).

S’ha arribat a la conclusió que són 12 les poblacions catalanes que havien fet rellotges  

i destaquen per la seva importància els tallers de Moià i d’Arenys. La major part dels 

rellotges catalans porten gravat el nom de la vila i el del rellotger. Podem situar el desco-

briment d’aquests rellotges el 12 de novembre de l’any 1918 quan, a les pàgines artísti-

ques del diari La Veu de Catalunya, el pare Josep Gudiol, primer director del Museu 

Episcopal de Vic, esmentà per primera vegada l’existència d’uns rellotges de paret fabri-

cats al segle XVIII a diverses poblacions catalanes.

Amb aquest llibre va sortir a la llum la part més oblidada del patrimoni artesanal català, 

per aquest motiu Crèdit Andorrà està molt satisfet de continuar col·laborant en el projec-

te de dignificar la rellotgeria catalana. Un dels autors és el nostre assessor d’art, Jaume 

Xarrié, que, juntament amb el professor de rellotgeria Eduard Farré –autor del rellotge de 

sol del Parc de l’Areny (Encamp)–, han dedicat moltíssim temps a recollir, catalogar i 

inventariar tot allò relacionat amb el rellotge català, i han aconseguit plasmar en aquest 

llibre una gran part dels seus coneixements.

Els autors fan un exhaustiu repàs de la història del rellotge català. El llibre comença par-

lant de la clepsidra de Ripoll (Girona), del segle XI, que és el primer rellotge d’aigua que 

es coneix que tenia un despertador incorporat, segueix amb els rellotges de la cort cata-

lana, els rellotges de campanar, els rellotges domèstics del segle XVIII i, finalment, acaba 

parlant de l’obra del rellotger suís Albert Billeter, que es va establir al barri de Gràcia de 

Barcelona entre 1850 i 1880, i va construir rellotges d’una gran complexitat, com el rellot-

ge astronòmic construït per al Congrés dels Diputats de Madrid o bé el que es troba a la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Així doncs, 96 anys més tard del seu descobriment, podem dir que la nova edició d’aquest 

llibre contribuirà, de ben segur, a fer que els rellotges catalans es coneguin i siguin valo-

rats tal com es mereixen.

Jaume Casal i Mor

President del Consell d’Administració

Crèdit Andorrà (Andorra)
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P uc assegurar que, si abans que l’amic Jaume Xarrié m’encarregués 
aquest pròleg, m’haguessin preguntat qui podia fer un llibre sobre el 

rellotge català, sense cap mena de dubte hauria donat el seu nom junta-
ment amb el d’Eduard Farré. Ells dos són els grans coneixedors i també 
els entusiastes divulgadors de la història de la rellotgeria que tan altes 
fi tes de precisió, bon gust i utilitat aconseguí a les terres de parla catalana 
quan l’ofi ci de rellotger era exclusivament artesanal.

Xarrié, com a antiquari que sap buscar i trobar peces selectes –no tant pel 
seu valor ornamental com per la seva singularitat– i aconseguir estimular 
el tan necessari col·leccionisme, i Farré, com a professor i estudiós d’una 
matèria que té obres molt rellevants en diversos països i que en els que 
formen la nostra cultura lingüística són una novetat que, per fortuna, ser-
veix aquest treball.

Cal dir que la col·laboració entre Eduard Farré i Jaume Xarrié no és de cap 
manera circumstancial, ja que fa anys que treballen junts en aquest tema. 
Recordo que ja l’any 1992, amb motiu del Primer Saló de Turisme de 
Catalunya a Fira de Barcelona, organitzaren una exposició de rellotges do-
mèstics catalans que obtingué un notable èxit, que resultà ampliat quan, 
amb motiu del 25 Saló d’Art Antic i Modern, presentaren una impressio-
nant exposició de 56 –aviat és dit, 56– rellotges domèstics catalans, que 
fou un gran atractiu per als visitants. I encara s’hi pot afegir que, tant a 
Moià, vila emblemàtica per a molts motius i en particular per la fabricació 
de rellotges, l’any 2003 i, després, a Sant Feliu de Codines, com a actual 
punt clau del rellotge català (des de 1996 és seu de la Fira del Rellotge a 
Catalunya) també han realitzat interessants exposicions, molt valorades 
pels col·leccionistes i que desperten la curiositat dels visitants. Així doncs, 
els seus coneixements i els seus fets els avalen amb escreix.

PròlegL’encert d’una obra precisa i puntual
                com un bon rellotge

Josep M. Cadena

Periodista i crític d’art



10 

I no vull deixar de remarcar un altre fet que, malgrat que figura en la pàgina 
que pertoca dins d’aquest llibre, és prou singular i que posa en relleu la 
gran generositat dels que han fet possible l’obra que ara tenim a les mans: 
la recuperació d’un rellotge molt similar –probablement el mateix– al que 
al començament del segle XIX marcava les hores d’oració dels monjos del 
monestir de Montserrat i que, espoliat per les tropes franceses quan hi va 
haver el saqueig de 1811, durant 186 anys es va considerar perdut.

Jaume Xarrié, mentre estudiava uns gravats de l’escriptor i viatger Ale-
xandre de Laborde –després guia de Napoleó–, observà que en un d’ells, 
que representava l’interior de l’ermita de Sant Dimes amb un monjo que 
acabava de fer la seva col·lació diària, en la part alta de la paret del fons, 
prop del sostre, hi havia representat un rellotge de doble campana molt 
similar als que s’havien fet a Gironella. Altament interessat per la troballa 
iconogràfica, realitzà gestions i, al final d’un procés no gens fàcil, acon-
seguí adquirir una peça que, propietat d’un col·leccionista que exigí con-
servar l’anonimat, tenia el 99% de probabilitats de ser la mateixa que la 
representada en el gravat de De Laborde.

Era del segle XVIII i es trobava relativament malmesa, encara que, després 
que Eduard Farré la sotmetés durant dos anys a un curós procés de res-
tauració, recuperà molt del seu estat original. I fou llavors, arribat el mes 
de març de 1998, quan l’antiquari i el professor de rellotgeria la lliuraren a 
Montserrat en perfecte estat de funcionament i amb l’exactitud que tenia 
en la seva època; és a dir, amb tres minuts de retard al dia. Aquella peça tan 
emotivament especial no costà cap diner d’una manera directa a Jaume 

A la imatge de l’esquerra, l’abat de Montserrat, 
Sebastià Maria Bardolet, fa lliurament d’una 
medalla al president del Saló d’Antiquaris 
de Barcelona, Jaume Xarrié, en agraïment 
per la recuperació del rellotge, acompanyats 

pel director del Saló d’Antiquaris, Josep 
Múrcia, i la presidenta del Gremi d’Antiquaris 
de Catalunya, Erika Niedermaier –asseguts 
d’esquerra a dreta. A la imatge del mig, els 
antiquaris Agustí Boada i Artur Ramón, i el 

professor de rellotgeria Eduard Farré també 
hi eren presents. A la imatge de la dreta, el 
rellotger Josep M. Nicolau, l’antiquari Àngel 
Torres, el pare Pere Crisòleg i el pare Josep de 
C. Laplana, director del Museu de Montserrat.

Gravat d’Alexandre de Laborde 
de l’ermita de Sant Dimes de Montserrat.

Fotografies de l’acte de lliurament del rellotge a l’abadia de Montserrat al març de 1998
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Xarrié, ja que l’ignot col·leccionista que la tenia només volia canviar-la per 
una de semblant que fou localitzada a Ripoll, però, per aconseguir aques-
ta, el dinàmic antiquari va haver de desprendre’s de quatre o cinc rellotges 
francesos, alemanys, italians i anglesos que tenia, motiu pel qual, humo-
rísticament, deia: «Un rellotge català m’ha costat mitja Europa» (recullo 
aquesta informació de l’article que, omplint tota una pàgina, publicà Igna-
cio de Orovio al diari La Vanguardia el dimarts 3 de març de 1998, en què 
també deia que l’esmentat rellotge seria exposat –com així es va fer– al 
Saló d’Antiquaris de Barcelona, que, del 21 al 29 d’aquell mes i any, va 
celebrar-se al recinte firal de Montjuïc).

La història del rellotge català que en aquest llibre s’explica –des de la clep-
sidra de Ripoll, del segle XI, i que és el nostre primer rellotge despertador, 
fins als rellotges científics del suís Albert Billeter, establert el segle XIX a 
l’exvila de Gràcia– és apassionant i, en una gran part, inèdita. 

Prou sabem que dos mil·lennis abans de Crist, a Egipte i a Mesopotàmia 
ja es feia servir el més primitiu dels rellotges de sol: un pal clavat verti-
calment a terra, que, amb l’ombra que projectava, marcava el pas del dia. 
També sabem que el rellotge de sorra ens dóna la imatge de la caiguda 
perpètua del temps que porta a la mort dels éssers vius, encara que, 
com que hi ha la possibilitat d’inversió, és amb ell que podem tornar als 
orígens, motiu pel qual els dibuixants d’almanacs i calendaris tantes ve-
gades han representat el pare temps com un vell que en una mà porta la 
dalla i, en l’altra, el rellotge de sorra. Però potser ignorem –ho explica el 
gran filòleg Joan Coromines al seu Diccionari etimològic i complementari 

de la llengua catalana, vol. VI, p. 8l3-815– que el nom de rellotge, que ve 
del llatí HOROLOGIUM, va néixer a Catalunya i fou manllevat pel castellà 
per formar la paraula reloj. 

Aquí disposàrem de prestigiosos mestres rellotgers a Moià, Arenys, Sant 
Joan de les Abadesses, Gironella, Mataró, Olot, Manresa, Igualada, Cente-
lles, Terrassa, Barcelona i Vic, a més d’altres que encara queden per identi-
ficar. En aquest sentit, una obra com aquesta, tan ben treballada i tan ben 
presentada, és un incentiu per a noves recerques. Cal que tots ens felici-
tem per la seva existència i perquè, com si fos el seny de les hores que en 
pobles i ciutats marcava, des d’un alt campanar, el temps de la vida, ens fa 
l’esplendent aportació de saber més sobre la història que ens pertany.

Josep M. Cadena

Octubre 2008
Rellotge domèstic del taller de Gironella 
lliurat a l’Abadia de Montserrat.
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Jaume Xarrié

Antiquari C om tots sabem, els treballs d’investigació es pot saber quan comen-
cen, però mai no tenen una data final, ja que sempre poden aparèixer 

nous descobriments. Els primers passos del present treball de l’estudi 
de la rellotgeria a Catalunya van ser fruit d’una reunió (vegeu fotografia) 
realitzada el 1986, de la qual recordo que el Sr. Luis Montañés, que és 
la persona que més llibres ha escrit sobre rellotges de tot Europa, va dir 
les paraules següents: «Mira, Jaime, yo soy el padre de la relojería del 
Levante español, de la relojería gallega y de la madrileña; creo que no me 
corresponde a mi ser también el padre de la relojería catalana». Va ser en 
aquell moment que em va dir que coneixia una persona que estava molt 
documentada sobre els rellotges catalans i que es deia Eduard Farré. 

A partir d’aquell moment vam començar a treballar conjuntament en el 
descobriment del màxim nombre de peces i en l’expansió de l’incipient 
inventari de rellotges domèstics catalans que el Sr. Montañés havia publi-
cat en el n. 12 de la revista Cuadernos de Relojería l’any 1957. Llavors ell 
havia localitzat 27 rellotges domèstics i ara nosaltres hem pogut arribar als 
170 que apareixen en aquest llibre. Ha passat molt de temps i finalment 
creiem que ja era el moment que sortís a la llum aquest patrimoni que 
comprèn des del segle XI amb la clepsidra de Ripoll fins al segle XIX amb 
l’obra d’Albert Billeter, passant pel patrimoni de rellotges de campanar, re-
presentat per 27 rellotges, que forçosament només poden ser una mostra 
del gran patrimoni existent.

Els coautors d’aquest llibre estem totalment segurs que la rellotgeria ca-
talana es mereixia aquest treball i agraïm sincerament la col·laboració de 
tantes i tantes persones que en algun moment o altre ens han ajudat a 
arribar fins aquí.

Jaume Xarrié

Octubre de 2008

Introducció

Reunió de Luis Montañés, la seva 
esposa i Jaume Xarrié –a la banda 
dreta–, i Juanjo Morillas i Carles Xarrié  
–a la banda esquerra– l’any 1986. 



  1
3

L a meva afició a la història del rellotge català es va començar a perfilar 
després que caigués a les meves mans la traducció anglesa d’un 

manuscrit català del segle XIV que tracta de la construcció d’un gran re-
llotge de campanar per a la ciutat de Perpinyà. Anteriorment havia tingut 
notícies d’aquesta obra a través del llibre de David Landes Revolution in 

Time, que qualifica el manuscrit de document excepcional per a l’estudi 
del vessant econòmic i social de la història del rellotge. La meva reacció 
va ser de consternació: com era possible que anglesos i americans valo-
ressin tan altament una part del patrimoni històric català que nosaltres 
simplement ignoràvem? Un altre fet similar que també em va preocupar 
era que quasi tots els estudis que s’havien fet sobre la rellotgeria popular 
catalana del segle XVIII, especialment entre els anys 1850 i 1970, havien 
estat potenciats des de Madrid. No em preocupava especialment la pro-
cedència dels interessats, d’altra banda molt qualificats; el que em va 
deixar bocabadat és que aquesta faceta de la història de la nostra tècnica 
fos tan ignorada per nosaltres mateixos i, en canvi, aixequés expectatives 
en llocs tan llunyans com Londres, Harvard i Madrid.

Amb l’ajuda i l’afició de l’amic Jaume Xarrié hem arribat fins aquí, però 
seria injust no intentar esmentar, encara que amb el risc d’oblidar imper-
donablement algú, les nombroses persones que durant el llarg periple ens 
han donat alguna informació o ens han donat facilitats per estudiar do-
cuments o rellotges concrets. No incloc en aquesta llista les nombroses 
persones que ja surten esmentades al llarg del text.

Agraïm la seva col·laboració a Charles K. Aked, Alex Alfaro Blanco, Carolina 
Alfaro Blanco, Ferran Balanza, Thea Billeter, Anna Blanco Lapesa, mossèn 
Martí Bonet, Anton Bundó, Josep Casanellas, Andrew Chappel, Florenci 
Clivillé Estragués, Josep M. Codina Vidal, Rosa Comas, Jaume Domènech, 
Jan Domènech, Alberto Eisenmenger, Jordi Enrich, Josep M. Espelta Guàr-
dia, Aïda Farré Medina, Alba Farré Medina, Eduard Farré Rovira, Joan Ferrer, 
Enric Freixa Pedrals, Josep Gil, Josep Matas Rovira, mossèn Miquel Gros 
Pujol, Josep M. Nicolau Cuchillo, Anton Nogués, Guillem Pascual, Magda 
Plana, Rosa M. Pujol Gurt, Xavier Sánchez Garrigó, Julio Samsó Moya, Car-
me Segura Capellades, Joan Tarés, Lluís Tomàs, Marc Torras, Rafael de la 
Torre, Pau Urgell, Francesc Vilà Noguera, Josep Vilanova i Jesús Zapater.

Eduard Farré

Octubre de 2008

Eduard Farré

Professor de rellotgeria
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L
a història de la mesura del temps, com que és tan llarga com ho és 
la història de la humanitat, té unes quantes fites d’un gran interès. El 

sistema més antic per mesurar el temps és el rellotge de sol, que en el 
seu estat més primitiu consistia en un gnòmon o estil clavat verticalment 
en una superfície plana i horitzontal damunt de la qual es projectava la 
seva ombra. 

La direcció de l’ombra assenyalava l’hora del dia i la seva longitud marcava 
el transcurs de l’any. Aquesta observació també es podia efectuar direc-
tament amb un quadrant amb què es mesurava l’altura angular del Sol. 
Dels rellotges de sol més evolucionats, com l’hemisfèric caldeu, l’escafé 
grec i l’hemisferi romà, han derivat els actuals rellotges de sol, com ara els 
equatorials, els polars, els horitzontals, els verticals, etc. 
     
Els primers aparells destinats a conservar l’hora determinada prèviament 
pels astres foren els rellotges d’aigua o clepsidres, que es coneixen des 
de l’antic Egipte. En diverses tombes egípcies hi ha al·lusions a l’existència 
o a la construcció de clepsidres; també n’ha sobreviscut un bon nombre 
d’exemplars o fragments, el més antic dels quals és l’anomenada clepsidra 
de Karnak, localitzada actualment en el Museu Egipci del Caire i datada 
del regnat d’Amenofis III (1415-1380 aC). Consistia en un simple recipient 
troncocònic que s’anava buidant per un petit forat practicat prop de la base; 
el nivell de l’aigua restant marcava l’hora sobre la paret interior.
         
Grecs i romans utilitzaren clepsidres més sofisticades i afegiren flotadors, 
palanques, politges i altres accessoris mecànics als recipients d’aigua per 
moure els indicadors de l’hora o els mapes celestes, que es feien girar a la 
velocitat d’una volta al dia imitant el moviment aparent de la volta celeste. 
Aquest és el cas dels rellotges d’aigua de la torre dels Vents d’Atenes i de 
les clepsidres descrites per Vitruvi al seu llibre De Architectura.

Breu història   Breu història de la mesura del temps

A l’esquerra, torre dels Vents d’Atenes. 
En el segle I aC, Andrònic de Cirrus fa una 
clepsidra d’esfera giratòria i construeix
la torre dels Vents específicament per 
allotjar-la. És una construcció octogonal
amb rellotges de sol a cada paret dirigits
als vuit vents i un panell a la part superior.
En aquesta pàgina, la clepsidra de Karnak.

CRISTINA CATALÀ
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La màxima sofisticació en la fabricació de rellotges d’aigua l’assoliren els 
àrabs a partir del segle IX, ja que complementaren la funció pròpia del re-
llotge amb elements sonors i autòmats capaços d’efectuar moviments 
i sons en els canvis d’hora. Els exemples més significatius consten en els 
tractats d’Al-Muradi del segle XI i d’Al-Jazzari del segle XIII, i en algunes 
restes de rellotges monumentals que encara es conserven, per exemple, 
a la ciutat de Fes (el Marroc).

És indubtable l’abisme tecnològic que separava el nivell de sofisticació 
entre els rellotges construïts a ambdós costats de la frontera musulma-
nocristiana, almenys fins al segle XIII. Un exemple de la curiositat i de la 
incomprensió que despertaven els ginys mecànics àrabs en el món cristià 
ens el dóna l’anècdota de les dues complexes clepsidres astronòmiques 
que construí a Toledo el científic Azarquiel (segle XI). Quan Alfons X va 
dominar la ciutat, dos segles més tard, va voler saber els secrets de tan 
fantàstiques màquines i en va fer desmuntar una; després d’això, ningú 
no va saber tornar-la a muntar. 

A l’antiga Xina també s’utilitzaven rellotges d’aigua, de foc i aromàtics, 
i fou en el segle XI quan s’inventà per primera vegada un escapament 
mecànic aplicat a un mecanisme hidràulic. L’astrònom Su Sung va cons-
truir una clepsidra en què l’aigua, procedent d’un flux continu, s’anava 
acumulant en un cullerot; quan aquest era ple, basculava per efecte del 
pes de l’aigua i alliberava, mitjançant unes palanques, una gran roda, que 
avançava, així, una fracció exacta de volta.

Reconstrucció d’una clepsidra dissenyada 
per Al-Muradi el segle XI. Un complex 
sistema de balances i dipòsits d’aigua, que 
s’omplen i es buiden a intervals d’una hora, 
posa en moviment una sèrie d’autòmats 
que representen una escena teatral. A baix, 
clepsidra xinesa de Su Sung del segle XI.

Reconstrucció d’Eduard Farré ubicada a l’Institut für Geschichte der Arabisch Islamischen 
Wissenschaften, Frankfurt del Main (Alemanya). Dibuix de la clepsidra xinesa extret del llibre Heavenly 
clockwork de J. Needham, W. Ling i D.J Price (Cambridge University Press: 1960, 2a ed. 1986).

EDUARD FARRÉ
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Fotografia: EDUARD FARRÉ
Col·lecció CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Tres exemples de rellotges aromàtics 
xinesos. A dalt, avisador d’encens, 
en forma de vaixell, que s’omple amb 
una quantitat d’encens mesurada i 
que triga un temps concret a cremar. 
Damunt l’encens es col·loca un fil del 
qual pengen dos pesos. Quan el foc 
de l’encens crema el fil, el trenca i els 
dos pesos cauen a terra fent soroll. A 
baix, dos models de laberints aromàtics 
xinesos que s’omplien d’encens de 
diferents aromes. L’hora se sabia per 
l’aroma que desprenia en cada moment 
del dia. Aquests tres models pertanyen 
al grup dels rellotges de foc, que poden 
ser de flama (rellotge d’espelma i d’oli) 
o de brasa (rellotge d’encens).
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En els monestirs de l’Europa medieval, es bastiren les clepsidres com-
plementant-les amb mecanismes sonors per despertar-se o per assenya-
lar una hora concreta. La història del rellotge d’aigua, per tant, s’estén al 
llarg de 27 segles, durant els quals segueix una lleugera evolució, fins 
al naixement del rellotge mecànic al voltant de l’any 1300. La revolució 
que va representar aquest fet només es pot comparar amb l’invent de la 
màquina de vapor, ja que el rellotge mecànic va posar fi a la llarga història 
de la clepsidra.

El rellotge mecànic nasqué a Europa vers l’any 1300 en un lloc descone-
gut, probablement del nord d’Itàlia. Eren rellotges fornits d’un escapament 
de paletes i d’un rudimentari oscil·lador consistent en un fre d’inèrcia, ano-
menat esperit o foliot; durant els 350 anys següents, aquests elements 
només experimentaren modificacions menors. 

Al principi, aquells rellotges no tenien agulles ni esfera però servien per 
accionar directament les campanes d’un campanar o torre pública, a les 
quals es posaren els jacquemarts o autòmats antropoides, que colpeja-
ven les campanes. Cap al segle XV també s’hi afegiren les grans esferes 
visibles des de l’exterior, amb una sola agulla, l’horària (la minutera no 
apareixeria fins al segle XVII, gairebé simultàniament a la secundària i com 
a conseqüència de la millora que va representar el pèndol). Els primers 
rellotges de paret que es començaren a instal·lar a l’interior dels edificis a 
partir del segle XIV també tenien una sola agulla.

La paraula horologium que apareix emprada en molts documents medie-
vals és un mot que, per la seva extensió, no ens permet esbrinar si es 
tracta d’una clepsidra, d’un rellotge de sol o de foc, tan utilitzats llavors, 
o bé d’un rellotge mecànic.

Dibuix d’un escapament de paletes
i regulador de foliot, mecanisme propi 
dels primers rellotges mecànics del 
segle XIV. A baix, autòmat del campanar 
de l’Ajuntament d’Elx. Els primers 
rellotges públics no tenien agulles ni 
esfera. Les campanes s’accionaven 
directament amb martells que tenien 
la forma d’autòmats antropoides. Se’ls 
anomenava jacquemarts, paraula que
ve de «Jacques del martell». 
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La força motriu (pesos o molles)
forneix la força necessària perquè
funcioni el rellotge.

La transmissió (engranatges) transmet
la força a l’escapament i a l’indicador.

L’escapament (paletes, àncora) impulsa
el regulador a intervals.

El regulador (foliot, pèndol) controla el 
temps i dóna la cadència al rellotge.

L’indicador (agulles, soneries) mostra 
l’hora i altres unitats de temps o les fa 
sentir sonorament.
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Les pautes que han permès als historiadors situar l’aparició del rellotge 
mecànic al voltant de l’any 1300 són, en primer lloc, el recull de coneixe-
ments compilats pels àrabs l’any 1276 a la cort del rei de Castella i Lleó Al-
fons X el Savi, conegut amb el títol de Libros del saber de astronomía i que 
pretenia ser un compendi actualitzat sobre el tema. En un dels volums 
d’aquesta col·lecció, titulat Libro de los relojes, es troben les instruccions 
per fer i per utilitzar cinc tipus de rellotges: dos són de sol, un altre és de 
foc i els altres són dues clepsidres, d’aigua i de mercuri respectivament.

A causa del caràcter de glossari de l’obra Libros del saber de astronomía, 
els historiadors poden afirmar que l’any 1276 encara no es coneixia el re-
llotge mecànic. A més, hi ha un escrit de l’any 1271 de Robertus Anglicus 
en què constata amb recança que no existeix cap rellotge prou fiable per 
a les necessitats dels astrònoms.

A partir d’Alfons X, l’aigua emprada com a força motriu a les complexes 
clepsidres medievals ja havia estat reemplaçada per un pes de pedra o de 
metall; en algun moment del final del segle XIII, i en un lloc indeterminat, 
es va substituir el flux de l’aigua o del mercuri per un escapament mecà-
nic. L’origen d’aquest descobriment encara resta en la foscor i només hi 
ha indicis per sospitar que de vegades ens parlen d’un rellotge amb esca-
pament i no d’una clepsidra o d’un rellotge de sol, ja que, per desgràcia, 
tots són esmentats amb la mateixa paraula: horologium.

El primer document en què, sense cap mena de dubte, s’esmenta un 
exemplar mecànic es refereix al rellotge de torre construït per Roger Stor-
ke a la catedral de Norwich entre 1321 i 1325. Podria ser també mecànic 
el gran rellotge de Cambrai, fet per Colard LeRvre el 1318; sembla que 
podria haver estat fornit d’un sistema d’escapament a partir del detall de 
les despeses produïdes i la llista dels treballs tècnics i artístics. El 1333 
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s’instal·la a Milà un rellotge públic amb soneria i esfera d’hora italiana. 
De l’any 1334 també és el rellotge monumental fet per Saint-Jacques de 
L’Hópital, prop de Saint-Denis, a París.

Posteriors a aquests –i també breus testimonis– són els tres principals 
documents que ens han permès conèixer amb detall els principis de la 
rellotgeria mecànica i el seu entorn científic, tecnològic i social. El primer 
és la descripció que Richard of Wallingford va fer del rellotge que va cons-
truir per a l’abadia de St. Albans entre els anys 1326, quan fou elegit abat, 
i 1336, any en què va morir. El segon és el tractat de Giovanni de Dondi 
sobre el seu famós Astrarium, construït entre l’any 1348 i 1364. El tercer 
manuscrit fa referència al primer rellotge català manat fer pel rei Pere el 
Cerimoniós per al seu castell de Perpinyà l’any 1356.

El rellotge de Richard of Wallingford donava la solució exacta que havia de-
manat Robertus Anglicus, ja que, a més de tocar les campanes de la torre, 
la màquina disposava d’una esfera d’astrolabi que girava automàticament 
com ho feia la volta celeste en la realitat, és a dir, combinava l’emissió 
sonora de l’hora pública amb la simulació demostrativa que exigien els 
astrònoms. Entre els detalls tècnics que proporciona el manuscrit destaca 
la descripció del primer escapament mecànic del qual es té notícia.

L’Astrarium de Giovanni de Dondi el coneixem només a través dels textos 
que s’han conservat i que han permès fer-ne un seguit de reconstrucci-
ons modernes que s’exposen en diversos museus i col·leccions privades 
de Milà, París, Londres, La Chaux-de-Fonds, Zuric, etc. L’Astrarium no és, 
però, un rellotge públic sinó un rellotge de cambra per a usos estrictament 
astronòmics. En una estructura heptagonal, se suporten set esferes amb 
els moviments simulats dels set astres principals (Sol, Lluna, Mercuri, 
Venus, Mart, Júpiter i Saturn); l’esfera del Sol també és un astrolabi de 

Reconstrucció del rellotge de mercuri 
descrit en l’obra Libros del saber de 
astronomía d’Alfons X. Un circuit de 
mercuri tancat en una roda impulsada per 
un pes fa girar l’aranya d’un astrolabi a la 
velocitat controlada d’una volta al dia.

Reconstrucció i fotografia: EDUARD FARRÉ
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moviment automàtic i, per tant, també permet seguir el moviment apa-
rent de la volta celeste amb les estrelles fixes. De Dondi dibuixa i descriu 
un escapament de paletes combinat amb un foliot en forma de corona 
que anomena coronna freni.

Així com els dos primers documents són descripcions tècniques exhausti-
ves de les màquines concebudes i construïdes pels autors respectius dels 
manuscrits, el tercer document, que fa referència al rellotge català, ens 
permet conèixer, també exhaustivament, el marc social i econòmic en el 
qual es va portar a terme la construcció d’un gran rellotge de campanar a 
l’Europa medieval (vegeu pàg. 39).

Pels volts de 1500 aparegueren al sud d’Alemanya –la tradició diu que de 
la mà del manyà Peter Henlein– els primers rellotges portàtils, originats en 
substituir el pes motriu per una molla en espiral. Els rellotges portàtils es 
portaven penjats al pit o a la cintura i, més tard, a l’interior de la butxaca.

L’any 1582, Galileu descobrí una propietat del pèndol que provocaria un 
canvi revolucionari en l’art de mesurar el temps: l’isocronisme. De fet, no 
fou fins al final de la seva vida que a Galileu, ja cec, se li va acudir la idea 
d’aplicar el pèndol per constituir l’òrgan regulador dels rellotges mecànics. 
El seu fill Vincenzo construí un model de rellotge de pèndol, avui desapa-
regut, seguint la idea del seu pare, tot i que no l’acabà. Només en resta un 
dibuix, atribuït fins fa poc al mateix Galileu i que actualment se suposa fet 
per Viviani, amic i biògraf seu. 

A l’esquerra, reproducció del rellotge astronòmic 
de Giovanni de Dondi, construït entre 1348 i 1364 
(Col·lecció Ulysse Nardin, Musée International 
d’Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, Suïssa). En 
aquesta pàgina, rellotge de butxaca del segle 
XVII. Abans de dur-los a la butxaca, els rellotges 
portàtils es portaven penjats al pit o a la cintura. A 
baix, reproducció del rellotge de pèndol dissenyat 
per Galileu Galilei el segle XVI, feta a l’Escola de 
Rellotgeria IES-SEP La Mercè de Barcelona.

Fotografia: EDUARD FARRÉ
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El físic i astrònom holandès Christiaan Huygens fou el responsable de l’apli-
cació generalitzada del pèndol a la mesura del temps des que el 1657 un 
rellotger de la Haia, Simon Coster, fabricà els primers rellotges de pèndol 
seguint les seves indicacions. Huygens també volia aconseguir un rellotge 
amb la precisió del de pèndol que es pogués transportar a bord dels vaixells. 
Aquesta ambició el portà a fer un nou i important invent: l’oscil·lador de 
volant espiral. Aquestes dues aplicacions de Huygens formaren part dels 
millors rellotges durant els tres segles següents, fins a l’aparició del rellotge 
de quars el segle XX. 

A partir del segle XVIII, les millores en els rellotges de pèndol i de volant es 
van basar en el disseny de nous escapaments, en la invenció de diversos 
mecanismes per compensar les variacions de freqüència que els oscil·ladors 
patien amb els canvis de temperatura i en l’atenuació dels fregaments. En 
aquest sentit, és deguda al matemàtic Fatio la incorporació dels robins i al-
tres pedres dures en els coixinets dels eixos amb l’objectiu de disminuir el 
fregament i el desgast. 

La precisió dels rellotges portàtils arribà a un grau màxim amb la cursa 
que els governs de les principals potències marítimes portaren a terme 
durant el segle XVIII i que fou guanyada pels britànics amb els cronòmetres 
de marina del fuster autodidacta John Harrison. El cronòmetre Harrison 
n. 4, una mica més gran que un rellotge de butxaca, aconseguí mantenir 
l’hora exacta en alta mar durant 61 dies i només va acumular un error de 
pocs segons.
         
La irrupció de l’electricitat en la mesura del temps es produí entorn de 
1830, quan es començaren a instal·lar dispositius elèctrics per donar cor-
da als rellotges o per mantenir directament les oscil·lacions dels pèndols 
i dels volants o d’oscil·ladors mecànics de nova concepció, com el diapa-
só, que naixien amb el suport directe de l’electricitat. Amb aquesta nova 
tecnologia, la mesura del temps ha arribat a basar-se en l’estructura de la 
matèria, fonament dels moderns rellotges atòmics.

Cronòmetre de marina de John Harrison 
publicat en el llibre de Horváth Árpád Órák 
(Budapest, 1988). En la part inferior, un dels 
primers rellotges de pèndol fabricat segons 
la idea de Huygens que es conserva al 
Nederlands Goud-Zilver en Klockkenmuseum 
de Schoonhoven (Holanda).
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A dalt, rellotge de sol amb canó. 
El segle XIX es van popularitzar els 
rellotges de sol que disparaven una 
petita salva automàticament al migdia 
sota els efectes del sol concentrat 
a la metxa per una lupa. Servia de 
senyal per posar a l’hora els rellotges 
mecànics. A baix, a l’esquerra, rellotge 
de sol portàtil fabricat per David 
Beringer a Nuremberg el segle XVII. 
A la dreta, rellotge d’oli del segle XVII. 
Aquest tipus fou emprat fins al segle 
XIX per il·luminar el gabinet de treball 
alhora que servia de rellotge. La 
combustió d’oli donava una precisió 
prou bona a curt termini.

Fotografia: EDUARD FARRÉ
Col·lecció CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)
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M
olts factors han influït en el desenvolupament dels instruments de 
la mesura del temps. Un dels més decisius ha estat la necessitat 

de complir els deures religiosos. Les pregàries, que s’havien de portar a 
terme obligatòriament a unes hores concretes del dia i de la nit, foren 
transcendentals per al desenvolupament d’instruments horaris.

Les rígides regles arribarien amb el monaquisme. El segle VI, sant Benet 
de Núrsia va regular l’aspecte disciplinari o d’ordenació interna de la vida 
monàstica i va establir l’ordre dels oficis i pregàries, que, amb lleugeres 
variacions, ha perviscut al llarg dels segles i que coneixem amb el nom 
de litúrgia de les hores, ofici diví o hores canòniques. Això s’explica en la 
Regla de sant Benet, codi fonamental de la vida monàstica benedictina. 

Particularment el compliment de l’ofici nocturn, les matines, va imposar 
una nova servitud horària, ja que obligava a interrompre el son al bell mig 
de la nit. Per poder despertar-se a hores tan intempestives, els monjos 
tenien organitzat un torn de guàrdies basades en la mesura de les hores 
nocturnes a càrrec d’un monjo que controlava el pas del temps.

   medievalsSegles X-XIII: Instruments horaris medievals

instruments

Durant el segle X, el monestir de Ripoll esdevingué 
un punt de trobada entre el pensament europeu i la 
ciència àrab. Entre els llibres de la primitiva biblioteca 
de Ripoll hi havia diversos còdexs relacionats amb la 
mesura del temps i traduccions de manuscrits d’origen 
àrab de contingut científic. En aquesta pàgina, espelma 
graduada per controlar el pas de les hores nocturnes. 
Sant Alfred el Gran (848-899), rei de Wessex, va 
inventar aquests rellotges d’espelma per controlar el 
temps de les seves pregàries durant la nit.
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Fotografia: EDUARD FARRÉ
Col·lecció CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)
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Entre els llibres que va posseir la primitiva biblioteca de Ripoll hi havia el 
còdex anomenat successivament Liber de horis, Tratado de astronomía 

i del relox i, actualment, Manuscrit Rivipullensi 225. Data de la segona 
meitat del segle X i conté una compilació miscel·lània de diversos tractats 
procedents d’altres redaccions anteriors, de transcripcions i de traduccions 
d’altres manuscrits, molts d’ells d’origen àrab i de contingut científi c.

Entre d’altres instruments per a la mesura del temps, com ara l’astrolabi 
i el quadrant, en el manuscrit 225 hi ha un text que descriu un rellotge de 
sol i dóna les instruccions necessàries per al seu traçat i construcció. Es 
tracta d’un rellotge de sol horitzontal amb les línies horàries gravades da-
munt d’una pedra rodona i plana, del centre de la qual sorgeix verticalment 
el gnòmon o estil indicador.

Ja hem vist que els deures religiosos dels monjos medievals els obli-
gaven a llevar-se a mitjanit per a l’oració de matines. Aquesta ineludible 
tasca va propiciar l’aparició de ginys horaris com el rellotge amb des-
pertador. Malgrat que aquest tipus de rellotge medieval, amb diferents 
formes i sistemes, devia arribar a ser corrent en els monestirs europeus, 
són molt escasses les descripcions conegudes i es pot dir que la del 
manuscrit 225 és la primera.
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MATINES: anomenada també vigílies segons 
la nomenclatura romana antiga, és la primera 
de les hores canòniques. Correspon a 
l’antiga vetlla nocturna realitzada a mitjanit. 

LAUDES: anomenada antigament matutini. 
L’ofi ci començava quan encara era negra
nit i acabava a trenc d’alba. 

PRIMA, TÈRCIA, SEXTA i NONA: són 
considerades hores litúrgiques menors
i corresponen a la divisió en dotze parts del 
període diürn del dia. La prima fou introduïda 
per sant Benet i comença en sortir el sol; la 
tèrcia s’escau a mig matí; la sexta coincideix 
amb el migdia; i la nona és a mitja tarda.

VESPRES: l’ofi ci corresponent a aquesta
hora començava al fi nal del període diürn
per acabar en el moment de la posta del sol.

COMPLETES: última oració del dia, efectuada 
en fi nalitzar el crepuscle i abans d’anar al llit. 
Fou introduïda per sant Benet.
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A l’esquerra, vuit pàgines del Manuscrit 

Rivipullensi 225. Entre els folis 87 a 93
d’aquest manuscrit es conserva un text 
incomplet que descriu un rellotge d’aigua 
amb despertador i dóna les instruccions 

necessàries per a la seva construcció
i ús. En aquesta pàgina, detall del calendari 
de Ripoll corresponent al mes d’agost. 
Els dies del mes estan numerats segons 
l’antic sistema de nones, idus i calendes.
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Reconstrucció de la clepsidra descrita 
en el Manuscrit Rivipullensi 225, la 
descripció més completa i antiga d’una 
clepsidra amb despertador a Occident. 
A l’esquerra hi ha el rellotge d’aigua i, a 
la dreta, el mecanisme del despertador 
amb les campanes corresponents.
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Reconstrucció i fotografia: EDUARD FARRÉ
Col·lecció CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)
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CLEPSIDRA AMB DESPERTADOR DE RIPOLL
Entre els folis 87 i 93 del manuscrit 225 es conserva la més antiga i com-
pleta descripció occidental coneguda d’una clepsidra amb despertador. El 
text llatí original fou transcrit per Millàs Vallicrosa (1931), que ens expressa 
la seva impressió que el text no sembla d’origen àrab, igual que el text del 
rellotge de sol i contràriament al que passa amb la resta del manuscrit. La 
gènesi d’aquest tipus de màquines es remuntaria als autòmats d’Heró i a 
les clepsidres de Vitruvi, les descripcions dels quals arribarien segurament 
a Ripoll per la tradició llatina.

Trenta-un anys després que Millàs tragués el text a la llum, Francis Mad-
dison, del Museu d’Història de la Ciència d’Oxford, en va publicar la tra-
ducció a l’anglès (Maddison, 1962), com també una possible reconstruc-
ció del mecanisme. Gràcies a això podem arribar a conjecturar amb força 
aproximació l’estructura completa del rellotge.

Pàgina de contingut astronòmic del 
manuscrit 225 de Ripoll en què es 
donen les coordenades de diverses 
estrelles en el fi rmament. La més 
elemental astronomia estava aplicada
a la mesura del temps.
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Els punts clau d’aquesta descripció, pel 
que fa a la identifi cació del problemàtic 
mecanisme del rellotge, són les que 
esmenten l’existència de dues rodes, 
una de les quals, la superior, té uns 
allotjaments en què es col·loca una 
làmina de metall destinada a disparar 
el despertador a l’hora adient. Així, el 
lloc on era situada aquesta làmina tenia 
relació amb la programació del desper-
tador. A la roda inferior es diu que hi 
eren representades les hores del dia 
i de la nit, i, pel nombre de divisions 
horàries que s’esmenten, suposem 
que s’indicarien fi ns als quarts d’hora, 
és a dir, que hi hauria 96 divisions.

El mecanisme principal del rellotge 
havia de ser capaç de fer girar aquesta 
roda a la velocitat d’una volta al dia, 
cosa que s’aconseguia mitjançant un 
recipient que s’anava omplint per la 
caiguda, a dins, d’un degoteig molt 
regular d’aigua. L’augment del nivell de 
l’aigua provocava aquell lent moviment. 
El vertader regulador de temps era el 
degoteig d’aigua; d’aquí la importància 

de mantenir l’aigua neta i el forat de 
sortida d’aquesta sense impureses.

A la vista del gràfi c i de la maqueta 
que hem elaborat seguint aquesta 
interpretació, es fa força evident el 
funcionament del rellotge. L’hora es 
llegeix en el costat dret de la roda 
petita, l’únic lloc on les xifres horà-
ries queden ben situades respecte 
de l’observador. Per programar el 
despertador, s’introdueix una làmina 
de metall en la ranura de la roda gran 
que queda davant de l’hora en què es 
vol que sonin les campanes. 

Quan arriba l’hora programada, la 
làmina que s’ha col·locat a la roda 
gran toca i desplaça una altra làmina 
situada sobre la caixa que s’interposa 
en el seu camí i que té damunt seu 
un petit pes de plom posat en precari 
equilibri. En caure el petit pes del seu 
emplaçament, aquest tesa la corda 
que subjecta l’eix dels martells, que 
està immobilitzat mitjançant un llaç 
lligat a un passador del mateix eix. 

Quan aquest passador queda allibe-
rat, permet el lliure gir de l’eix, que és 
impulsat pel pes gran que penja de 
la biga, la corda del qual està enrot-
llada a l’eix. Els martells en forma de 
làmines acabades en dues puntes 
articulades que hi ha a cada costat 
de l’esmentat eix colpegen insistent-
ment les campanes fi ns que la corda 
es desenrotlla totalment.

Per disposar el despertador per a un 
nou toc calia «donar corda» a l’eix, 
enrotllant-hi novament la corda. Es 
podia programar el despertador per 
a una altra hora simplement canviant 
de ranura la làmina de la roda gran. 
Un cop al dia també era necessari 
«donar corda» a la clepsidra buidant 
el dipòsit que s’havia omplert en les 
últimes 24 hores. Amb aquesta ope-
ració, el surador quedava en la part 
inferior, amb un mínim d’aigua perquè 
no deixés de surar i amb el màxim 
de «corda» o corretja disponible per 
anar-la cedint a les rodes indicadores 
al llarg del dia següent.
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EL RELLOTGE DE SORRA, UNA CLEPSIDRA SECA
Hi ha un instrument fonamental en els inicis de la navegació d’altura que 
sembla que té relació amb el nostre país; ens referim al rellotge de sorra. 
En la major part dels llibres que tracten de la història de la mesura del 
temps, s’esmenta el naixement del rellotge de sorra molt vagament i so-
vint s’emparenta amb la línia evolutiva de la clepsidra. Des de temps molt 
antic ja s’utilitzaven, a més de l’aigua, el mercuri, els cereals i l’arena com 
a fl uids motrius per a autòmats i rellotges.

Per a la construcció de les primitives ampolletes nàutiques faltava desco-
brir la manera de fabricar un vidre transparent i que no es descompongués 
amb el transcurs del temps. Aquest invent es va aconseguir el segle X si-
multàniament a Egipte i a Catalunya, segons afi rma Waters (Vernet, 1978; 
pàg. 417). La condició necessària per fer ampolletes era que el vidre no 
perdés la transparència i que es pogués sotmetre a les dures condicions 
meteorològiques a què calia exposar les ampolletes en el mar. Els canvis 
de temperatura podien modifi car la forma de l’ampolleta i provocar avan-
ços o retards considerables en la mesura del temps. Les condicions de 
transparència i inalterabilitat foren possibles d’aconseguir augmentant la 
proporció de sosa càustica (carbonat de sodi).

Al principi del segle XII, el secret ja era a les mans dels venecians, que 
foren els primers a llançar una producció en massa d’ampolletes plenes 
amb una arena de grans perfectament calibrats i a convertir-se en els pro-
pietaris d’una magnífi ca indústria del vidre.

Gravat en coure del segle XVII que mostra un 
fabricant de rellotges de sorra. El gravat és 
del llibre d’ofi cis de Ch. Weigel (Regensburg, 
1698). Per a la construcció de les ampolletes 
va ser necessari descobrir la manera de 
fabricar un vidre transparent i que no es 
malmetés amb el transcurs del temps.
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El rellotge de sorra va néixer el segle 
XIV simultàniament al rellotge me-
cànic. Ambdós invents van posar fi  
a la llarga història de la clepsidra. El 
rellotge de sorra és una clepsidra en 
la qual el fl uir de l’aigua se substitueix 
pel desplaçament de la sorra en un 
circuit tancat de vidre transparent. 
Al llarg dels seus 700 anys d’histò-
ria, aquest rellotge no ha sofert cap 
evolució. Des del primer moment ha 
consistit en dues ampolletes de vidre, 
la sorra i el diafragma intermedi.

Les dues ampolletes en forma de 
pera s’han de fabricar amb vidre 
transparent; una d’elles s’ha omplir 
amb la quantitat adequada de sorra. 
Les ampolles s’uneixen per les seves 
boques i s’interposa entre ambdues 

el diafragma amb el petit forat que 
calibra acuradament el fl ux de la sorra 
en passar del recipient superior a 
l’inferior per efecte de la gravetat. El 
diafragma sol ser un disc de metall 
perforat. El gruix del forat, al centre 
del disc, depèn de la grossor de la 
sorra i de la capacitat de les ampolle-
tes a l’hora de mesurar el rellotge. 

El rellotge de sorra acostumava a 
mesurar espais de temps adaptats a 
la necessitat de l’usuari, encara que 
les unitats més corrents eren els cinc 
minuts, el quart d’hora i la mitja hora; 
en bateries de quatre rellotges se 
n’incloïen un d’un quart, un altre de 
mitja hora, un altre de tres quarts i un 
últim d’una hora. La unió de les dues 
ampolletes constituïa el punt fl ac del 

rellotge, que el rellotger segellava 
amb cera, recobria amb tela i cuir, 
i acabava amb fi l de colors trenat a 
l’estil turc. La unió tenia com a
fi nalitat subjectar les dues ampolles
al diafragma i impedir la fuita de la 
sorra, però també havia d’evitar l’en-
trada d’humitat, que podia convertir
la sorra en grumolls capaços de blo-
quejar i parar el rellotge.

Per a la preparació de la sorra, es con-
serva la recepta d’un antic rellotger 
parisenc que coïa pols de marbre en 
vi diverses vegades. Altres fonts par-
len de tres tipus de sorra: la roja, que 
s’obtenia directament de la naturale-
sa; la blanca, que s’elaborava cremant 
i molent closques d’ou; i la grisa, feta 
amb pols d’estany o de plom.
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Sovint es creu que el rellotge de 
sorra és molt antic. No és fins a 
1338, però, que apareix la primera 
imatge d’un rellotge de sorra en 
una pintura al fresc del palau públic 
de Siena. Fins a 1345 no es dóna 
la primera notícia escrita sobre els 
rellotges de sorra i el seu ús en el 
mar al port d’Sluis (Zelanda). En 
aquesta pàgina, tres exemples de 
rellotges de sorra. A dalt, rellotge 
de sorra de púlpit del segle XVIII 

(Col·lecció Crèdit Andorrà, Andorra).
A baix, a l’esquerra, un altre model 
amb les ampolletes dividides en 
sectors per a l’apreciació dels temps 
intermedis (Col·lecció Sarasin, 
Historisches Museum, Basilea).
A la dreta, bateria d’ampolletes de 
diferents durades del Museu de 
l’Església de Meissen (Alemanya).

Fotografia: EDUARD FARRÉ
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SEGLE XIII: UNA CLEPSIDRA AMB CARILLÓ A LA CORT CATALANA
El Dr. Joan Vernet, il·lustre arabista i expert en història de la ciència, i el Sr. 
Rafael Conde, sotsdirector de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, van descobrir 
fa uns vint anys una imatge en un manuscrit de l’ingent arxiu català que 
ambdós tenien la impressió que podia tractar-se d’un primitiu rellotge.

La imatge en qüestió pertany a un manuscrit datat del temps del rei Jau-
me II de Catalunya (1291-1327) i està situada en el revers de l’últim foli 
d’una compilació legislativa feta durant el seu regnat. El títol del manuscrit 
és CONSTITUCIONES CATHALONIE de tempore de regis Petri I ad regem 

Jacobum II (ACA. Cancelleria, caixes de legislació n. 2, 11). La imatge és 
d’una clepsidra de la darrera generació, que representaria un rellotge de 
característiques prou clares.

Manuscrit amb clepsidra musical 
trobat al marge d’una compilació 
legislativa del regnat del rei Jaume II 
de Catalunya (1291-1327). La imatge 
tracta d’una clepsidra de la darrera 
generació amb un mecanisme musical 
format per diverses campanetes.
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Dibuix de David Penney extret de Farré Olivé, Eduard (1989d): A medieval catalan clepsydra 

and carillon. «Antiquarian Horology», n. 4, vol.18, Winter, p. 371-380.
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L’ENGRANATGE
La part més entenedora de l’aparell re-
presentat en el foli són les dues rodes 
dentades situades en la part superior
i que engranen formant un angle recte. 
La roda superior, disposada vertical-
ment, gira dins de dos coixinets situats 
en la part superior de dues columnes. 
A banda i banda dels coixinets pengen 
dos pesos lligats a sengles cordes 
enrotllades a l’eix. La corda del pes 
de la dreta s’estén verticalment pel 
costat de l’aparell fi ns a enrotllar-se en 
un torn. Aquest torn subjecta la corda 
mentre impedeix que baixi el pes i que 
giri l’eix superior, i també serveix per 
remuntar el pes quan aquest ha efec-
tuat el seu recorregut descendent.
Per la disposició de les cordes, es
podria tractar d’un sistema de pes
i contrapès, és a dir, que quan el pes 
motriu baixa, el contrapès puja i cons-
titueix el sistema motriu de l’aparell.

LA RODA DE LLEVES
L’eix de la roda dentada menor té un 
aspecte prou particular per fer pensar 
que podria contenir el mecanisme 
de control de la velocitat. La baixada 
accelerada dels pesos provoca un mo-
viment accelerat dels mòbils i aquest 
peculiar eix podria contenir el meca-
nisme de control necessari per regular 
uniformement la velocitat de les dues 
rodes dentades. En l’extrem inferior del 
mateix eix hi ha una altra roda amb qua-
tre radis de la qual surten unes pues 
situades a la seva perifèria, que són les 
lleves dels martells que hi ha a sota de 
la roda. El nombre de pues depèn de 
la quantitat de notes que han de sonar 
segons la tonada programada.

LES CAMPANES
Les cinc campanetes i els seus martells 
respectius, que fi guren situats dins 
d’un marc oval suportat per quatre 
potes, representen la caixa de música 
o carilló, capaç de fer sonar la tonada 
escrita en el pentagrama de la part 
superior del foli. L’autor del dibuix ha 
volgut representar el sistema musical 
(campanes i martells) dins d’un marc 
oval que dóna el sentit de conjunt, 
sense voler ser representatiu de la seva 
estructura, forma o disposició.

LA PARTITURA
Les cinc campanetes haurien 
d’haver estat dibuixades amb mides 
diferents, ja que cada una d’elles 
donaria lloc a una nota diferent de 
l’escala. A més a més, n’hi devia 
haver deu, ja que calen deu campa-
nes diferents per fer sonar la tonada 
escrita en la part superior del foli. 
A la vista d’això podem refermar el 
caràcter esquemàtic per sobre del 
realista que té el dibuix.

La notació musical està feta en clau 
de do en quarta línia i la seva tessitura 
abasta des del do de la quarta ratlla 
fi ns al sol de la segona línia suple-
mentària inferior del pentagrama, és 
a dir, una octava completa més tres 
notes. Les successives notes de la 
partitura són 38 i, per tant, aquest és 
el nombre de pues que hi devia haver 
a la roda. Per la durada de les notes 
representades en el pentagrama, es 
veu que la semibreu està presa com 
a unitat de temps, la qual cosa ajuda 
a datar el dibuix, ja que aquest fet va 
estar en vigor entre el segle XIII i el 
primer terç del segle XV. Si tenim en 
compte que el regnat de Jaume II
començà l’any 1291, el marge de 
temps màxim entre el qual podria 
haver estat escrit aquest foli del ma-
nuscrit abastaria de 1291 a 1430. 

EL RELLOTGE
La secció del dibuix més difícil d’in-
terpretar és la que està situada en la 
part inferior i que, al nostre entendre, 
ha de tractar-se d’un mecanisme de 
rellotgeria capaç de disparar automà-
ticament el carilló a una hora prèvia-
ment determinada, és a dir, que el 
conjunt que tenim a la vista consti-
tuiria un primitiu despertador.

EL TORN
La maneta del torn que subjecta la 
corda del pes superior està immobilit-
zada per evitar que aquest pugui girar, 
amb el consegüent descens del pes
i accionament de la soneria. N’hi 
hauria prou amb alliberar la maneta 
perquè això passés. La palanca que 
subjecta la maneta del torn està 
lligada a un fi l o sistema de palanques 

disposat en angle recte que arriba fi ns 
a la roda subjectada per dos coixinets 
de forquilla.

LA RODA HORÀRIA
La confi guració de la roda horària en 
aquest sistema concret de programar 
la soneria és molt semblant, per no 
dir idèntic, al de la clepsidra de Ripoll.

EL SISTEMA TEMPORITZADOR
El moviment de la roda horària cal 
que sigui exactament d’una volta al 
dia. En el nostre rellotge, això s’acon-
seguiria a través de l’objecte hemis-
fèric que sembla estar suspès de l’eix 
de la roda i, o bé el bol és el fl otador 
d’un recipient més gran no repre-
sentat en la fi gura, o bé, com creiem 
més probable, el bol és el recipient 
d’aigua que amaga al seu interior un 
fl otador que acciona directament l’eix 
de la roda horària i que la fa girar amb 
el seu moviment de descens. El reci-
pient aniria perdent l’aigua gota a gota 
al llarg de la jornada per un forat situat 
en la part inferior del bol.

Hem calculat el diàmetre de l’eix 
necessari perquè aquest pugui girar 
una volta en un dia mentre el sura-
dor fa el seu camí de descens dins 
del recipient en el mateix temps. Si 
hi atribuïm un recorregut del sura-
dor d’uns quaranta centímetres, el 
perímetre de l’eix o politja de la qual 
penja el surador hauria de ser el 
mateix. El diàmetre equivalent seria, 
doncs, d’uns tretze centímetres. Les 
proporcions, encara que variïn les 
mesures absolutes, són coherents.

Encara que el dibuix pugui ser datat 
anys després de la invenció del rellot-
ge mecànic, és a dir, contemporani de 
l’època de transició, això no li trauria 
el caràcter de rellotge premecànic 
que podria haver estat representat so-
bre el paper, a la vista d’un model real 
més antic i coexistent amb aquells. 
Malgrat que en diversos manuscrits 
medievals s’esmenta indirectament 
l’existència de clepsidres, la descrip-
ció detallada de tals instruments és 
molt minsa, com també ho és l’exis-
tència d’imatges.
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El rellotge del campanar del castell de Perpinyà 

E l Nadal de 1355, el rei Pere el Cerimoniós va visitar el papa Innocenci 
VI (1352-1362) a Avinyó; a la cort papal va conèixer Antoni Bovell, 

resident a Avinyó i d’ofi ci plomberius del Papa. Malgrat que a Avinyó no hi 
ha cap prova de la relació entre Bovell i la rellotgeria (els rellotgers, fi ns al 
segle XVIII, habitualment es camufl aven sota altres ofi cis, com ara ferrers, 
serrallers, armers...), aquest devia haver destacat en algun fet relatiu a 
aquest ofi ci. Segurament el rei va veure alguna màquina construïda per 
Bovell que li cridà poderosament l’atenció, ja que el va contractar, amb 
permís del Papa, perquè anés a Perpinyà a construir un rellotge de cam-
panar per al seu palau reial.

La tecnologia necessària per crear un rellotge mecànic estava llavors a 
les beceroles i, sens dubte, Bovell va convèncer el rei Pere que ell n’era 
un expert coneixedor; només tres setmanes després d’haver fet la conei-
xença de Bovell, ja es començaven a Perpinyà les obres del rellotge. Si 
bé el rellotge havia de constituir l’ànima, tecnològicament innovadora, per 
satisfer el rei, la campana seria la presència visible i sonora per a ús i orgull 
de la ciutat, i, en conseqüència, havia de donar la talla del regal reial. 

   mestres  Segles XIV-XV: Els primers mestres rellotgers

Primers

A l’esquerra, la capella del castell 
de Perpinyà. La petita espadanya 
actual substituí l’antiga terrassa on 
se situava la campana del rellotge 
de 1356. En aquesta pàgina, a dalt, 
reconstrucció de la capella del castell 
de Perpinyà durant el regnat de Pere 
el Cerimoniós, promotor de l’esmentat 
rellotge. A baix, caplletra amb la 
imatge del rei Pere el Cerimoniós 
procedent d’un còdex del segle XV 
anomenant Llibre dels Privilegis de la 

Cartoixa de la Vall de Crist. 
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La torre del rellotge era un campanar o torre gran que partia de la part su-
perior de la capella alta i que era el punt culminant del castell i de la ciutat, 
ja que aquest està bastit sobre l’anomenat puig del Rei, l’únic promontori 
de la vila. El lloc de la desapareguda torre gran és ocupat actualment per 
la petita espadanya amb les dues campanes de 1601 (de 300 i 430 qui-
los respectivament i 96 i 82 centímetres de diàmetre). Damunt d’aquella 
antiga torre s’hi va muntar el bastiment de fusta per a la campana del 
rellotge, una campana d’uns 2.900 quilos i 170 centímetres de diàmetre 
aproximadament.

L’interès que el rei Pere tenia pels instruments astronòmics, i concreta-
ment pels rellotges, és palesa en la seva correspondència, que és plena de 
referències a diversos instruments, entre els quals tenen un lloc destacat 
els astrolabis i els rellotges mecànics –aquests darrers llavors novetat tec-
nològica d’avantguarda, conjuntament amb altres de més comuns, com 
ara quadrants, rellotges de sorra, esferes armil·lars, cartes nàutiques...

D’entre moltes, esmentarem les missives relacionades amb la rellotgeria 
que va redactar el rei Pere, com la del 3 de març de 1349, en la qual el 
rei reclamava el rellotge i l’astrolabi del seu metge, Ferran d’Ayesa, mort 
recentment. En diverses ocasions, el rei expressa el desig, sovint amb 
impaciència, d’adquirir instruments que ha manat fer o que són o han es-
tat propietat d’altres persones. Aquest és el cas d’una carta de l’any 1372 
en què consta la compra feta per ordre del rei d’un astrolabi i del llibre del 
relat de Marco Polo. Dos anys més tard expressa haver rebut una carta 
nàutica i unes brúixoles procedents de Mallorca. El 1376 i el 1385 regala 
sengles rellotges a la seva filla Joana i a la seva néta Maria, la reina de 
Sicília, respectivament. El 15 de desembre de 1378 comunica a l’abat de 
Poblet que li envia un astrolabi juntament amb altres objectes.

A part del seu interès pels instruments, no negligia la pròpia formació en 
el seu ús i coneixement, com ho demostra la carta redactada a Vilafranca 
del Penedès el 9 de gener de 1362, en què demana que li sigui portat 
des del seu arxiu de Barcelona un llibre sobre l’astrolabi que és escrit en 
llengua catalana i en àrab.

Reconstrucció de la capella i de la
torre del rellotge del castell de Perpinyà, 
ubicat al turó del Rei. El rei Pere el 
Cerimoniós promogué i finançà la 
construcció del rellotge de campanar 
més antic de Catalunya en el moment 
d’expansió d’aquesta tecnologia. 

Reconstrucció i fotografia: EDUARD FARRÉ

Dibuix: SERGI PÉREZ
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A través de les cartes del rei Pere sabem de l’existència durant el seu 
regnat de bons artesans en l’art de construir astrolabis i rellotges. Aquests 
eren majoritàriament de religió jueva, com Bernat Ferni de Barcelona, 
autor d’un astrolabi que va construir per al rei. Mossèn Eduard Junyent 
identifica aquest Ferni amb un tal Fermí que vint anys abans havia cons-
truït un rellotge per al rei Alfons el Benigne.

També de Barcelona era Salamó Barbut, un argenter que el 1360 va fer 
un astrolabi daurat per al rei Pere. A Perpinyà estava establert Mosse Ja-

cob, un altre argenter al qual el 1345 foren pagats 120 sous barcelonins 
per unes reparacions fetes en diversos rellotges i astrolabis del monarca, 
i també per gravar un astrolabi fet a Perpinyà per Guillem de Bianya, ar-
genter de València. Mosse Jacob va ser cridat a Barcelona dos anys més 
tard per arreglar els rellotges del palau reial. 

Naçan del Barri, també de Perpinyà, consta en diversos documents com 
a expert en l’art de construir instruments de rellotgeria i astronomia. Con-
cretament, el 3 de novembre de 1361 és cridat a Barcelona per efectuar 
reparacions a uns rellotges i quadrants del rei que se li havien rovellat 
mentre era a la guerra contra el rei Pere de Castella. En una altra ocasió, el 
monarca li reclama un astrolabi que ja hauria d’haver estat acabat.

Isaac Nafucí, de Mallorca, també s’esmenta diverses vegades amb rela-
ció a quadrants, astrolabis i rellotges que ha fet adobar. El 9 de desembre 
de 1362 és distingit pel rei amb el càrrec de rabí de l’aljama de Mallorca; 
en l’acta de nomenament hi consta com a mestre d’astrolabis.

Bellshoms Efraïm, germà del poeta Vidal, és el nom d’un altre maestre 

de fer stralaus de Mallorca, contemporani del ja esmentat Isaac Nafucí 
i també de Cresques Abraham i del seu fill Jafudà Cresques, coneguts 
mestres en la confecció de mapamundis i brúixoles. A Bellshoms i a Nafucí 
els són encarregats sengles astrolabis el 31 d’octubre de 1380 en carta 
signada per l’hereu de la corona, l’infant Joan. En la comanda especifica 
que els astrolabis han de ser de mida diferent, l’un més gran que l’altre, 
i que li han d’arribar acompanyats per la traducció catalana del tractat de 
l’astrolabi escrit per l’astrònom àrab Al-Fargani (segle IX).



42  SEGLES XIV-XV >> ELS PRIMERS MESTRES RELLOTGERS

JO
R

D
I F

E
R

R
É



4
3

En la correspondència del rei Pere s’hi troben testimonis de diversos con-
tactes que va tenir amb Cresques Abraham, autor del cèlebre Atles català 
de 1375 que es conserva en la Biblioteca Nacional de París. En l’atles de 
Cresques apareix una de les més antigues referències conegudes sobre 
el nocturlabi, un instrument horari ja descrit per Ramon Llull i que es faria 
molt popular entre els navegants dels segles posteriors.

Sobre el tema del nocturlabi volem recordar una observació de Guy Beau-
jouan expressada en el seu estudi sobre els primitius fonaments astronò-
mics utilitzats en la navegació d’altura. Aquest prestigiós autor es fixa que 
el nocturlabi és el primer instrument que està demostrat per documents 
de l’època que fou utilitzat a bord dels vaixells i els primers documents 
que confirmen aquesta afirmació són tots catalans (els llibres de Ramon 
Llull, l’Almanac de Tortosa i l’Atles català), cosa que és lògica si pensem 
que, en aquells moments, Catalunya era un dels grans poders navals a la 
Mediterrània i havia de desenvolupar els mitjans tecnològics necessaris 
per poder navegar amb seguretat a mar obert. 

El rei Pere i els seus fills van 
mantenir diversos contactes amb 
Cresques Abraham, autor del 
cèlebre Atles català de 1375 que 
es conserva a la Biblioteca Nacional 
de París. A l’Atles de Cresques 
apareix una de les més antigues 
referències conegudes sobre el 
nocturlabi. En aquestes pàgines,
el text sobre el nocturlabi de
l’Atles català, en aquest cas extret 
de la reproducció conservada al 
Museu Marítim de Barcelona.
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A Barcelona, el rellotger més conegut fou Bernat Desplà, l’autor de la 
primera màquina del rellotge de la catedral. A causa del càrrec de rellotger 
reial que ocupava, les cites epistolars es multipliquen en el seu cas i sem-
pre estan relacionades amb encàrrecs del rei o de l’infant Joan per arreglar 
o construir astrolabis i rellotges. El 26 d’agost de 1382, l’infant Joan orde-
na que li siguin pagats cinquanta florins per un astrolabi que li ha acabat 
recentment i li mana que encontinent metats mans a fer nos un relotge de 

dotze hores pel qual li pagarà cent florins tan aviat com l’hagi acabat.

La carta de l’infant de 19 de setembre de 1385 és particularment interes-
sant, ja que ens deixa entreveure, cosa no gaire habitual, algunes de les 
característiques del rellotge que l’infant li demana que faci. Joan especi-
fica que ha de ser un rellotge de dos pams d’altura amb soneria de dotze 
hores i precisa que cal que sigui transportable i que tingui un suport (siti) 
i el mecanisme adient per poder-lo portar de viatge i parar en qualsevol 
lloc del camí. 

El 28 de febrer de 1398, el rellotger Bernat Desplà fou cridat pel rei Martí 
l’Humà per anar a Saragossa a treballar a les festes de la coronació reial.

Amb l’únic ajut de les referències epistolars poc és el que podem saber 
del cert sobre les característiques dels rellotges utilitzats a la cort del rei 
Pere. Alguna carta, però, ens dóna pistes més sòlides, com la que el ma-
teix rei va enviar a Pere Palau el 12 de maig de 1385 en què li demana que 
enviï un dels rellotges que ell té a la seva néta Maria, la reina de Sicília, un 
de petit en què hi ha un homenet que toca amb un martell de ferro: [...] 
ço es aquell menor en lo qual ha una ymage petita de hom que fa ab una 

maça de ferre. Aquesta descripció suggereix un rellotge de soneria amb 
un jacquemart o figureta autòmat que toca les hores.

Molt més explícit és el rei quan, el 6 de febrer de 1376, envia un rellot-
ge a la seva filla Joana, acompanyat de la seva descripció en una carta 
tramesa conjuntament. Aquesta missiva és, de bon tros, la descripció 
més explícita que tenim fins ara de qualsevol rellotge que hauria pogut 
existir a la Catalunya del rei Pere el Cerimoniós i en temps anteriors. 
No sabem qui el va fer, però, pel que hem vist fins aquí, podem afirmar 
que als dominis del rei Pere hi havia artesans rellotgers àmpliament 
preparats per haver-lo fet.

Imatge d’un rellotge amb suport del 
segle XV publicada en el llibre Histoire 

des horloges, montres et pendules 

d’Eric Bruton (París: Ed. Atlas,1983). 
En el regnat del rei Pere ja existien 
els rellotges portàtils. El 1385, l’infant 
Joan demana un rellotge de dos pams 
d’altura amb soneria de dotze hores
que sigui transportable i que tingui
un suport i el mecanisme adient per 
poder-lo portar de viatge i poder-lo 
utilitzar en qualsevol lloc del camí.
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Per les paraules del rei podem deduir que era un rellotge de cambra amb 
mecanisme de soneria capaç de tocar les hores automàticament o sota 
demanda. El fet que hi hagi quatre campanetes (cimbolets) fa pensar que 
també podria tocar els quarts d’hora o una breu tonada. L’esfera principal 
era un astrolabi amb tres plats intercanviables gravats amb les coordena-
des adients per a les latituds geogràfiques de 38°-39° per al primer plat; 
no s’esmenta en la carta el segon plat, probablement traçat per a les la-
tituds 40°-41°; el tercer plat era per ser utilitzat en els 42°-43°. El fet que 
les latituds que abraça l’astrolabi haguessin estat triades pensant en els 
dominis del rei, com ell mateix fa notar, demostra que el rellotge va ser 
fabricat expressament per a l’ocasió. L’aranya de l’astrolabi estava anima-
da amb un moviment de rotació sideri, amb un indicador de la posició del 
Sol sobre el zodíac (agulla horària) i un altre per a la posició de la Lluna que 
probablement mostrava al mateix temps les fases lunars. Els tres mòbils 
estaven connectats a la màquina a través dels engranatges per aconse-
guir les velocitats relatives adients, tal com succeeix amb els esmentats 
rellotges de Giovanni de Dondi i Richard de Wallingford. Finalment, si el 
rellotge estava parat, es podia utilitzar com un astrolabi normal per als 
usos astronòmics i astrològics.

A dalt, rellotge amb astrolabi del 
segle XVI que es conserva al Museu 
Poldi Pezzoli (Milà). Gràcies a les 
missives conservades del rei Pere, 
es té constància que, el 1376, el 
monarca envia a la seva filla Joana 
un rellotge amb l’esfera d’astrolabi 
i amb mecanisme de soneria de 
quatre campanetes. A baix, rellotge 
amb autòmat del segle XVI conservat 
al British Museum (Londres). El 
1385, el rei Pere demana que s’enviï 
un dels seus rellotges a la seva néta 
Maria, reina de Sicília, un de petit 
en què hi ha un homenet que toca 
amb un martell de ferro, descripció 
que suggereix un rellotge de soneria 
amb una figureta autòmat que toca 
les hores, com el de la imatge.
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Les relacions dels reis catalans, per assumptes de compra d’instruments 
astronòmics, no es limitaven a les mantingudes amb els artesans catalans 
de Perpinyà, Barcelona, València i Mallorca, d’altra banda prou nombroses 
i eficaces, sinó que podem esmentar almenys dues importants transac-
cions efectuades amb artesans de països veïns: el contracte amb un re-
llotger de la cort papal d’Avinyó i la compra d’un astrolabi francès. El rei 
Joan I, uns quants anys després de la mort del seu pare, acusava recepció 
d’un astrolabi en una carta dirigida a Jean Fusoris, astrolabista i rellotger 
francès de fama reconeguda.

Fusoris fou l’autor, l’any 1423, del rellotge astronòmic de la catedral de 
Bourges, que actualment encara funciona, i també de diversos astrolabis 
existents. Entre aquests, se suposa que ho és el que es troba al Museu 
Marítim de Barcelona. Poulle insinua que aquest podria ser el mateix as-
trolabi que Joan I va rebre directament de les mans de Fusoris, però re-
coneix que no hi ha prou elements de judici per poder corroborar aquesta 
afirmació d’una manera definitiva.

El 1377, l’infant Joan comunica al mateix procurador que el rellotger, segu-
rament Bernat Desplà, es troba a Girona per arreglar un rellotge seu, però 
que, tan aviat com l’hagi reparat, l’enviarà a Perpinyà per portar a terme una 
ordre del rei que podria tenir relació amb el rellotge del castell de Perpinyà.

El 1384, el rei Pere assigna cinquanta florins a Bernat Desplà per haver re-
alitzat una reparació al rellotge de Perpinyà i, el 1387, mentre Joan I era rei, 
i després de saber que el rellotge no anava bé i que tocava les campanades 
fora d’hora, encarrega al procurador del Rosselló que contracti dos homes 

no especialitzats per fer sonar les hores manualment tal com 
s’havia començat a fer a Barcelona. Això significa 

que el rellotge s’havia fet tan necessari per al 
regiment civil de la població que, si no ana-
va bé, no se’n podia prescindir i calia con-
tinuar donant les campanades a tot preu.

Els fills i successors del rei Pere el Cerimo-
niós, Joan I el Caçador i Martí I l’Humà, els 

darrers de la dinastia catalana, van compartir amb 
el seu pare l’afecció pels rellotges i per la ciència 
astronòmica. La correspondència d’ambdós com-

parteix les característiques expressades per la del 
rei Pere. El 1380, l’infant Joan encarregà un astrolabi 

per a la seva muller, la duquessa Violant. El 1381, mentre es 
trobava a Montserrat, Joan va fer donació del seu rellotge al 
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Dos models d’astrolabis. A dalt, 
astrolabi de Jean Fusoris, rellotger 
francès de fama reconeguda que es 
caracteritzà per fabricar-ne diversos. 
Es conserva al Museu de la Història 
de la Ciència d’Oxford. A baix, 
astrolabi que es conserva incomplet 
al Museu Marítim de Barcelona. 
Tot fa pensar que Fusoris és l’autor 
d’aquest astrolabi i, segons Poulle, 
podria tractar-se del mateix astrolabi 
que va rebre el rei Joan I uns quants 
anys després de la mort del seu pare.

monestir i hi va enviar el rellotger maestre del dessus dit relotge per lliurar- 
lo als monjos i instruir-los sobre l’ús i el manteniment de l’aparell. En la ma-
teixa carta, comunica al rellotger que, tan bon punt li hagi acabat l’astrolabi 
que li està fent, li’n comenci a fer un altre de més petit. També li fa saber 
que cal que el tingui acabat quan l’infant arribi a Barcelona.

El 1385, l’infant reclama al rellotger Bernat Desplà que acabi aviat l’as-
trolabi i el rellotge que li havia encarregat, i que faci el mateix amb totes 
les altres obres que li deu. El 1390, Joan I encarrega que li enviïn des de 
Mallorca dos rellotges de sorra, d’una hora, l’un, i de dotze hores, l’altre. 
El 1391, el rei Joan regala al comte de Foix un astrolabi, un mapamundi, 
un rellotge de sorra i un almanac per a tres anys, amb la precisió que, amb 
aquells instruments, podrà saber l’hora de dia i de nit a través de la mesura 
de l’altura del Sol o de les estrelles.

Sabem que l’infant Joan acostumava a portar en els seus desplaçaments 
un rellotge de sorra, ja que l’any 1380, mentre era a Sant Feliu de Llobre-
gat, també el va regalar i seguidament es va afanyar a demanar-ne un altre 
a la cort igual que el que portava, amb la puntualització que, abans que l’hi 
enviessin, fos afinat i comprovat pel rellotger.

Destaquem, per acabar, tres cartes del rei Martí relacionades amb afers 
de rellotges. La primera ens permet identificar Johanunço de la Roqua 

(Joan de la Pedra) com a rellotger de confiança del rei. El monarca li 
encarrega arreglar un rellotge de soneria que ha rebut del rei de Navarra. 
En la carta següent, el rei Martí comunica al seu nebot, el rei de Castella, 
la tramesa d’un rellotge ben ajustat i exacte del qual es podrà fiar i amb el 
qual podrà saber l’hora del dia i de la nit. Segurament devia tenir soneria, 
ja que diu que també es poden detectar els venciments de les hores. En 
la darrera carta que hem seleccionat, el rei demana al bisbe de València un 
rellotge que té, de quatre campanetes, ja que el necessita amb urgència.

Després d’haver comprovat els positius interessos respecte del tema per 
part dels fills del rei Pere el Cerimoniós, podem suposar que el rellotge 
del castell de Perpinyà, tan important per l’empremta que ha deixat dins 
la història de la tècnica i de la rellotgeria, devia ser tingut en consideració 
almenys fins a la mort del rei Martí.

La magnífica indústria artesanal de rellotgers, astrolabistes, cartògrafs i altres 
especialitats en les quals els catalans eren mestres ja havia començat a desa-
parèixer durant el regnat del rei Joan I amb la violenta devastació que van patir 
els calls a les mans de les hordes esperonades pels religiosos cristians. Així 
es tancava un dels capítols més brillants de la història de la ciència catalana.
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Rellotge del campanar romànic de la catedral de Vic

Dels rellotges de campanar que tenim més ben documen-
tats destaca el de la catedral de Vic, gràcies a l’interès que 
en certa ocasió va sentir per aquests aparells el fundador 
del Museu Episcopal d’aquesta ciutat, el pare Josep Gudiol.

La dada més antiga documentada d’aquell rellotge fa 
referència a un instrument anomenat aralogium –com de 
costum no sabem si era de sol, d’aigua o un sistema de 
soneria manual–, que, a despeses seves, féu fer en la
catedral de Vic el monjo major de la Seu, Guillem de
Bellestar, abans de 1283, any del seu traspàs.

L’any 1323 hi havia establert un sistema manual de soneria 
en què una persona s’encarregava de fer sonar l’hora basant-
se potser en l’aparell de Guillem de Bellestar. Fou llavors 
quan es fongué una campana per tocar les hores, la qual 
s’hagué de fer nova el 1396. Encara el 1406 es parlava a la 
catedral ausetana del salari d’aquell qui les sonarà (les hores) 

e cordes e altres coses necessàries a les dites hores asonar.
 
El 2 de desembre de 1444, el capítol de la Seu de Vic, 
juntament amb els consellers de la ciutat, concordà amb 
el mestre Joan de la Pedra, habitant de la vila de Pala-
mós, fabricar un mecanisme de rellotgeria per colpejar la 
campana ja existent, és a dir, per substituir els sonadors. 
S’especifica en el document que haurà de tenir una esfera, 

taula o mostra, visible des de l’exterior, cosa no gaire 
corrent en els principis de la rellotgeria de campanar, quan 
els rellotges només servien per accionar les campanes. 
En l’esmentada esfera havien de ser visibles l’hora, la 
fase de la Lluna i la posició respectiva de la Lluna i del Sol. 
Finalment va ser anul·lat del tracte el punt que parlava de 
presentar el curs del Sol; així, va quedar l’esfera de 24 
hores amb el recorregut i la fase de la Lluna. El rellotge
de Vic havia d’estar funcionant pel Nadal de 1445.
 
En aquells temps tenia renom el mestre de rellotges bar-
celoní Jaume Ferrer, autor del tercer i del quart rellotges 
de la catedral de Barcelona. El 12 de setembre de 1483 
fou necessari contractar els seus serveis per efectuar una 
reparació al rellotge de Vic, per la qual va cobrar vuit lliures, 
segons va ser concordat amb els consellers i el capítol de 
Vic. Aquesta reparació, però, va servir de ben poca cosa. El 
1493 va caldre contractar Joan Ferrer, ciutadà de Barce-
lona, que en fabricà un de nou. Per la feina, Ferrer va rebre 
cinquanta pacífics d’or més la desferra del rellotge vell i la 
manutenció durant el temps que l’ocupés la construcció.

Quan es féu aquest aparell, del qual encara es conserva una 
part en ús en el campanar de Vic, va aprofitar-se l’ocasió per 
conjuminar-la de manera que toqués les hores, no solament 
en les campanes del cim del campanar, sinó en altres de 
més petites que es col·locaren a l’interior de l’església.

Catedral de Vic
Vic [Osona]
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Rellotge del campanar de la catedral de Girona

L’any 1398 es troba documentat a Girona un servei de 
sonadors com el que va existir a Perpinyà i a Barcelona, 
que donava l’hora manualment sobre una campana de les 
hores. El dia 1 de juny d’aquell any es va realitzar el primer 
acord entre el capítol de la Seu i el municipi de la ciutat, 
segons el qual el segon es comprometia a col·laborar amb 
el pagament de les dues terceres parts de les despeses 
del servei i el primer, amb el terç restant; en l’acord es 
contempla també la construcció d’una casa per allotjar 
l’operari encarregat dels tocs horaris.

Els anys 1403 i 1404 s’esmenta, en els comptes de l’obra 
de la catedral, la campana de les hores i el 1417 es parla de 
la construcció de dues campanes, la Major i la de les Hores, 
els costos de les quals es reparteixen entre la ciutat i la Seu. 
A partir de 1470 trobem una nova concòrdia entre la Seu
i el municipi per determinar que el toc de les hores es fes 
també a la nit, per a satisfacció de la clerecia catedralícia 
que es reunia a l’hora canònica de matines per efectuar 
l’oració corresponent a aquella hora. Gudiol esmenta un 
mestre, Julià, rellotger el 1471, que segurament era un dels 
sonadors, encara que s’insinua que podria haver estat a càr-
rec d’un instrument mecànic. El 3 de maig de 1478, Joan 

Agustí, que feia de mestre major de l’obra de la Seu des de 
set anys abans, es comprometé a fer un rellotge a l’estil del 
de la catedral de Barcelona, que per si mateix toc les hores 

e quarts d’hores. En les actes capitulars dels anys següents 
sovintegen les queixes referents al funcionament del 
rellotge i al manteniment d’aquest per part dels rellotgers. 
Aquesta situació es perllongà durant tot un segle fins que 
es decidí la substitució de la maquinària per una de nova.

El 18 de març de 1568 es concordà amb un rellotger 
anomenat Pere Anés realitzar una nova reparació al 
rellotge d’Agustí. Aquesta reparació va costar la respec-
table suma de quinze lliures, cosa que fa pensar que en 
realitat es va fabricar un rellotge nou. Altres fonts també 
asseguren que Pere Anés va fabricar un nou rellotge, atès 
que el primer era molt vell i estava molt usat. De tota 
manera, el resultat no seria gaire satisfactori, ja que el 
1575 s’instà els comissaris permanents del rellotge a una 
major vigilància de la recomposició d’aquest, perquè no 

mentís, sinó que donés correctament les hores, i que es 
retingués el salari del rellotger si el rellotge mentia. L’any 
1604 es procedí al trasllat del rellotge i de les campanes 
a un nou emplaçament en l’edifici sempre en sincronia 
amb l’evolució de la Seu i l’any 1784 s’instal·là en l’actual 
campanar un nou rellotge fet pel rellotger Antoni Safoy. 
Vint anys més tard, un estucador italià, Virgilio Galli, va 
pintar l’esfera del rellotge en un dels murs del campanar. 
Probablement és l’obra de Galli la que es pot veure encara 
mig tapant una inscripció anterior, no del tot esborrada, 
d’un rellotge de sol.

A més de les campanes exteriors d’hores i quarts, el 
rellotge de la Seu accionava també dues campanes més 
petites, però d’aguda i forta sonoritat, situades a l’inte-
rior de la nau en un lloc elevat i de difícil accés. Aquesta 
circumstància fa que aquestes siguin actualment les més 
antigues de la catedral de Girona, ja que no han pogut ser 
trossejades amb motiu dels esdeveniments polítics que 
sovint acaben amb la desfeta de les campanes d’arreu.

Catedral de Girona
Girona [Gironès]
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Vista i aproximació del rellotge de la catedral de Girona. A la 
primeria del segle XIX, un estucador italià, Virgilio Galli, va pintar 
l’esfera del rellotge en un dels murs del campanar i va mig 
tapar un rellotge de sol anterior. A la dreta, antiga màquina 
del rellotge de la catedral de Girona, d’una gran envergadura 
i potència, tal com es pot apreciar pels grans pesos de pedra 
que la impulsaven. Consta de tres mecanismes: la marxa amb 

escapament de retrocés i pèndol visible, situada en primer 
terme, i les dues soneries, la dels quarts i la de les hores, 
ubicades al darrere. És de ferro forjat ricament ornamentat 
en les columnes principals de l’estructura. La màquina va 
ser concebuda inicialment per tocar les campanes; en època 
posterior s’hi va afegir el mecanisme per accionar les agulles 
de la façana i una petita esfera de control per a ús del rellotger.

Localització actual: MUSEU DE GIRONA / Fotografia: JORDI FERRÉ

Catedral de Girona
Girona [Gironès]
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És natural que el primer giny que es va utilitzar a la
catedral de Barcelona per assenyalar el pas del temps
i servir de patró per donar manualment el toc de les hores 
fos una clepsidra. La primera notícia d’aquesta hipotètica 
clepsidra ens la ofereix el Dr. Vergés i la situa l’any 1383. 
Ens diu també que era un rellotge d’aigua que actuava de 
despertador, amb mecanisme de soneria i que se situava 
a la sagristia. Evidentment, el toc de la clepsidra no devia 
ser públic sinó que, en tot cas, devia servir per indicar 
al campaner el moment d’efectuar els tocs sobre una 
campana major.

Sobre els sonadors o tocadors manuals de les hores, 
sabem que el rei Joan I, conjuntament amb l’ordenació 
del campanar del castell de Perpinyà, féu donació a la Seu 
de Barcelona de 1.180 sous anuals de renda perpètua a fi 
que en el seu cloquer hi hagués dos homes, un dels quals 
vetllaria des de mitjanit fins a les dotze del dia i l’altre, en 
les hores restants, i tocarien totes les hores tenint per guia 
un rellotge de sorra. L’any 1387, l’esmentat rellotge ma-
nual era servit per aquests homes, guiats per unes hores 

de arena vertaderes de una hora, els quals, amb un mall, 
donaven les batallades en la campana millor del campanar.

Calia, però, construir una campana genuïnament barce-
lonina per a aquell servei horari. A les Rúbriques de 
Bruniquer es diu que el 1391 fou deliberat fer la Campana 

de les hores. L’any 1392, els testaments dels consellers 
deixen constància del desig de disposar d’una campana 
particularment important per al toc municipal de les hores. 
El Manual de novells ardits i les Rúbriques de Bruniquer 
coincideixen en els fets que tingueren lloc els dies 13, 18
i 20 de novembre de l’any 1393, quan fou fosa i pujada a la 
torre la nova campana, de 130 quintars, que fou batejada 
amb el nom d’Honorat, ja que el mot seny, sinònim de 
campana, és de gènere masculí. La inauguració va fer-se
el 1396 i hi assistí el rei Enric III de Castella.

El primer rellotge mecànic (1401)

El 3 d’abril de 1401 es contractaren els serveis del rellotger 
Bernat Desplà per construir el primer rellotge mecànic que 
havia de tocar les hores automàticament. El preu d’aquest 
fou de 165 lliures. La durada efectiva d’aquell primer rellotge 
mecànic, després de la mort de Desplà (1409), fou molt 
efímera, ja que els tocs horaris manuals ens consta que
tornaven a fer-se l’any 1425 i perduraren fins a 1465, any 
que es va substituir el vell rellotge per un de nou.

El segon rellotge (1465)

Al voltant de l’any 1465, Bernat Vidal, «enginyer» barce-
loní, va fer, es diu que clandestinament, el segon rellotge 
de la catedral de Barcelona. En realitat, Vidal ocupava 
el càrrec de sonador; la construcció de la màquina la va 
decidir ell pel seu compte i a les seves despeses, amb el 
consentiment tàcit del municipi. Que Bernat Vidal ocupa-
va el càrrec de sonador queda clar en un paràgraf de les 
Rúbriques de Bruniquer, en què se li recrimina un cert mal 
funcionament del servei. Fos quin fos el paper que va tenir 
Bernat Vidal amb relació al rellotge de la ciutat, el fet és 
que el 1479 encara es continuava parlant de tocs manuals.

El tercer rellotge (1490)

El 26 de gener de 1488, el Consell de Cent delibera sobre 
la construcció d’un nou rellotge d’hores i quarts d’hora, 
encàrrec que es formalitza el 5 d’octubre de 1490 en 
la persona del rellotger Jaume Ferrer. Aquest era fill de 
Jaume Ferrer, que ja hem vist que tenia cura del primer re-
llotge l’any 1448. L’acord queda reflectit en els testaments 
dels consellers de 1490 (f. 10), en el qual se li reclama el 
lliurament del rellotge encarregat i que ja li ha estat abonat.

El quart rellotge (1494)

El quart rellotge de la Seu fou fet pel mateix rellotger
només quatre anys després, el 1494, pel qual va cobrar
56 lliures. De tots els quatre rellotges que havien colpejat 
el seny de les hores de la Seu fins aquell any, aquest fou 
el de més llarga vida, ja que duraria uns vuitanta anys.

Catedral de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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La necessitat urbana de disposar d’hora pública

E ls tocs horaris civils van tenir una gran incidència en l’organització 
de la societat urbana baixmedieval. És evident que la vida rural con-

tinuava funcionant amb una organització marcada pel ritme solar, però, 
a les ciutats, la divisió del dia en hores iguals i els tocs horaris derivats 
d’aquesta divisió van començar a ordenar rígidament les funcions de les 
classes laborals. La necessitat de disposar d’hora urbana ve donada per 
un canvi substancial en les relacions humanes que es produeix a l’inici del 
segle XIV i que marca el principi de la fi de l’edat mitjana i l’albirament de 
l’edat moderna.

Hi ha interessants històries de rellotges de campanar i de rellotgers arte-
sans a moltes ciutats del nostre país; aquí hem seleccionat els exemples 
més significatius i que resumeixen en unes quantes localitats el que devia 
succeir en moltes altres.

El «dret de campana»
A partir del segle XVI era reconegut que el cap d’artilleria d’un exèrcit po-
dia requisar les campanes de les poblacions preses per la força a fi de 
fondre-les per fer-ne canons. Generalment, les poblacions les rescataven 
mitjançant el pagament en moneda. En la guerra contra Napoleó, les for-
ces franceses encara van exigir les campanes de Lleida, Mequinensa, Tar-
ragona i València.

   campanar  Segles XVI-XIX: L’hora des del campanar

L’hora des del

A l’esquerra, campanar d’Alcover. Els tocs horaris 
van tenir una gran incidència en l’organització de la 
societat urbana; la vida rural continuava funcionant 
al ritme solar, però, a les ciutats, la divisió del dia 
en hores iguals i els tocs horaris derivats d’aquesta 
divisió van començar a ordenar rígidament les 
funcions de les classes laborals. En aquesta pàgina, 
detall del campanar de Collbató. 

JO
R

D
I F

E
R

R
É



L’antic rellotge de la catedral de Barcelona és obra de dos 
mestres rellotgers flamencs, Simó Nicolau de Purmerend 
i Climent Ossen d’Utrecht. Consta de tres mecanismes: 
les dues soneries, la dels quarts i la de les hores, i la marxa 
amb escapament de paletes i regulador de foliot –la roda 
d’escapament en forma de corona és perfectament visible 
en la fotografia de la pàgina 61. Els autors van treballar 

artísticament el ferro forjat –especialment als radis de les 
rodes dentades, a les columnes i a l’acabament de la mateixa 
estructura principal del rellotge. Honorata i Eulàlia són els 
noms actuals de les campanes de la catedral. L’Honorata és 
la petita, que toca els quarts d’hora, i l’Eulàlia, la gran, que 
dóna les hores. Es troben dalt del campanar de sant Iu.

Localització actual: MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT (BARCELONA) / Fotografia exterior: JORDI FERRÉ

Fotografia rellotge: JOAN MUNDÓ

58  SEGLES XVI-XIX >> L’HORA DES DEL CAMPANAR

Catedral de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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Localització actual: MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT (BARCELONA)

Fotografia: JOAN MUNDÓ

Rellotge del campanar de la catedral de Barcelona
L’any 1576 es va solucionar definitivament el problema 
de l’hora donada des del campanar de la catedral amb la 
realització d’una gran maquinària que fou activa els tres 
segles següents. Actualment encara perviu, tot i que 
jubilada, en perfecte estat de funcionament en el Museu 
d’Història de la Ciutat.

El 18 de març d’aquell any, el municipi va contractar els 
serveis d’un fuster, Joan Perelló, i de dos mestres de re-
llotges flamencs, Simó Nicolau de Purmerend i Climent 
Ossen d’Utrecht, per fer l’esmentada maquinària. Durant 
les obres, mossèn Llanas s’encarregava de la supervisió
i de la bona marxa dels treballs del rellotge.
 
En el contracte també s’estipulava que calia tenir cura de 
les maces i campanes que la ciutat tenia dins l’església 
de la Seu, a un costat de l’orgue major. Això vol dir que el 
rellotge de la catedral no accionava només les campanes 
de dalt del campanar de les hores, com fa actualment, 
sinó que també havia de fer sonar unes campanes que, 
amb la mateixa funció, hi havia dins la nau de l’església. 
El cost total del rellotge va assolir l’astronòmica quanti-
tat de 3.767 lliures barcelonines, que foren pagades en 
relació directa amb el pes de l’aparell. El rellotge va ser 
inaugurat oficialment el 14 de setembre de l’any 1577.
La cerimònia quedà registrada en les inscripcions que hi 
ha damunt la finestra de la cambra on es trobava tancat 
el rellotge i sobre la porta que dóna accés a la part supe-
rior del campanar.

Les persones encarregades del manteniment del rellotge rara-
ment eren rellotgers. El cas més sorprenent és el que va que-
dar registrat amb relació a un tal Antoni Gaudiu, pintor a qui 
el Consell de Cent Jurats va nomenar per al càrrec de rellotger 
el 16 de març de 1641. Gaudiu ocupà el càrrec fins al 19 de 
febrer de 1644. El 26 de març del mateix any va ser nomenat 
interinament per al càrrec de rellotger el manyà Gaspar Gojet 
mentre es convocaren les oposicions per adjudicar definitiva-
ment la plaça a la persona més adient. Un dels agraciats amb 
la plaça fou el manyà Ramon Llauge. A través d’una inscripció 
que hi ha en la paret exterior de la cambra alta del campanar, 
ens fa saber que ha pres possessió del rellotge el 1653.
 
El rellotge de la catedral de Barcelona va ser modificat. Es 
canvià el seu primitiu regulador de foliot per un pèndol tan 
bon punt les propietats d’aquest van ser descobertes pel 
físic Christiaan Huygens i aplicades a la mesura del temps 
per ell mateix (1657). És el que avui dia en diríem disposar 
de tecnologia punta.

Bartomeu Bofill va prendre possessió del rellotge l’any 
1783 i el dia 9 d’octubre de l’any 1816 va haver de ser 
arreglat pel rellotger Costa. L’any 1975 es procedí a la 
seva restauració per part d’un equip de professors de la 
Càtedra de Mecànica de l’Escola d’Enginyers Industrials de 
Barcelona sota la direcció del Dr. Agulló i se’l va fer tocar 
les hores en el dia del seu 400 aniversari. Finalment, des 
de l’any 1986 torna a ocupar un lloc d’honor en el Museu 
d’Història de la Ciutat, en aquest cas a la sagristia de la 
capella de Santa Àgata, on encara pot ser admirat.
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Catedral de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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Campanar de la catedral de Tarragona
La catedral de Tarragona disposa de rellotge mecànic des de 
l’any 1512. Fou construït pel mestre Jaume Ferrer i pagat pel 
consistori municipal, com és habitual en els serveis horaris 
civils. La màquina fou substituïda l’any 1881 per un nou rellotge 
de procedència francesa. Els rellotges es conserven actualment 
a l’interior de la torre del rellotge de la catedral de Tarragona.

Fotografia: JORDI FERRÉ

Catedral de Tarragona
Tarragona [Tarragonès]
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Rellotges del campanar de la catedral de Tarragona
En les actes capitulars de la catedral de Tarragona consta 
la col·locació d’una nova campana de les hores, la Capona,
l’any 1511, que fou pagada per l’Església. També es 
documenta per escrit la construcció d’un nou rellotge 
l’any següent (1512), que fou construït pel mestre Jaume 
Ferrer i sufragat per l’Ajuntament.

L’any 1513 s’atorgà el manteniment del rellotge a la vídua 
de Parellada, amb casa i salari de costum, potser pel fet 
que el seu marit era l’autor del rellotge de la Selva del Camp.

L’any 1811, el rellotge fou seriosament afectat per l’en-
trada de l’exèrcit francès a la ciutat. Per efectuar la seva 
reparació, el 1815 el municipi contractà els serveis d’un 
serraller d’Arenys de Mar del qual no s’esmenta el nom 
però sí el preu que se li abonà: unes 700 lliures catala-
nes, uns 7.466 rals. A mitjan segle XIX, Josep Esplugues, 
rellotger d’Arenys de Mar, tenia el taller en el carrer Nou 
de Sant Francesc, on fabricava rellotges de campanar per 
a esglésies i edificis públics.

L’any 1881, a causa de l’estat del rellotge, que ja feia 
tres segles i mig que funcionava, el municipi va decidir 
substituir-lo especificant que el rellotge antic havia de 
quedar dipositat al costat del nou. El pressupost per al nou 
rellotge va pujar a 4.000 pessetes, la quarta part de les 
quals aportaria l’Església i la resta la posaria l’Ajuntament. 
La substitució fou portada a terme pel rellotger Josep 
Besses, veí de Tarragona, que ja tenia a càrrec seu el
manteniment del rellotge vell, tasca que ja havia realitzat
el seu pare.

El nou rellotge de la catedral de Tarragona fou inaugurat 
el 19 de març de l’any 1882 en presència de les autoritats 
eclesiàstiques i municipals. Ens consta que la clàusula 
del contracte referent a la conservació del rellotge vell es 
complí respectuosament i que el rellotge de 1512 encara 
es conserva en una vitrina al campanar de la catedral.
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Tarragona [Tarragonès]
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Rellotge de 1512 del campanar de la catedral de Tarragona
En les actes capitulars de la catedral de Tarragona consta la col·locació 
d’una nova campana de les hores, batejada la Capona, l’any 1511, que 
fou sufragada per l’església; també hi consta la construcció d’un nou 
rellotge l’any següent. El rellotge de 1512 fou construït pel mestre 
Jaume Ferrer i pagat per l’Ajuntament. L’any 1811, el rellotge fou 
seriosament afectat per l’entrada de l’exèrcit francès a la ciutat. 

Localització actual: CATEDRAL DE TARRAGONA

Fotografia: JORDI FERRÉ / Drets reservats ® MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA
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Catedral de Tarragona
Tarragona [Tarragonès]
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Rellotge de 1882 del campanar de la catedral de Tarragona
Rellotge de 1882 de la catedral de Tarragona. L’any 1881 es va 
substituir el vell rellotge per una màquina francesa d’importació 
que fou instal·lada pel rellotger Josep Besses. Fou inaugurat 
el 19 de març del mateix any en presència de les autoritats 
eclesiàstiques i municipals.

Localització actual: CATEDRAL DE TARRAGONA

Fotografia: JORDI FERRÉ / Drets reservats ® MUSEU DIOCESÀ DE TARRAGONA
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El rellotge de l’església d’Alcover el fabricà el rellotger Agustí Pomés 1 de Montblanc el 
1809. Està numerat amb el n. 20 i encara es troba en el seu lloc original dins el temple.
Fins fa poc encara funcionava sota la cura de Francesc Fuguet.Consta de tres mecanismes:
la marxa, situada al centre amb escapament de retrocés i pèndol visible; la soneria dels 
quarts, a l’esquerra; i la soneria de les hores, a la dreta. Mides: 87 × 130 × 60 cm. 

Localització actual: ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE L’ASSUMPCIÓ D’ALCOVER

Fotografia: JORDI FERRÉ

1. Bibliografia: FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1993): «Rellotges i rellotgers al Montblanc del
    s. XVIII». Aplec de treballs, n. 11, p. 75-91; Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. Montblanc

Església de Nostra Senyora
de l’Assumpció
Alcover [Alt Camp]
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El rellotge de l’església d’Alpens, fabricat el segle XVIII, es troba dins el 
temple i en perfecte estat de funcionament. Està situat a la planta baixa, al 
costat de la sagristia, la qual cosa obliga a desviar els cables dels pesos cap 
amunt per dins del campanar a través d’un sistema de politges. Consta dels 
tres mecanismes habituals: la marxa, situada al centre amb escapament 
català i pèndol posterior; i les soneries dels quarts i de les hores.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D’ALPENS

Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Santa Maria
Alpens [Osona]



A
LP

E
N

S
  7

1



72  SEGLES XVI-XIX >> L’HORA DES DEL CAMPANAR



B
A

R
C

E
LO

N
A

  7
3

Rellotge fabricat pel fuster i rellotger Emmanuel Bofill 2 l’any 1732 i conservat 
actualment al Museu Marès de Barcelona. Es tracta d’una peça molt ben 
documentada ja que a l’arxiu de l’hospital encara se’n conserven els plànols 
originals. Té el mecanisme de la marxa situat al centre, amb escapament de 
retrocés i pèndol; la soneria dels quarts a l’esquerra i la soneria de les hores
a la dreta. El segle XIX s’hi va afegir una minutera per portar agulles.

Localització actual: MUSEU FREDERIC MARÈS (BARCELONA)

Fotografia: JORDI FERRÉ

2. BERMAN, GIDEON (1979): El reloj del hospital de la Santa Cruz de Barcelona.
    Tempus Fugit II. Madrid-Valencia: Ed. Albatros

Antic Hospital de la Santa Creu
Barcelona [Barcelonès]
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El rellotge del monestir de Breda data del segle XVIII i és de ferro 
forjat. En l’actualitat es troba fora de servei i en exhibició al 
vestíbul de l’Ajuntament de Breda. 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.

Localització actual: AJUNTAMENT DE BREDA

Fotografia: JORDI FERRÉ

Monestir de Breda
Breda [Selva]
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Gràcies a les recerques portades a terme a Calafell 
per Rafel Romeu coneixem un document que 
acredita que Francesc Roca, l’any 1780, fou l’autor 
del rellotge de l’església parroquial d’aquesta vila que 
encara es conserva actualment. Recentment, aquest 

rellotge va ser recuperat i reconstruït pels germans 
Isidre i Jesús Romeu Ivern. Com en molts altres llocs 
de Catalunya, si no hagués estat per la seva afició
i dedicació, aquesta peça arqueològica estaria 
perduda o hauria estat venuda com a ferro vell.

Localització actual: ESGLÉSIA DE LA SANTA CREU DE CALAFELL / Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de la Santa Creu
Calafell [Baix Penedès]
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Rellotge fabricat l’any 1606 pel rellotger de Vic Joan 
Casals. Actualment es conserva en exhibició i en estat de 
funcionament en una capella lateral de la mateixa parròquia. 
Consta de tres mecanismes: la marxa, amb escapament
de retrocés i pèndol; la soneria dels quarts i la soneria de
les hores. Per la data de fabricació, el seu escapament

devia haver estat de paletes i el regulador, de foliot,
elements que es devien eliminar i transformar en 
escapament d’àncora i pèndol entre el final del segle XVII

i el principi del segle XVIII. El 1878 va patir una nova 
transformació quan s’hi va afegir el mecanisme per portar 
agulles. Mides aproximades: 150 × 150 × 150 cm.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE CARDONA / Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Sant Miquel
Cardona [Bages]
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El rellotge de l’església parroquial de Celrà fou fabricat el segle XVI

o el XVII. Actualment es conserva a l’Ajuntament de Celrà. Consta de tres 
mecanismes estructurats perpendicularment: la marxa, amb escapament 
de paletes i regulador de foliot; la soneria dels quarts i la soneria de les 
hores. És l’únic rellotge de campanar català que conserva el regulador
de foliot original, la qual cosa li atorga un valor excepcional.

Localització actual: AJUNTAMENT DE CELRÀ / Fotografia exterior: JORDI FERRÉ

Fotografia rellotge: JORDI RIBOT

Església de Sant Feliu
Celrà [Gironès]
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Rellotge fabricat l’any 1848 per Josep Esplugues, rellotger 
d’Arenys de Mar. Està fet parcialment de ferro forjat amb 
elements mecànics de ferro colat. Actualment es troba en 
exhibició al Museu Coses del Poble de Collbató. Consta de tres 
mecanismes: la marxa, situada al centre amb escapament català 
i pèndol visible; la soneria dels quarts i la soneria de les hores.

Localització actual: MUSEU COSES DEL POBLE DE COLLBATÓ / Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Sant Corneli
Collbató [Baix Llobregat]
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El rellotge de l’església de Durro és de ferro forjat i fou fabricat entre els segles XVII

i XVIII amb algunes transformacions fetes en època posterior. Es troba dalt del campanar 
de l’església i en perfecte estat de funcionament. Consta de tres mecanismes situats 
perpendicularment: la marxa, amb escapament de paletes i pèndol; la soneria dels 
quarts i la soneria de les hores. A causa de l’elevat preu del metall, era habitual que
els pesos del rellotge es fessin amb grans blocs de pedra toscament tallada.

Localització actual: ESGLÉSIA DE LA NATIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE DURRO

Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de la Nativitat
de la Mare de Déu
Durro [Alta Ribagorça]
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Rellotge fabricat pel rellotger Agustí Pomés 3 de Montblanc el 1790. Actualment 
es troba en exhibició, restaurat i en perfecte estat de funcionament, al Museu 
Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc. Consta dels tres mecanismes situats 
paral·lelament l’un al costat de l’altre: la marxa, al centre, amb escapament català
i pèndol visible; la soneria dels quarts, a la dreta; i la soneria de les hores, a l’esquerra. 

Localització actual: MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ / Fotografia: JORDI FERRÉ

3. FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1993): «Rellotges i rellotgers al Montblanc del s. XVIII».
    Aplec de treballs, n. 11, p. 75-91; Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. Montblanc

Església de Sant Pere Apòstol
El Rourell [Alt Camp]
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Rellotge de ferro forjat fabricat el segle XVIII. Avui dia es troba en exhibició, 
restaurat i en perfecte estat de funcionament, al Museu d’Història de 
Fontcoberta. El mecanisme de la marxa disposa d’escapament català i la 
soneria de les hores té la particularitat que repeteix el toc de l’hora al cap 
d’uns quants minuts. Del mateix autor podria ser el rellotge del campanar 
de Cornellà de Terri, de característiques molt similars.

Localització actual: MUSEU D’HISTÒRIA DE FONTCOBERTA / Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Sant Feliu
Fontcoberta [Pla de l’Estany]
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L’empresa Nutó i Cia. fabricà el rellotge de l’església de Gelida el 1864. Actualment es conserva 
al Fons Museístic de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida, que el 2002 en va promoure 
la conservació i la documentació amb l’ajuda del rellotger Joan Llopart. Aquesta màquina fou 
descoberta l’any 1995 amb motiu de les obres de restauració del campanar i es creu que no devia 
haver funcionat gaire temps. Està fet parcialment de ferro forjat i de ferro colat. El mecanisme de 
la marxa, situada al centre, es troba incomplet ja que hi falten l’escapament i el pèndol.

Localització actual: FONS MUSEÍSTIC DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CASTELL DE GELIDA

Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Sant Pere
Gelida [Alt Penedès]
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Església de Sant Jaume Apòstol
La Guàrdia dels Prats [Conca de Barberà]
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Rellotge fabricat segurament al final del segle XVIII per un rellotger de Montblanc. Es conserva, 
en molt mal estat, en una petita cambra adossada a la part alta del campanar, molt a prop de 
les campanes. S’hi va fer una reparació important l’any 1909, portada a terme per Artur Pérez, 
Josep Llobera i Pompeu Salgado, segons consta en les parets de la cambra.4 La màquina té tres 
mecanismes: la marxa, amb l’escapament de clavilles i pèndol, i les dues soneries.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANT JAUME APÒSTOL DE LA GUÀRDIA DELS PRATS

Fotografia: JORDI FERRÉ

4. Bibliografía: FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1993): «Rellotges i rellotgers al Montblanc del s. XVIII».
    Aplec de treballs, n. 11, p. 75-91; Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. Montblanc
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El rellotge de la catedral de Lleida data del segle XVIII. En l’actualitat 
es conserva en exhibició al Museu de la Seu Vella. És de ferro 
forjat i consta de tres mecanismes: la marxa, incompleta, situada
al centre, sense l’escapament ni el pèndol; la soneria dels quarts
i la soneria de les hores també estan incompletes.

Localització actual: MUSEU DE LA SEU VELLA / Fotografia: JORDI FERRÉ

Seu Vella
Lleida [Segrià]
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El rellotge de l’església de Llimiana, del segle XVIII, es conserva en exhibició i en 
perfecte estat de funcionament en un lateral del mateix temple. Consta de tres 
mecanismes: la marxa, amb escapament de repòs i pèndol a la vista; la soneria dels 
quarts, a la dreta; i la soneria de les hores, a l’esquerra. Gràcies a la sensibilitat del seu 
propietari, l’Ajuntament de Llimiana, l’any 2008 va poder ser restaurat per l’enginyer 
Marcial Barreiro Etchevers a l’Escola de Rellotgeria de Barcelona (IES-SEP La Mercè).

Localització actual: ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA CINTA DE LLIMIANA

Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de la
Mare de Déu de la Cinta
Llimiana [Pallars Jussà]
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Església de Nostra
Senyora dels Àngels
Llívia [Cerdanya]
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El rellotge de l’església de Llívia, que forma part del
fons del Museu Municipal de Llívia, és de ferro forjat
i data del segle XVIII.Consta dels tres mecanismes situats 
perpendicularment: la marxa, amb escapament de clavilles 
–que segurament és fruit d’una restauració–, la soneria
dels quarts i la soneria de les hores.

Localització actual i fotografia: AJUNTAMENT DE LLÍVIA



El rellotger Josep Senesteva 5 de Moià fabricà el rellotge de l’església de Mura 6 el segle XVIII. 
Tot i que no està datat, porta gravat el n. 19.7 Fou baixat del campanar l’any 1995 i actualment 
es conserva en exhibició i en perfecte estat de funcionament en una paret de la mateixa 
església. Consta de tres mecanismes: la marxa, amb escapament català i pèndol posterior; la 
soneria dels quarts, a l’esquerra; i la soneria de les hores, a la dreta. Mides: 64 × 102 × 38 cm.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE MURA / Fotografia: JORDI FERRÉ

5. PICANYOL, LLOGARÍ (1964): «Artesanía relojera de Moyá». Modilianum, Julio. Reed: La rueda catalina.
    Madrid-Valencia: Ed. Albatros, 1983, p. 9

6. MONTAÑÉS, LUIS (1968): Relojes españoles; Madrid: Ed. Prensa Española, làm. 117

7. MONTAÑÉS, LUIS (1983b): La rueda catalina. Madrid-Valencia: Ed. Albatros, p.56
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Església de Sant Martí
Mura [Bages]
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Actualment, el rellotge de l’església d’Oristà, dels segles XVII-XVIII, es conserva en 
exhibició i en perfecte estat de funcionament al Museu d’Oristà. Consta de tres 
mecanismes: la marxa, amb escapament català i pèndol, que segurament és fruit d’una 
transformació, ja que és molt probable que originalment fos amb escapament de paletes 
i regulador de foliot. Només disposava de soneria d’hores però una altra transformació
hi va acoblar la soneria dels quarts amb un mecanisme evidentment afegit en un lateral.

Localització actual: MUSEU D’ORISTÀ / Fotografia exterior: JORDI FERRÉ

Fotografia rellotge: RAMON COLOMER

Església de Sant Andreu
Oristà [Osona]
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Església de Sant Eudald
Ripoll [Ripollès]
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Rellotge fabricat el 1888 per Joan Garriga, rellotger de Ripoll. L’església 
de Sant Eudald va ser enrunada l’any 1936, durant la Guerra Civil. 
Actualment, el rellotge es conserva en exhibició i en perfecte estat de 
funcionament al Museu-Arxiu de Ripoll. És de ferro forjat amb elements 
de ferro colat. Consta de tres mecanismes: la marxa, amb escapament 
català i pèndol; la soneria dels quarts i la soneria de les hores.

Localització actual: MUSEU-ARXIU DE RIPOLL / Fotografia: A.T.V.

Fotografia rellotge: MIQUEL PARÉS
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El rellotge de l’església de Sant Esteve d’en Bas data del 
segle XVIII-XIX. Actualment es conserva en exhibició en 
una paret del mateix temple parroquial. Consta de tres 
mecanismes: la marxa, la soneria de les hores i la dels quarts.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Sant Esteve
Sant Esteve d’en Bas [Garrotxa]
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Can Rodó
Sant Feliu de Codines [Vallès Oriental]
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Rellotge fabricat al principi del segle XIX a Moià, segurament pel rellotger Francesc Crusat. 
Actualment continua funcionant perfectament al campanar de can Rodó, al centre de 
la vila. No és gaire habitual trobar el servei horari públic ofert des d’una casa particular; 
tot i això en coneixem algun altre exemple a Catalunya. La màquina consta dels tres 
mecanismes principals: la marxa, amb escapament català i pèndol; i les dues soneries; 
també disposa de minuteria per donar l’hora en una esfera exterior.

Localització actual: CAN RODÓ [SANT FELIU DE CODINES] / Fotografia: JORDI FERRÉ
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El rellotge del monestir de Sant Joan de les Abadesses fou fabricat l’any 1754 per la família 
Bover de Sant Joan de les Abadesses. Va substituir un rellotge anterior, fabricat l’any 1503, 
que fou desballestat en construir el nou. Va funcionar fins a 1991. Actualment es troba 
en perfecte estat de funcionament en una paret del Museu del Monestir. Consta de tres 
mecanismes: la marxa, amb escapament català i pèndol; la soneria dels quarts i la soneria 
de les hores. Les mides són: 90 × 100 × 100 cm aproximadament. 

Localització actual: MUSEU DEL MONESTIR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Fotografia exterior: JORDI FERRÉ / Fotografia rellotge: FOTOS SERRAT

Monestir de
Sant Joan i de Sant Pau
Sant Joan de les Abadesses [Ripollès]
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El rellotge de l’església de Santa Margarida de Montbui 
fou fabricat el 1800 a Igualada pel rellotger Anton Ratera. 
Actualment es troba en perfecte estat de funcionament en el 
Museu Comarcal de l’Anoia d’Igualada (inventari n. 309). Consta 
de tres mecanismes: la marxa, amb escapament català i pèndol; 
la soneria dels quarts i la soneria de les hores.

Localització actual: MUSEU COMARCAL DE L’ANOIA

Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Santa Margarida
Santa Margarida de Montbui [Anoia]
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El segle XVIII, el rellotger Joan Puigferrat construí el rellotge del temple de Santa 
Maria de Merlès. El nom del rellotger Puigferrat apareix en una de les campanes.
Els segles XIX-XX se’n va transformar l’escapament i s’hi van afegir la minutera 
i l’esfera i les agulles exteriors. Es troba en el seu emplaçament original sense 
funcionar. Disposa dels tres mecanismes habituals: la marxa, situada al centre amb 
escapament de clavilles i pèndol; la soneria dels quarts i la soneria de les hores.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MERLÈS / Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Santa Maria
Santa Maria de Merlès [Berguedà]
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Església de Sant Pere
Santpedor [Bages]
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El rellotger Josep Senesteva fabricà el rellotge de l’església de Santpedor el 17618 a Moià. Porta 
gravat el número de sèrie 138.9 Es troba al campanar del temple, en el seu emplaçament original 
i en perfecte estat de funcionament. Consta de tres mecanismes situats perpendicularment: la 
marxa, amb escapament de paletes i pèndol; la soneria dels quarts i la soneria de les hores. 

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANT PERE DE SANTPEDOR

Fotografia exterior: JORDI FERRÉ / Fotografia rellotge: ANDREU PÉREZ

8. SALA, JAUME (1985-1986): «El rellotge de la Vila». Santpedor, n. 150-153, nov., des., gen. i febr.

9. SALA, JAUME (1986): «El rellotge de la Vila compleix avui 225 anys». Bages, 30 d’octubre, p. 8
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Rellotge de ferro forjat fabricat el segle XVIII. Es troba al Museu de Son del Pi 
procedent de la torre de les hores, on marcava l’hora en una esfera exterior i tocava 
les campanes. Podria ser un dels rellotges més antics dissenyat originalment per 
portar una esfera externa. Consta de tres mecanismes: la marxa, amb escapament 
de retrocés; la soneria dels quarts i la soneria de les hores. Els mecanismes es 
disposen horitzontalment, una manera molt original i diferent del que és habitual.

Localització actual: MUSEU DE SON DEL PI / Fotografia: JORDI FERRÉ

Torre de les Hores
Son del Pi [Pallars Sobirà]
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Al Museu d’Història de Fontcoberta es conserva el rellotge de 
l’església de Vilavenut. Construït el segle XIX, és de ferro forjat i es 
troba en perfecte estat de funcionament. Consta de tres mecanismes: 
la marxa, amb escapament de clavilles i pèndol; la soneria dels quarts
i la soneria de les hores. També està preparat per portar les dues 
agulles en una esfera externa.

Localització actual: MUSEU D’HISTÒRIA DE FONTCOBERTA / Fotografia: JORDI FERRÉ

Església de Sant Sadurní
Vilavenut [Pla de l’Estany]
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D es del final del segle XVII, durant tot el segle XVIII i fins ben entrat el 
segle XIX va aparèixer a diverses poblacions de Catalunya un nombre 

important de tallers familiars que van construir rellotges domèstics d’una 
manera artesanal. Tal com hem vist en el capítol anterior, els primers re-
llotges mecànics foren els de campanar, situats normalment al campanar 
de les esglésies. Els rellotgers encarregats de la construcció de la maqui-
nària d’aquests provenien dels oficis del ferro; n’hem localitzat molts que 
van exercir a les viles catalanes al llarg dels segles passats. Tanmateix, 
només alguns d’aquests rellotgers es van atrevir a reduir les màquines de 
campanar per construir rellotges domèstics per usar-los dins de les cases. 
Així és com va néixer la indústria del rellotge domèstic a Catalunya, que 
va trobar en el segle XVIII unes magnífiques condicions per al seu desen-
volupament. Fins ara, la primera data gravada en una esfera de rellotge 
domèstic és de l’any 1721 i està signada a Mataró per Josep Balí.

Descobriment de la rellotgeria domèstica catalana
L’any 1918, des de les pàgines artístiques del diari La Veu de Catalunya, el 
pare Josep Gudiol i Cunill, director del Museu Episcopal de Vic, esmenta-
va per primera vegada l’existència d’uns rellotges de paret o de caixa alta, 
destinats a les cases particulars, fabricats majoritàriament en el segle XVIII 
en diverses poblacions catalanes.

Al principi de la dècada de 1950, un rellotge gravat amb la signatura «Moyà 
n. 1» s’incorporava a la important col·lecció de rellotges barcelonina cons-
tituïda per F. Pérez de Olaguer-Feliu. La persona encarregada de catalogar 
i documentar les peces d’aquesta col·lecció, el crític d’art Luis Monreal i 
Tejada, va iniciar la recerca de l’antiga tradició rellotgera de la vila de Moià. 
Avui dia, aquest important rellotge pertany a la Col·lecció Crèdit Andorrà.

   domèsticSegles XVIII-XIX: El rellotge domèstic català

El rellotge

A l’esquerra, detall de l’esfera del 
rellotge domèstic més antic documentat 
fins a dia d’avui. Pertany al taller de 
Mataró i duu la llegenda «JOSEPH BALI 
DE MATARO 1721». En aquesta pàgina, 
rellotge de petit format, molt rellevant 
pel número de sèrie que té gravat a 
l’esfera. Pertany al taller de Moià.
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En la mateixa època, el rellotger Hans Eisenmenger Maurer i l’enginyer 
Luis M. Cascante Dávila havien anat trobant i adquirint en diversos llocs de 
Catalunya uns rellotges vells i mal conservats que els van cridar especial-
ment l’atenció per la seva inesperada procedència local, ja que la majoria 
portava escrit el nom de les poblacions en què s’havia fabricat.

Les recerques de Monreal, Maurer i Cascante van ser posades en comú, 
potenciades i divulgades des de Madrid per Luis Montañés, director de la 
revista especialitzada Cuadernos de Relojería. Conjuntament amb els arti-
cles de Monreal sobre l’inici de la indústria rellotgera de Moià i de Maurer 
sobre les característiques tècniques dels rellotges catalans, Montañés va 
publicar l’any 1957 a la revista esmentada un article en el qual es donava a 
conèixer un primer inventari amb un total de 27 rellotges, distribuïts entre 
museus, col·leccions privades i cases particulars. 

Mapa de Catalunya i Andorra en què 
apareixen marcades les poblacions 
que tenien els dotze tallers rellotgers 
catalans que s’han documentat fi ns 
ara. En la pàgina de la dreta, detall de 
diferents esferes dels dotze tallers 
rellotgers catalans. En les esferes, 
algunes bellament ornamentades, 
l’autor anotava la seva signatura, la 
procedència, la cronologia, etc.

MATARÓ

CENTELLES

VIC

OLOT

GIRONELLA

SANT JOAN
DE LES ABADESSES

MOIÀ

IGUALADA
TERRASSA

MANRESA

BARCELONA

ARENYS DE MUNT
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Taller d’Arenys de Munt

Taller de Gironella

Taller de Mataró

Taller de Sant Joan de les Abadesses

Taller de Barcelona

Taller d’Igualada

Taller de Moià

Taller de Terrassa

Taller de Centelles

Taller de Manresa

Taller d’Olot

Taller de Vic
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Els tallers de rellotgeria catalans
Avui dia, cinquanta anys després, hem localitzat i documentat 170 peces 
(151 rellotges, disset esferes i dues màquines), que procedeixen de les 
dotze poblacions següents per ordre alfabètic: Arenys, Barcelona, Cente-
lles, Gironella, Igualada, Manresa, Mataró, Moià, Olot, Sant Joan de les 
Abadesses, Terrassa i Vic.

A partir d’aquell moment, els historiadors locals van agafar el relleu en la 
recerca documental que ha permès identificar i biografiar els rellotgers 
catalans; entre aquests estudiosos destaquem el director de l’Arxiu Histò-
ric i Museu Fidel Fita d’Arenys, Josep M. Pons i Guri, que l‘any 1961 va 
ressenyar un recull de documents relatius als rellotgers d’Arenys i el 2002 
va completar l’estudi amb la col·laboració de Montserrat Rodríguez Fita. 
A Moià es va portar a terme un rigorós estudi a càrrec del pare Llogarí Pi-
canyol, que l’any 1964 va publicar a les pàgines de la revista Modilianum 
una magnífica monografia sobre els rellotges i els rellotgers moianesos 
que ha trobat la continuació en les recerques de Joan Pedrals i de Ra-
mon Tarter. A Sant Joan de les Abadesses, l’escultor Francesc Fajula 
va buscar i trobar unes breus referències de la família Bover, constructors 
dels rellotges de Sant Joan, complementades més tard per l’arxiver Joan 
Ferrer. A Igualada, Llorenç Perramon divulgava, l’any 1957, algunes da-
des sobre el rellotger Ratera d’aquella ciutat. A Olot, el doctor Joaquim 
Danés va ser el primer a oferir dades sobre els rellotgers de la vila. 

Altres llocs han hagut d’esperar molt més temps per oferir informació so-
bre els seus rellotgers. A Gironella, l’historiador Josep Busquets publicà 
la història dels rellotgers Puigferrat el 1990; a Mataró, el rellotger Francesc 
Costa publicà el 1991 una monografia sobre els rellotgers mataronins i, a 
Centelles, Miquel Mirambell publicava el 2004 un estudi sobre l’únic re-
llotger conegut en aquella població. A Lluïsa Amenós li devem la recerca 
feta sobre els rellotges catalans conservats al Museu de Solsona (2002).

El nostre objectiu principal ha estat ordenar la informació de què es dispo-
sava fins avui, corroborar-la i buscar noves dades o complementar alguns 
dels caps que van quedar sense lligar des de llavors. Hem vist i estudiat 
molts rellotges posats al nostre abast pels col·leccionistes en reunions 
mantingudes amb ells. També hem pogut relacionar entre ells alguns dels 
focus rellotgers que semblava que no tenien cap connexió i adjudicar la 
paternitat d’alguns rellotges que no disposen de la inscripció acreditativa 
del seu origen.

Quadre en què s’especifica el 
nombre de rellotges domèstics 
catalans i els seus corresponents 
propietaris i tallers. A Catalunya, a dia 
d’avui, s’han localitzat 151 rellotges, 
disset esferes i dues màquines.
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Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra) 

Col·lecció Jordi Oller 

Museu Episcopal de Vic  

Museu Comarcal de Manresa

Museu d’Arenys de Mar 

Ajuntament d’Arenys de Munt 

Col·lecció Caixa de Manresa

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

Museu de Moià

Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya 

Museu Maricel (Sitges) 

Monestir de Montserrat 

Ajuntament de Vic  

Casa-Museu d’Areny-Plandolit (Ordino-Andorra)

Ajuntament de la Corunya

Fundación Camilo José Cela (Padrón)

Schoonhoven Museum (Holanda) 

Museu Comarcal del Maresme (Mataró) 
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La Catalunya del segle XVIII

La manca de conflictes bèl·lics entre 1715 i 1779 fou una excel·lent plata-
forma per experimentar una gran recuperació econòmica i el consegüent 
desenvolupament del comerç, en què les petites indústries familiars de 
fabricació de rellotges van gaudir del seu millor moment. La indústria re-
llotgera a la Catalunya del segle XVIII es troba emmarcada entre dues impor-
tants guerres: a l’inici del segle, Catalunya es troba immersa en la guerra 
de Successió, que tingué el darrer episodi l’onze de setembre de 1714 
amb la caiguda de Barcelona. Acaba així un període important de la histò-
ria de Catalunya i en comença un altre de radicalment diferent, en què la 
derrota canvia substancialment l’economia del país i la manera de fer dels 
seus habitants. La fi del mateix segle estarà marcada per un seguit de con-
flictes, el més dramàtic dels quals fou la invasió napoleònica (1808-1814). 

Entre la guerra de Successió i la del Francès va quedar un espai per al 
desenvolupament de la indústria rellotgera catalana, afavorida, a més, cap 
a 1765 per la progressiva liberalització del comerç català amb Amèrica, 
que culminà amb el Decret de Lliure Comerç (1778). Aquest moviment 
econòmic havia anat prenent forma amb la creació de grans companyies, 
com la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728), la Real Compañía 
de La Habana (1740) i la Real Compañía de Barcelona (1755). La recupera-
ció econòmica en el conjunt de la Península i un progrés científic i tècnic 
formalitzen les societats econòmiques d’amics del país, com ara la Junta 
de Comerç de Barcelona de 1758.

Pistola i rellotge fabricats a Sant 
Joan de les Abadesses per la família 
Bover en què es pot veure la mateixa 
signatura en els dos objectes, «BOVER 
ST IOAN». Ambdós s’identifiquen amb 
el nom de la població i amb el cognom 
Bover, molt comú al Ripollès.

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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Durant el segle XVIII no pogueren existir grans indústries ni fàbriques a cau-
sa de les mesures proteccionistes que s’aplicaven a les fàbriques reials; 
per tant, les manufactures quedaren a les mans de petits tallers familiars. 
N’és un bon exemple la indústria d’adoberia de l’Anoia o la tèxtil i la d’ar-
mes de foc, esteses per diverses comarques. Pel que fa a la població del 
Principat també es notà un gran progrés, ja que va passar de 407.000 habi-
tants l’any 1718 a 860.000 el 1800. Tot i això, l’experiència econòmica de 
Catalunya durant el segle XVIII no representà l’arrencada definitiva de les 
grans indústries, però sí que va acostumar el país a produir no solament 
per al consum intern, com havia estat la tendència dels segles anteriors, 
sinó per exportar als mercats exteriors, preferentment l’americà.

Fabricació de rellotges en aquest període
En el segle XVIII, els principals centres productors de rellotges estaven situ-
ats a Europa, amb Anglaterra com a capdavantera en la fabricació i expor-
tació de rellotges, ja que produïa rellotges destinats exclusivament a mer-
cats com el turc, el xinès, el rus, l’espanyol, etc. Indiscutiblement, però, 
l’adquisició d’aquestes peces resultava prohibitiva per a la majoria de les 
persones i com que, d’altra banda, el comerç català estava obert al mercat 
americà, era lògic que sorgís una indústria rellotgera pròpia i autòctona per 
atendre les necessitats del mercat interior, que va perdurar fins a la prime-
ria del segle XIX. En aquell moment, la guerra del Francès havia afavorit que 
a partir de 1814 entrés per la frontera catalana una gran quantitat de rellot-
ges procedents de França, principalment de la zona de Morez, i d’Alema-
nya, de la regió de la Selva Negra, de bona qualitat i preu molt assequible. 
És la fi de la construcció de rellotges domèstics a Catalunya.

Els oficis dels rellotgers
Hi ha una explicació lògica per a aquest conjunt d’inconvenients i és que 
els artesans catalans que emprengueren la tasca de fabricar rellotges no 
provenien del món de la rellotgeria, que no tenia cap tradició al país. La 
majoria de rellotgers eren manyans, serrallers i armers experts o artesans 
relacionats amb la fabricació de panys de porta o de panys d’armes, bran-
ca, aquesta darrera, en la qual Catalunya era capdavantera. Sovint trobem 
rellotgers que eren o venien de família d’armers (panyetaires, encepadors 
i canoners), manyans i serrallers que aprengueren la tasca de fabricar re-
llotges amb la tecnologia de precisió que coneixien, és a dir, la de les ar-
mes, una tecnologia que a Catalunya, i essencialment a Ripoll, destacava 
i era apreciada arreu d’Europa.
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La combinació de rellotger i armer ja venia de molt lluny. A França, per 
exemple, Jacques Cutriffin, conegut com a Jacques de Friburg, era ma-

gister horologium et bombardorum regalium (mestre dels rellotges i dels 
canons reials) a la cort de Carles V. Cutriffin fou constructor i custodi del 
rellotge de torre de Grenoble i armer de Joana d’Arc. A Suïssa, Kaspar 
Brunner, famós com a rellotger i fonedor de canons, va treballar més de 
tres anys (1527-30) en el rellotge del campanar de Berna. Amb l’invent de 
les armes portàtils trobem rellotgers i armers relacionats per tot Europa 
i també fou molt normal la combinació de rellotger i serraller. Recordem 
que Nuremberg i Augsburg van ser pioneres en la fabricació de rellotges 
i posteriorment també ho foren en les armes. El que podem afirmar és 
que a Catalunya fou exclusiu el pas d’armer a rellotger.

En conjunt, el rellotge català del segle XVIII tenia un disseny extern més 
o menys actualitzat, ja que les esferes eren similars a les que es fabrica-
ven llavors en altres llocs, especialment d’estil anglès i francès. En canvi, 
disposaven d’una màquina de característiques molt particulars i d’una rea-
lització tosca en comparació del nivell d’acabat i de qualitat dels rellotges 
estrangers contemporanis. Això era motivat per haver basat els seus dis-
senys tècnics en la còpia miniaturitzada dels grans rellotges de campanar 
presents en la majoria de viles. Així, si aquests rellotges tenien un segle 
o dos d’antiguitat, les noves construccions també presentaven aquella 
aparent antiguitat.

Esquema d’un rellotge d’Arenys 
en què es mostren els principals 
components mecànics. Disposa 
dels tres mecanismes habituals. Al 
darrere de l’esfera, el mecanisme de 
la marxa amb l’escapament català; 
a continuació, la soneria dels quarts 
i, al darrere, el mecanisme de les 
hores. A la pàgina de la dreta, a baix, 
estudi d’un escapament de retrocés 
habitual en els rellotges europeus 
contemporanis (dibuix del professor 
Ramon Beseran). La principal 
característica és la forma de triangle 
escalè que es dóna a les dents. 
Alguns dels rellotges domèstics 
catalans van ser fabricats amb aquest 
tipus d’escapament. Al costat, estudi 
de l’escapament català del rellotge 
de Moià 46 (dibuix del professor 
Ramon Beseran). La principal 
característica és la forma de triangle 
equilàter que tenen les dents. 

àncora

barrilet de marxa

barrilet dels quarts

roda primera

roda d’hores

esfera

roda d’escapament

agulles

roda de minuteria

suspensió

barrilet de les hores

roda comptadora
de les hores

rodes de preparació

rodes de retenció

frens aerodinàmics
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martell

pesos

martell campana
de les hores

campana
dels quarts

pèndol

L’escapament català
L’escapament d’un rellotge és un dispositiu mecànic que permet regular 
la despesa d’energia fornida pels pesos i distribuir-la a intervals regulars al 
pèndol per mantenir-lo en oscil·lació constant. Les dues peces principals 
de l’escapament són la roda d’escapament i l’àncora. Existeixen innom-
brables formes per a ambdues peces i del seu disseny en depèn en gran 
manera el bon funcionament del rellotge.

L’escapament dels rellotges catalans té unes particulars característiques 
no trobades en cap altre lloc; per això se’l va batejar d’una manera especí-
fica amb el nom d’escapament català. Aquesta fita va succeir l’any 1958 a 
Pforzheim en plena efervescència del descobriment dels rellotges domès-
tics catalans presentats pel Sr. Maurer durant un congrés de la societat 
alemanya Freunde Alter Uhren.

L’escapament català és molt simple i aprofita un percentatge menor de 
les forces mecàniques que distribueix que altres escapaments més per-
feccionats, però acompleix la seva funció amb garantia; la prova més clara 
d’això són els nombrosos rellotges que continuen funcionant després de 
dos segles i mig amb el mateix mecanisme d’escapament.

Podem concretar dient que sempre que trobem un rellotge d’aquella èpo-
ca, el segle XVIII, amb la roda d’escapament de dents en forma de triangle 
equilàter es tracta d’un rellotge català. Però també cal tenir en compte 
que hi ha rellotges catalans amb escapaments diferents, per exemple pro-
cedents de Gironella, Igualada i Mataró.

Es calcula que a Catalunya es podien haver fabricat de 1.500 a 2.000 rellotges 
durant aquell període. El càlcul es fa sobre la base dels rellotges de Moià su-
pervivents, que són 49 (43 rellotges i sis esferes), i de la numeració amb què 
els personalitzaven, i que arriba al número 508 per al rellotger Senesteva 
i al 106 per al rellotger Crusat. Si acceptem que els nú-
meros coneguts poden no ser els darrers de 
la producció i que encara pot haver-hi rellot-
ges per trobar, intuïm que aproximadament 
s’ha salvat un 7,5% de la producció total.

El «segell de lo català»
Creiem que està demostrat que al català li 
agrada més innovar que copiar. De la mateixa 
manera que en el món de la construcció tenim 
el terrat a l’estil català i la volta d’escala a l’estil 
català –que són totalment diferents dels cons-
truïts arreu del món–, existeixen les armes de 
Ripoll, distingibles de lluny de qualsevol arma eu-
ropea contemporània, i els rellotges catalans, els 
quals també presenten aquell detall que els dife-
rencia immediatament dels seus contemporanis.
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D e la vila d’Arenys de Munt hem aconseguit catalo-
gar 36 rellotges i una esfera, cosa que dóna idea 

de la importància del taller d’Arenys, que, juntament 
amb el de Moià, fou dels més prolífi cs en la fabricació 
de rellotges domèstics. Alguns d’aquests rellotges els 
identifi quem per les dates que hi fi guren i que abasten 
de 1775 a 1814. N’hi ha altres que no estan datats, en 
alguns dels quals només hi ha els noms de Catalunya 
i d’Arenys, i en altres hi consten, a més, les signatures 
de Francesc Roca, Feliu Roca i Genís Pou.

El grup de rellotges d’Arenys és molt homogeni i el for-
men rellotges de paret o de caixa alta amb unes carac-
terístiques molt similars. Les esferes són d’estil anglès 
i acostumen a portar un disc en la part superior en què 
consten sovint l’any de fabricació, els noms de Catalunya 
i d’Arenys, i, de vegades, el nom de l’autor. Les màqui-
nes són de pèndol llarg, amb diversos pesos, que poden 
variar en nombre i que impulsen la marxa, les soneries 
d’hores i quarts, i, eventualment, el despertador. L’auto-
nomia de funcionament és d’un sol dia en tots els casos.

Els rellotges d’Arenys es caracteritzen per portar en la 
part de dalt dues campanes d’una mida relativament 
gran, situades l’una damunt de l’altra i molt separades 
del mecanisme. Una de les campanes, la més petita, és 
la que toca els quarts d’hora i l’altra, de so més greu, és 
la de les hores. Tots els rellotges que hem vist fabricats 
a Arenys porten l’escapament català, característica 
comuna a la major part dels rellotges catalans.

Firmen aquests rellotges Feliu Roca, Francesc Roca
i Genís Pou. La presència dels dos primers noms va em-
pènyer el director de l’Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys, 
Josep M. Pons Guri, a buscar documents relatius a la fa-
mília Roca, de la qual s’han trobat referències al mateix 
Arxiu Històric, a l’Arxiu Parroquial d’Arenys de Munt i a 
l’anomenat Llibre de la Confraria de Sant Joan de Sant 

Martí d’Arenys any 1749, procedent de la biblioteca 
particular de Joaquim Corbera, d’Arenys de Munt.

De l’estudi detallat que hem fet dels documents publi-
cats (Pons, 1961; i Pons-Rodríguez, 2002), es desprèn 

FOTOTIPIA THOMAS

Taller 
d’Arenys de Munt



la continuïtat de l’ofi ci de rellotger dins de la família 
Roca al llarg de cinc generacions, que ocupen tot el 
segle XVIII i gairebé tot el segle XIX. A cada generació 
només hi va haver un rellotger i, per tant, són cinc les 
persones que exerciren l’ofi ci.

Josep Roca i Santandreu (1689-1774)
Josep Roca i Santandreu va néixer l’any 1689 a Juneda, 
prop de Lleida. El seu pare, Esteve Roca, era encepa-
dor. Vet aquí la primera relació, que no serà l’única, dels 
rellotgers catalans amb la cèlebre indústria d’armes de 
foc, que va tenir el seu màxim exponent a la ciutat de 
Ripoll. Josep Roca es perfi la clarament com l’iniciador 
de l’ofi ci de rellotger a la família Roca. Es va casar el 
1715, a 26 anys, a Canet de Mar amb Teresa Catà, 
d’Arenys de Munt, i es va establir a la vila de la seva 
muller. El 22 de setembre de 1719, Francesc Bellso-
lell, de professió metge, va vendre al jove Josep, que 
llavors tenia trenta anys, un solar i mig de terra per 
construir-hi una casa. En l’acta notarial (Pons, 1961, II), 

Josep Roca consta com a rellotjerio i diu que el solar 
que aquest va comprar estava situat a l’anomenat camp 
de la plaça o carrer de Sant Martí, contigu a ponent a 
la riera d’Arenys. Aquesta casa va ser coneguda durant 
molts anys amb el nom de can Rellotger.

Les poques referències que tenim del primer rellotger de 
la família Roca fan referència a les relacions de la nissaga 
Roca amb la Casa de la Vila. El 1742 i el 1750, l’Ajunta-
ment d’Arenys contracta els serveis de Josep Roca per 
tenir cura del manteniment del rellotge de la vila.

Feliu Roca i Catà (1720-1792)
En el primer document que apareix Feliu Roca i Catà 
com a persona adulta ja s’hi troba esmentat també el 
seu ofi ci de rellotger. El mot que expressa l’ofi ci dels 
Roca al llarg dels documents de l’època pren multitud 
de formes: rellotger, rellotjerio, horologerius, rellotgerio, 

orologarius, orollogarius, relotger, rellotxer, reloxero, 

rellotget, relogero, relojero... El setembre de 1777, 

A
R

E
N

Y
S

 D
E

 M
U

N
T 

 1
33

JOSEP ROCA
BELLSOLELL DE LA TORRE

(1844-1908)
Mor solter i sense descendència

Antònia Novell
(de Santa Maria
de Palautordera)
= ? Antoni Novell
(de Santa Maria
de Palautordera)

=

=Esteve Roca
Encepador. Nat a Juneda

Francesca Santandreu

=JOSEP ROCA I SANTANDREU
(1689-1774)

Rellotger, manyà, serraller
Nat a Juneda i establert a Arenys

Teresa Catà i Blanch
(d’Arenys)

=Francesc
(serraller

a Santa Maria
de Palautordera)

Maria
= Josep Soler, toneler

FELIU ROCA I CATÀ
(1720-1792)
Rellotger

Antònia
= 1 Miquel segrés, cordeler

     2 Josep Torrent

Esperança Toldrà i Lladó
(de Vilassar)

=Pere
(Emigrant a Algecires)

Teresa
= Dr. Pacífi c Rovira

Antònia
= Antoni Ferre, sastre

Antònia Cabot de la Creu
(de Llavaneres)

FELIU ROCA I FONTRODONA
(1772-1867)
Rellotger

=Feliu
Apotecari a Argentina

SALVADOR ROCA I NOVELL
(?) Rellotger a Santa Maria

de Palautordera

(?)

FRANCESC ROCA I TOLDRÀ
(1748-1807)
Rellotger

Josep
(1762-?)

Tirador d’or a Barcelona

Teresa Fontrodona i Ribas
(de Caldes d’Estrach)

=Maria-Ventura JOSEP ROCA I CABOT
(1803-1878)
Rellotger

Teresa Antònia Bellsolell
de la Torre i Fort

Família Roca d’Arenys de Munt



Feliu Roca és designat batlle d’Arenys de Munt, però 
l’Ajuntament es nega oficialment a donar-li possessió 
de la «batllia», promou recurs contra el seu nomena-
ment i posa el cas a les mans dels tribunals. Entre el 
novembre del mateix any i l’abril de 1778, els regidors 
d’Arenys de Munt requereixen Feliu Roca, reloxero de 

la presente villa, per reparar el rellotge públic, que es 
trobava muy derrotado. Se li exigeix la seva reparació 
en el termini de vuit dies i que l’operació sigui realitzada 
amb el vistiplau de dos pèrits. El primer, nomenat per 
l’Ajuntament, seria el rellotger Josep Balí, de Mataró,
i l’altre havia de ser designat pel mateix Josep Roca.

Francesc Roca i Tolrà (1748-1807)
L’any 1748 va néixer Francesc Roca i Tolrà, del qual ens 
han arribat més rellotges signats procedents del taller 
d’Arenys. Tenim proves de la seva activitat amb la seva 
obra signada i l’expressió de l’ofici de rellotger acompa-
nyant el seu nom en tots els documents que l’afecten. 

Gràcies a les recerques portades a terme a Calafell per 
Rafel Romeu, coneixem un document que acredita que 
Francesc Roca, l’any 1780, fou l’autor del rellotge de 
campanar d’aquesta vila.

Sabem també que, l’any 1797, Francesc Roca arribà al 
càrrec de regidor tercer de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt, que va morir l’any 1807 a la prematura edat de 
56 anys i que va deixar al seu fill Feliu Roca i Fontrodona 
(1772-1867) la continuïtat del taller de rellotgeria d’Arenys. 
El seu nét, Josep Roca i Cabot (1803-1878), va continuar 
l’ofici de rellotger fins a la seva mort. Seria l’últim rellotger 
de la família Roca, ja que només va deixar un fill, Josep 
Roca i Bellsolell (1844-1908), que ja no fou rellotger.

Genís Pou
No hem pogut documentar degudament el nom de 
Genís Pou, que signa un rellotge que també porta la 
marca d’Arenys. Altres rellotges que només porten el 
nom d’Arenys també poden ser obra de Genís Pou pels 
trets cal·ligràfics de la signatura. En tot cas, els seus 
rellotges són pràcticament idèntics als dels Roca; per 
tant, podem suposar una íntima col·laboració entre ells.
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En la part superior, contracte 
conservat a l’Arxiu Històric de 
Calafell en què apareix el nom de 
Francesc Roca i la seva professió. 
En la part inferior, signatura 
del rellotger Francesc Roca. 
Rafael Romeu ha investigat la 
documentació de l’Arxiu Històric 
de Calafell i ha pogut esbrinar que 
Roca fou l’artífex del rellotge de 
campanar de l’església de la Santa 
Creu de Calafell, construït el 1780.
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Total: 36 rellotges i 1 esfera

LLEGENDA

Any 1775 Catalunya Arenys Franch Roca

Any 1775 Catalunya Arenys Franch Roca

Any 1777 Catalunya Arenys Franch Roca Rege

Any 1777 Catalunya Arenys Frch Roca

Any 1777 Catalunya Arenys Frch Roca Rege

Any 1778 Catalunya Arenys Franch Roca Rege

Any 1780 Catalunya Arenys Franch Roca 

Any 1782 Catalunya Arenys Franch Roca Rege

Any 1782 Catalunya Arenys Franch Roca

Any 1784 Catalunya Areñs Franch Roca Rege

Any 1785 Catalunya Areñs

Any 1785 Catalunya Arenys

Any 1786 Catalunya Arenys

Any 1786 Cataluña Areñs

Any 1787 Catalunya Areñs

Any 1788 Cataluña Arens

Any 1800 Catalunya Arenys Franch Roca Rege

Any 1814 Catalunya Arenys

Cataluña Arenys Falyu Roca

Cataluña Areñis Faliu Roca

Cataluña Arenys Falyu Roca

Cataluña Arenis Faliu Roca

Catalunya Genis Pou Arenys 

Catalunya Arenys

Catalunya Arenys

Catalunya. Arenys

Cataluña Areñs

Catalunya Arenys 

Cataluña Arenys

Arenys Franch Roca

Areñs Feliu Roca

Areñis Faliu Roca

-

-

Any 1779 Catalunya Arenys Franch Roca Rege

Cataluña Arenys

-

Museu d’Arenys de Mar

Col·lecció Jordi Oller

Particular

Particular

Particular

Museu Comarcal de Manresa, inv. 1200

Bernat Julià

Particular

Museu d’Arenys de Mar

Col·lecció Jordi Oller

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Particular

Particular

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, inv. 2826

Col·lecció Jaume Torras

Museu Episcopal de Vic

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jordi Oller

Museu d’Arenys de Mar

Particular

Schoonhoven Museum (Holanda)

Col·lecció Jaume Torras

Ajuntament d’Arenys de Munt

Col·lecció Casal Mor

Museu d’Arenys de Mar

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Museu Maricel (Sitges)

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Ajuntament d’Arenys de Munt

Ajuntament d’Arenys de Munt

Dr. Robert Ramon

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Jordi Oller

LOCALITZACIÓ
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Rellotge de paret amb pèndol llarg 
i tres pesos motrius. L’esfera és 
de tipus anglès, de planxa de ferro 
quadrada amb un petit frontis de punt 
rodó. El disc de les hores, també 
de peltre, té gravades les hores en 
nombres romans i les divisions dels 
quarts d’hora. Dins del grup d’Arenys, 
és un dels dos exemplars que porten 
gravada la data més antiga. També té 
la particularitat d’haver estat dissenyat 
per assenyalar l’hora amb una sola 
agulla. La llegenda diu «Any 1775 
Catalunya Arenys Franch Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1961a, p. 79
Montañés, 1961b, p. 133
Pons, 1961
Calendari Serra d’Or, 1999
Montañés 2001, p. 44
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

MUSEU D’ARENYS DE MAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

AR01 
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm) i tres cordes. L’esfera és de 
tipus anglès, de planxa de ferro quadrada 
amb un petit frontis de punt rodó situat 
en la part superior en què hi ha un disc 
de peltre amb la signatura. Dins del grup 
d’Arenys, és un dels dos exemplars que 
porten gravada la data més antiga. La 
màquina és de tres mecanismes amb 
escapament català i soneria d’hores
i de quarts. A la part de dalt destaca el 
martell de les hores a punt de colpejar 
la campana. La llegenda diu «Any 1775 
Catalunya Arenys Franch Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

 AR02
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Rellotge de paret amb pèndol i tres 
cordes de les quals pengen tres 
pesos motrius i tres contrapesos 
tensors. Esfera de tipus anglès amb 
complements de peltre i de llautó. 
Les agulles són de ferro. La màquina 
és de pèndol llarg (1.365 mm), amb 
mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. L’autonomia 
de funcionament és d’un sol dia. La 
llegenda diu «Any 1777 Catalunya 
Arenys Franch Roca Rege».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 131 i fotografia X
Maurer, 1958a, p. 50 i 51 esq.
Montañés, 1958a
Montañés, 1959b, p. 43
Pons, 1961
Montañés, 1961a, làm. 24 i 25
Montañés, 1968, làm. 103, 104 i 107 esq.
Farré, 1985, p. 50
Maurer, 1987, 9 abcd
Farré, 1996j, p. 7
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ
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Amb la llegenda «Any 1777 
Catalunya Arenys Franch Roca», 
aquest rellotge és de paret amb 
pèndol i tres pesos motrius. 
L’esfera és de tipus anglès amb 
complements de peltre i de llautó. 
Les agulles són de ferro. La 
màquina és de pèndol llarg, amb 
mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. L’autonomia 
de funcionament és d’un sol dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 105 i 103a
Montañés, 1983a, p. 86
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

 AR04

Rellotge de paret amb pèndol llarg 
(1.365 mm) i tres pesos. Esfera de 
tipus anglès amb complements de 
peltre i de llautó. Les inscripcions de 
la signatura estan pintades en lloc de 
gravades. El disc de les hores està 
pintat a més de gravat i sense buidar 
la part central. Destaquen les dues 
campanes: la gran, per a les hores,
i la petita, per als quarts. La llegenda 
que acompanya l’esfera és «Any 1777 
Catalunya Arenys Frch Roca Rege». 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  AR05
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Rellotge de paret amb pèndol i tres 
cordes. L’esfera és de tipus anglès, de 
planxa de ferro quadrada amb un petit 
frontis de punt rodó situat a la part 
superior. La màquina és de pèndol llarg, 
amb mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament català, la soneria d’hores 
i la de quarts. Falten les dues agulles. 
La llegenda diu «Any 1778 Catalunya 
Arenys Franch Roca Rege». Les mides 
són 296 × 200 × 180 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 2001d
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

MUSEU COMARCAL DE MANRESA (inv. 1200)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm) i tres pesos. La màquina és 
de pèndol llarg amb mecanismes per a la 
marxa amb l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. La disposició dels 
tres mecanismes l’un davant de l’altre 
és característica dels rellotges d’Arenys. 
En destaca la roda comptadora de les 
campanades de les hores amb dentat 
interior i la llegenda, que fa «Any 1780 
Catalunya Arenys Franch Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: BERNAT JULIÀ 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

AR07



Rellotge de paret amb pèndol 
llarg i tres pesos motrius. L’esfera 
és especial; el disc de les hores 
és de relleu bombat i en el 
centre forma una estrella de 
dotze puntes vogida i gravada. 
Les agulles són de ferro. En 
destaquen les dues campanes 
i els dos martells per tocar les 
hores i els quarts, i també la 
llegenda «Any 1782 Catalunya 
Arenys Franch Roca Rege».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1982, p. 76 i 77
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS

  AR08

Rellotge de paret amb pèndol llarg
i tres pesos motrius. L’esfera és de tipus 
anglès amb agulles de ferro. La màquina 
porta escapament català i soneria 
d’hores i de quarts. L’autonomia de 
funcionament és d’un dia. Les campanes 
són colpejades per dos martells. La 
curiosa femella de subjecció, situada 
a la part superior en forma de «u», és 
característica dels rellotges d’Arenys. Va 
acompanyat de la llegenda «Any 1782 
Catalunya Arenys Franch Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons, 1961
Montañés, 1961b, p. 133
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: MUSEU D’ARENYS DE MAR 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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Rellotge de paret amb pèndol llarg 
i tres pesos motrius. L’esfera és 
de mida superior a l’habitual amb 
tots els aplics de llautó i agulles de 
ferro. La màquina és de pèndol llarg 
(1.365 mm) amb mecanismes per a 
la marxa amb l’escapament català, 
la soneria d’hores i la de quarts. 
Les campanes de mida gran són 
colpejades per martells de ferro 
forjat que actuen per gravetat. La 
llegenda de l’esfera diu «Any 1784 
Catalunya Areñs Franch Roca Rege».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  AR10
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
i tres pesos motrius. L’esfera és de tipus 
anglès, de planxa de ferro quadrada amb 
un petit frontis de punt rodó situat a la part 
superior, en què hi ha un disc de peltre 
amb la signatura. La llegenda diu «Any 
1785 Catalunya Areñs». El disc de les 
hores també és de peltre i té gravades les 
hores en nombres romans i els minuts, en 
nombres àrabs. La màquina és de pèndol 
llarg (1.365 mm), amb mecanismes per 
a la marxa amb l’escapament català, la 
soneria d’hores i la de quarts. Les mides 
són 310 × 205 ×180 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 103
     (detall del disc de la signatura)
Maurer, 1987, 10ab
Cascante, 1998, p. 157
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA

I LA TÈCNICA DE CATALUNYA

Fotografia: EDUARD FARRÉ
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Rellotge de paret amb pèndol llarg (1.061 
mm) i tres pesos motrius. L’esfera és de 
tipus anglès. La màquina és de pèndol 
amb mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament de retrocés, la soneria 
d’hores i la de quarts. En una estructura 
cúbica de ferro forjat hi destaquen les 
platines i les rodes de llautó. A la part de 
darrere i fora de la platina s’observa la roda 
comptadora de les hores. Va acompanyat de
la llegenda «Any 1785 Catalunya Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

AR12
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Rellotge de paret amb pèndol llarg i tres 
pesos motrius amb contrapesos. La 
màquina és de pèndol amb mecanismes 
per a la marxa amb l’escapament 
català, la soneria d’hores i la de quarts. 
L’autonomia de funcionament és d’un dia. 
Es caracteritza per les dues campanes 
accionades per sengles martells i per la 
llegenda «Any 1786 Catalunya Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1982, p. 73
Montañés, 1983c, p. 47 (peu equivocat)
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS
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Rellotge de paret amb pèndol llarg (1.365 
mm) i tres pesos motrius. La màquina és 
de pèndol llarg, amb mecanismes per a la 
marxa amb l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. L’autonomia de 
funcionament és d’un sol dia. S’observa 
la part de davant de la màquina amb els 
engranatges de ferro que accionen les 
agulles situats sobre una platina de llautó. 
També s’hi llegeix la llegenda «Any 1786 
Cataluña Areñs».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Amenós, 2002, p. 9
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA (inv. 2826)  

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

AR14
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm) i tres pesos motrius. L’esfera 
és de tipus anglès, de planxa de ferro 
quadrada amb un petit frontis de punt 
rodó situat a la part superior en què hi ha 
un disc de peltre amb la signatura, l’any 
de fabricació i els noms de Catalunya 
i d’Arenys; en concret hi diu «Any 
1787 Catalunya Areñs». El disc de les 
hores també és de peltre i té gravades 
les hores en nombres romans i els 
minuts, en nombres àrabs. Les agulles 
són de ferro. La màquina té els tres 
mecanismes habituals.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 130 i fotografia O
Montañés, 1968, làm. 103
     (detall del disc de la signatura)
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JAUME TORRAS

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 
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D’aquest rellotge només se’n conserva 
l’esfera de tipus anglès: una planxa de 
ferro quadrada amb un petit frontis de 
punt rodó situat a la part superior en què 
hi ha un disc de peltre amb la signatura, 
l’any de fabricació i els noms de Catalunya 
i d’Arenys. La llegenda diu «Any 1788 
Catalunya Arens». El disc de les hores 
també és de peltre i té gravades les hores 
en nombres romans i els minuts, en 
nombres àrabs. Falten els habituals aplics 
de llautó de les cantoneres i del frontis.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Gudiol, 1918
Montañés, 1957b, p. 121 i fotografia C
Maurer, 1957b
Picanyol, 1964
Montañés, 1968, lam. 103 (disc)
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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Rellotge de paret amb pèndol llarg (1.160 
mm) i tres pesos, i esfera de tipus anglès. 
Les agulles són de llautó i també els aplics 
que flanquegen el disc de les hores i la 
signatura. La màquina és de pèndol llarg, 
amb mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament català, la soneria d’hores i la 
de quarts. La màquina és diferent de les 
habituals d’Arenys per la distribució dels 
mecanismes, aquí situats l’un al costat de 
l’altre, i per incorporar barrilets per enrotllar 
les cordes i quadrats per donar corda amb 
clau a través de l’esfera. A la part superior 
hi ha les dues campanes distribuïdes també 
d’una manera particular. La llegenda diu
«Any 1800 Catalunya Arenys Fch Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI
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Rellotge de paret amb pèndol llarg i tres 
pesos motrius. L’esfera, de tipus anglès, 
és atípica en els rellotges d’Arenys 
perquè té el disc de les hores amb 
relleu bombat i acabat en esmalt. Porta 
pintades les hores en nombres romans
i els minuts, en nombres àrabs. Al voltant 
de l’esfera hi ha un segon disc de peltre 
amb els minuts. Va acompanyat de la 
llegenda «Any 1814 Catalunya Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1961a, p. 79
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: EDUARD FARRÉ 
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Rellotge de paret amb pèndol i tres 
pesos motrius. L’esfera és de tipus 
anglès. La màquina és de pèndol 
llarg, amb mecanismes per a la marxa 
amb l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. L’autonomia de 
funcionament és d’un sol dia. A la part 
de dalt porta dues campanes d’una
mida relativament gran, situades l’una 
dins l’altra. La llegenda diu «Cataluña 
Arenys Falyu Rca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

MUSEU D’ARENYS DE MAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  AR19

Rellotge de paret amb pèndol llarg
i tres pesos motrius. L’esfera és de
tipus anglès. La màquina és de pèndol 
llarg, amb mecanismes per a la marxa 
amb l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. Quan es va 
localitzar, estava sense restaurar; 
s’observa que falta la minutera, les 
campanes i els martells. S’hi llegeix la 
llegenda «Cataluña Areñis Faliu Roca». 
Les mides són 310 × 205 × 180 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 7 i 8
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ 
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
i quatre pesos motrius –un d’ells de 
mida menor per al despertador. Duu 
la llegenda «Cataluña Arenys Falyu 
Roca». L’esfera és de tipus anglès. 
Sota les agulles de ferro hi ha el disc 
programador del despertador. La 
màquina disposa de mecanismes per 
a la marxa amb l’escapament català, 
la soneria d’hores, la de quarts i el 
despertador. Sota la campana gran 
s’observa la presència d’un tercer
martell per al despertador.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pryce, 1986, p. 269, fig. 1ab
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari i fotografia del rellotge:

SCHOONHOVEN MUSEUM (HOLANDA)
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm) i tres cordes. L’esfera és de 
tipus anglès, de planxa de ferro quadrada 
amb un petit frontis de punt rodó situat a 
la part superior. El disc de les hores també 
és de peltre i té gravades les hores en 
nombres romans i els minuts, en nombres 
àrabs. La màquina és de pèndol llarg, 
amb mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament català, la soneria d’hores i la 
de quarts. L’autonomia de funcionament 
és d’un dia. Va acompanyat de la llegenda 
«Cataluña Arenis Faliu Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JAUME TORRAS

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  AR22

Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.643 mm) amb tres pesos motrius. 
L’esfera és de tipus anglès, amb un disc 
de peltre amb els noms de Catalunya
i d’Arenys i el nom de l’autor. El tipus
de lletra és similar al dels Arenys24
i Arenys28, que també podrien ser de 
Genís Pou. La màquina és de pèndol 
llarg, amb mecanismes per a la marxa 
amb l’escapament català, la soneria 
d’hores i la de quarts. Incorpora la 
llegenda «Catalunya Genís Pou Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 
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  AR24

Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.116 mm) i amb quatre pesos –un 
d’ells de mida menor per al despertador. 
L’esfera és de tipus anglès, de planxa de 
ferro quadrada amb un petit frontis de 
punt rodó situat a la part superior, en què 
hi ha un disc de peltre amb els noms de 
Catalunya i d’Arenys. Pel tipus de lletra 
podria ser una obra de Genís Pou (vegeu 
Arenys23). Sota les agulles de ferro hi ha 
el disc programador del despertador.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 130 i dues fotografies R
Maurer, 1958a, p. 51 dreta
Montañés, 1968, làm. 108 i 109
Maurer, 1987, 4abcd
Montañés, 1999, p. 314
Xarrié, 1999, p. 27

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ CASAL MOR 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
i tres pesos motrius. L’esfera és de 
tipus anglès. A la part de dalt porta dues 
campanes d’una mida relativament gran, 
l’una damunt de l’altra, molt separades del 
mecanisme. El motiu d’aquesta distància 
és que, quan el rellotge estava tancat a
la caixa, les campanes havien de quedar 
fora d’aquesta per poder escampar el so 
per tota la casa amb la màxima qualitat
i potència. Va acompanyat de la llegenda 
«Cataluña Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: MUSEU D’ARENYS DE MAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  AR25



  

Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm) i quatre cordes de les quals 
pengen quatre pesos motrius –un d’ells de 
mida menor per al despertador– i quatre 
contrapesos tensors. Sota les agulles 
de ferro hi ha el disc programador del 
despertador. S’observa la màquina amb 
la disposició típica dels mecanismes dels 
rellotges d’Arenys; el mecanisme del 
despertador està situat a un costat i té el 
seu propi martell. En la llegenda apareixen 
els noms de Catalunya i d’Arenys.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 8
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm) i tres cordes. L’esfera és 
de tipus anglès i les agulles són de 
ferro. Disposa de mecanismes per 
a la marxa amb l’escapament català, 
la soneria d’hores i la de quarts; 
l’autonomia de funcionament és d’un 
sol dia. Va acompanyat de la llegenda 
«Cataluña Areñs».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge: MUSEU MARICEL (SITGES) 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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Rellotge de paret amb pèndol llarg, 
despertador i quatre pesos motrius. 
L’esfera és de tipus anglès, de planxa 
de ferro quadrada amb un petit frontis 
de punt rodó situat a la part superior, 
en què hi ha un disc de peltre amb la 
signatura, l’any de fabricació i els noms 
de Catalunya i d’Arenys. Pel tipus de 
lletra podria ser una obra de Genís Pou 
(vegeu Arenys23).

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: PROPIETARI 

  AR28

Rellotge de paret amb pèndol llarg, 
despertador i quatre cordes. Dues 
campanes d’una mida relativament 
gran, situades l’una damunt de
l’altra, se separen del mecanisme.
La potència de les campanes era
suficient per donar l’hora i sentir-la
des de tota la casa; també per sentir
el despertador. El rellotge duu la 
llegenda «Cataluña Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  AR29

Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.116 mm), despertador i quatre pesos. 
L’esfera és de tipus anglès. El disc de 
les hores és de peltre i té gravades les 
hores en nombres romans i els minuts, en 
nombres àrabs. Les agulles són de ferro. 
La màquina disposa de mecanismes per 
a la marxa amb l’escapament català, la 
soneria d’hores i la de quarts. L’autonomia 
de funcionament és d’un sol dia. En la 
llegenda, que diu «Arenys Franch Roca», 
s’indiquen el nom del rellotger i la població.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.141 mm), despertador i quatre pesos 
motrius. L’esfera és de tipus anglès. El 
disc de les hores, de peltre, té gravades 
les hores en nombres romans i els 
minuts, en nombres àrabs. Les agulles 
són de ferro. La màquina, com en els 
anteriors models, es caracteritza per tenir 
uns mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament català, la soneria d’hores, la 
de quarts i el despertador. En la llegenda 
diu «Areñs Feliu Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 103c (disc)
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  AR31

Rellotge de paret amb pèndol llarg 
(1.141 mm), despertador i quatre pesos 
motrius. L’esfera és de tipus anglès, 
de planxa de ferro quadrada amb un 
petit frontis de punt rodó situat a la part 
superior, en què hi ha un disc de peltre 
amb la signatura, l’any de fabricació i 
els noms de Catalunya i d’Arenys. En el 
disc de les hores apareixen gravades les 
hores en nombres romans i els minuts, 
en nombres àrabs. La llegenda diu 
«Areñis Faliu Roca».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 106
Pons-Rodríguez, 2002

Propietari del rellotge:

DR. ROBERT RAMON 

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  AR32
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.553 mm) i tres cordes. L’esfera és de 
tipus anglès, de planxa de ferro quadrada 
amb un petit frontis de punt rodó situat
a la part superior, en què hi ha el perfil 
d’una corona reial. El disc de les hores 
també és de peltre i té gravades les hores 
en nombres romans i els minuts, en 
nombres àrabs. Les agulles són de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI
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Rellotge de paret de pèndol i pesos 
amb despertador. És un model atípic 
dins del grup d’Arenys, més petit de 
l’habitual i de disseny particular. Tot 
i que és anònim, s’atribueix al taller 
d’Arenys per les similituds tècniques 
amb els altres rellotges d’aquest taller. 
Sota l’agulla de les hores hi ha el disc 
programador del despertador. Les 
mides són 200 × 125 × 115 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 129 i fotografia T
Montañés, 1968, làm. 124
Maurer, 1987, 7ab

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  AR33



A
R

E
N

Y
S

 D
E

 M
U

N
T 

 1
61

Rellotge de paret amb pèndol llarg i 
tres pesos motrius. L’esfera és de tipus 
anglès, de planxa de ferro quadrada 
amb un petit frontis de punt rodó en 
què hi ha un disc de peltre amb la 
signatura. El disc de les hores també 
és de peltre i hi té gravades les hores 
en nombres romans i les divisions 
dels minuts. Agulles de ferro. En la 
signatura hi posa «Any 1779 Catalunya 
Arenys Franch Roca Rege».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER 

Fotografia: Guillem F. H.
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Rellotge de paret amb pèndol llarg 
i tres pesos motrius. L’esfera és 
de tipus anglès, de planxa de ferro 
quadrada amb un petit frontis de punt 
rodó en què hi ha un disc de peltre 
amb la signatura. El disc de les hores 
també és de peltre i hi té gravades 
les hores en nombres romans i 
les divisions dels minuts. Agulles 
de ferro. En la signatura hi posa 
«Cataluña Arenys».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: Guillem F. H.
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Rellotge de paret amb pèndol llarg 
i tres pesos motrius. L’esfera és 
de tipus anglès, de planxa de ferro 
quadrada amb un petit frontis de punt 
rodó amb un aplic de llautó. El disc de 
les hores és de peltre i hi té gravades 
les hores en nombres romans i les 
divisions dels minuts. Agulles de ferro 
a sota de les quals es pot veure el 
disc de llautó del despertador. 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: Jesús Zapater

  AR37



Taller 
de Barcelona

U n sol rellotge hem trobat que porti la signatura 
de Barcelona i la del seu autor, el rellotger Antoni 

Bou. Aquest devia ser reconegut, ja que, el 1770, 
l’Ajuntament de Santpedor el reclama per inspeccionar 
el rellotge del campanar de la vila. A partir d’aquesta 
data podem intuir que, aquell any, Antoni Bou ja devia 
ser una persona madura i podem fer una estimació 
aproximada de les dates de naixement i mort (c. 1720 - 
c. 1790). Hem buscat informació de la seva activitat en 
els cadastres i llibres eclesiàstics de Barcelona sense 
obtenir gaires resultats positius. En el cadastre (I-201, 
n. 18) d’aproximadament l’any 1740 apareix un Antoni 
Bou, torner, que podria ser ell mateix, un parent seu o 
potser el seu pare. Una Maria Bou, vídua, apareix en el 
cadastre (I-202, n. 213) d’aproximadament 1750, que 
podria ser una germana o la seva mare. Finalment, en 
l’Arxiu Diocesà, en els llibres d’esposalles de 1756 (f. 
627, v. 34), apareix un Antoni Bou que es casa amb 
Antònia Sagués però no s’esmenta el seu ofi ci.

La consulta dels documents, si bé no ens ha servit gai-
re per establir la biografi a d’Antoni Bou, ens ha permès 
documentar uns quants rellotgers de Barcelona que van 
ser coetanis seus. És el cas d’Alberto Lajeune, Nicolás 
Mugnerot, Frederic Rius, Alexandre Soler, Emmanuel 
i Bartolomé Bofi ll (vegeu pàg. 73), Pau Ferran, Pere 
Guion, Raimon Malet i Geroni Descatllar.

Les característiques del rellotge domèstic de Bou el 
fan un dels més antics de la rellotgeria catalana de 
l’època. Si ens basem en les estimacions prèvies, 
podem pensar que la seva activitat professional ma-
dura es va desenvolupar entre 1750 i 1780 aproxi-
madament. És possible que tingués relació amb els 
rellotgers d’Arenys, ja que la seva màquina recorda 
de molt a prop les característiques tècniques dels 
rellotges d’aquesta vila. En aquest cas, el més segur 
és que els rellotgers d’Arenys aprenguessin l’ofi ci 
amb Antoni Bou i no al contrari.

HAUSER Y MENET



B
A

R
C

E
LO

N
A

  1
63

INVENTARI DEL TALLER DE BARCELONA

BA01

RELLOTGE

Total: 1 rellotge

LLEGENDA

Antonius Bou Barne Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

LOCALITZACIÓ

Rellotge de paret de pèndol curt (122 mm) i tres 
pesos. L’esfera és de tipus anglès, de planxa de 
llautó quadrada amb un petit frontis de punt rodó 
situat a la part superior. El disc de les hores és 
de peltre fl anquejat per aplics de llautó; al centre 
queda un espai per a la signatura «Antonius Bou 
Barne». Les agulles són de ferro. La màquina 
disposa d’escapament de paletes i de soneria 
d’hores i de quarts. L’autonomia de funcionament 
és d’un dia. L’estructura de la màquina és molt 
similar a les fabricades a Arenys.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Xarrié, 1999, p. 27
Montañés, 2001, p. 42

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografi a de la màquina: EDUARD FARRÉ

  BA01



Taller 
de Centelles

A l fi nal del segle XIX, el Museu Episcopal de Vic 
va adquirir una esfera incompleta de rellotge 

molt valuosa per al nostre estudi, que, només per la 
seva presència, permet incorporar el nom de la vila de 
Centelles al mapa rellotger català. Està signada en la 
seva part superior amb la inscripció següent: «Josep 
Casanovas me fecit Sentellas 1763», que és de les 
més explícites del panorama rellotger català, ja que 
referencia l’autor, la vila d’origen i la data. Dos segles 
després, l’historiador local Miquel Mirambell Abancó 
ha publicat (2004) un estudi complet del rellotger 
Josep Casanovas.

Josep Casanoves i Tolosa (1737-1812)
Va néixer al principi de gener de 1737. Fou el segon fi ll 
del matrimoni format per Josep Casanoves i Pladevall
i Francesca Tolosa, que li posaren els noms de Llop, Jo-
sep i Baltasar, tot i que, quan fou adult, adoptà el nom 
de Josep. Consta documentalment per haver fet feines 
de serraller entre 1761 i 1763, el mateix any que signa 
l’esfera de rellotge del Museu Episcopal de Vic. L’any 

següent es casà amb Teresa Coromines i Castellar, fi lla 
d’un pagès de Centelles. El casament va tenir lloc el 14 
de febrer de 1764 i d’aquell matrimoni en van sortir sis 
fi lles i cinc fi lls. El tercer fi ll, Josep Casanoves i Coromi-
nes (1768-1817), va esdevenir l’hereu i continuador del 
taller patern.

Els únics testimonis del rellotger Casanoves que roma-
nen són l’esfera de rellotge conservada al Museu Episco-
pal de Vic que Josep Casanoves i Tolosa va fer a 26 anys 
i el rellotge descobert recentment en un mas de Seva 
(Osona). A més, es conserva la documentació d’arxiu 
en la qual se l’esmenta com a rellotger, juntament amb 
el seu fi ll. En efecte, Josep Casanoves i Tolosa apareix 
esmentat 64 vegades, 37 de les quals fi gura com a 
rellotger, 21 com a manyà, tres com a serraller, una com 
a artesà, una altra com a ferrer i una darrera sense con-
cretar-ne la professió. Per la seva banda, el seu fi ll, Josep 
Casanoves i Coromines, s’ha localitzat 22 vegades, onze 
de les quals surt esmentat com a rellotger, deu com a 
manyà i en una ocasió no es precisa l’ofi ci. 

AUTOR DESCONEGUT
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=Francesc Casanoves
(†1759)
Paraire

MAGDALENA PLADEVALL
(†1757)

=Pau Josep Casanoves
i Pladevall

(1709-c.1796)
Paraire

Francesca Tolosa
(†1792)

Francesc
(1734-1809)

Paraire

Domènec
(m. 1752)

Maria
(1741-1809)

Pere
(m. 1746)

Coloma
(m. 1755)

Tomàs
(1750-1833)

Capellà

Margarida
(1739-1813)

=LLOP JOSEP CASANOVES
I TOLOSA
(1737-1812)
Rellotger

Teresa Coromines
i Castellar

(†1799)

Maria
(1800-1802)

Teresa
(m.1804)

(1764)

(1799)

Josep
(1806-1809)

Margarida
(1816-1817)

Joan
(1802-1822)

Manyà i bracer

=Josep
(1813-1846)

Manyà

1 Magdalena Salgot i Oms
   (1798-1843)
2 Coloma Marfà

Josep
(1766-1768)

Francesca
(1765-1773)

Coloma
(1780-1782)

Maria Rosa
(1772-abans 1799)

Margarida
(1775-p.1802)

Francesc
(1782-a.1799)

Domènec
(1784-p.1799)

Maria Anna
(1789-p.1804)

Anton
(1777-1796)

Manyà

Pere
(1770-1771)

=JOSEP CASANOVES
I COROMINES

(1768-1817)
Rellotger

Magdalena Pujol
i Vila

(1786-1842)

Família Casanoves de Centelles

Sobre la possible clientela dels Casanoves, hem con-
sultat la documentació de la notaria de Joan Castellar
i Martorell, notari públic de Santa Coloma de Centelles, 
que actuà entre 1762 i 1805, i a qui acudiren els cen-
tellencs i els habitants de les parròquies veïnes durant 
aquests anys. Els inventaris ens han proporcionat infor-
mació valuosa sobre la consideració social que tenien 
els rellotges el segle XVIII. En els inventaris consultats 
s’han localitzat quinze rellotges, una desena dels quals 
era en localitats de la comarca d’Osona: Centelles (tres 
rellotges), Sant Martí de Centelles (dos rellotges), Sant 
Cugat de Gavadons (dos rellotges), Tona (un rellotge), 
Balenyà (un rellotge) i Sant Miquel Sesperxes (un rellot-
ge). La resta pertanyia a poblacions del Vallès Oriental, 
amb un rellotge cadascuna: Santa Coloma Sasserra, 
Castellcir, Bertí, Sant Martí d’Aiguafreda i Tagamanent.

Tots aquests rellotges –llevat d’un– es localitzen do-
cumentalment en cases de pagès benestants: el mas 
Mestre i el mas Fortuny de Centelles; el mas Pou i el 
mas Fabregar de Sant Martí de Centelles; el mas Pujalt 
de Santa Coloma Sasserra; el mas Soler del Coll de Sant 
Miquel Sesperxes; el mas Fontordera de Tona; el mas 
Agustí de Tagamanent; el mas Traver de Sant Pere de 
Bertí; el mas Bosch de Sant Andreu de Castellcir; el mas 
Oller i la casa Valldeoriola de Sant Cugat de Gavadons; la 
casa Aregall de Sant Martí d’Aiguafreda; i la casa Verda-
guer de Sant Fruitós de Balenyà. L’únic rellotge que no 
provenia d’una masia era el més antic, inventariat l’any 
1762, propietat de Mn. Anton Llavina, prevere de l’es-
glésia de Santa Coloma de Centelles. Era a la cambra de 
les cases que mossèn Llavina habitava a Centelles.

Sembla indiscutible que els tres rellotges trobats dins el 
terme parroquial de Centelles fossin obrats per Josep 
Casanoves i Tolosa, sobretot el que va pertànyer a 
mossèn Anton Llavina. Cal recordar que aquest rellotge 
el tenim documentat el 6 de setembre de 1762, molt 
pròxim cronològicament a l’esfera conservada al Museu 
Episcopal de Vic, datada l’any 1763, i que la família 
Llavina estigué emparentada amb els Casanoves.

La recerca d’arxiu exhaustiva que Miquel Mirambell ha 
portat a terme i de la qual aquí hem fet un breu resum 
ha resultat molt interessant i, a més, en un mas de 
Seva (Osona) ha trobat un rellotge setcentista que, en-
cara que no tingui cap inscripció, podria ser centellenc, 
cosa que ens atrevim a dir després d’un primer estudi 
que no permet adscriure’l a cap dels altres tallers cata-
lans. Aquest rellotge, que encara es conserva complet, 
ara fa uns 25 anys fou objecte d’una intervenció de 
restauració que el posà en funcionament i el policromà.

A la vista del rellotge, hi ha arguments per desvincu-
lar-lo de Moià a causa de la factura de la màquina (hi ha 
elements que no es corresponen amb les màquines de 
Moià conegudes) i de l’esfera, que és de ferro en lloc 
de llautó com ho és la totalitat de les esferes de Moià. 
Tampoc no porta la signatura de la vila tot i que la majo-
ria de rellotges de Moià estan signats i numerats. Tam-
poc no ens atrevim a vincular-lo a Vic ja que d’aquesta 
capital només en tenim una esfera i la seva factura (de 
llautó i gravada al burí) tampoc no es correspon amb la 
que ens ocupa. Per tant, hem optat per censar el rellot-
ge juntament amb l’esfera de Centelles.
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  CE01

Esfera de rellotge de paret de tipus 
anglès, de planxa de llautó quadrada 
amb un petit frontis de punt rodó 
situat a la part superior, en què hi ha la 
llegenda «Josep Casanovas me fecit 
Sentellas 1763». Falta el disc de les 
hores, però conserva els aplics de
fosa de llautó que el flanquejaven.
Les mides són 310 × 206 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 121 i fotografia D
Montañés, 1959c, p. 45
Montañés, 1961a, p. 83
Montañés, 1968, làm. 125
Farré, 1985, p. 51
Xarrié, 1999, p. 28
Mirambell, 2004, p. 140

Propietari del rellotge:

MUSEU EPISCOPAL DE VIC (inv. 15.397) 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA
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INVENTARI DEL TALLER DE CENTELLES

CE01 (Esfera)

CE02

RELLOTGE

Total: 1 rellotge i 1 esfera

LLEGENDA

Josep Casanovas me fecit Sentellas 1763

-

Museu Episcopal de Vic, inv. 15.397

Particular

LOCALITZACIÓ

  

L’esfera d’aquest rellotge és de perfi l anglès, de 
planxa de ferro pintada. El disc de les hores és de 
peltre i té gravades les hores en nombres romans. 
L’agulla horària és de ferro i el disc programador 
del despertador és de llautó. La màquina és de 
pèndol llarg, amb escapament català, soneria 
d’hores i despertador. L’autonomia de funcionament 
és d’un dia. Considerem que es construí al taller 
de Josep Casanovas de Centelles a partir del 
lloc de localització i després de descartar la seva 
vinculació amb cap dels altres tallers catalans per les 
diferències tècniques que manté amb tots ells.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Mirambell, 2004, p. 154 i 155, fi g. 7-10

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: PROPIETARI

CE02



F ins ara hem inventariat 20 rellotges, tres esferes 
i una màquina procedents de Gironella, set dels quals 

tenen la inscripció acreditativa de la vila de procedèn-
cia; en dos apareix simplement el nom Gironella i en 
els sis restants la frase abreujada Ft en Gironella. Tots 
els rellotges d’aquest grup tenen unes característiques 
tècniques molt similars, cosa que ha permès adjudicar 
al taller de Gironella molts rellotges sense signatura.

Gràcies a l’historiador Josep Busquets, que publicà la 
història dels Puigferrat (1990), els rellotgers que s’han 
pogut documentar com a autors d’aquests rellotges 
són Joan Puigferrat (c.1698-1753), que es creu que pro-
cedia d’Olost de Lluçanès, i el seu fi ll Joan Puigferrat
i Riambau (c.1736-1808).

Joan Puigferrat (c. 1698-1753) 
L’any 1728 es cridà a Gironella un rellotger de fora
–Joan Puigferrat– per reparar el rellotge del campanar. 
Vint anys més tard, el 1748, es torna a cridar Joan 
Puigferrat per construir un rellotge nou per al campanar 

amb l’exigència de lliurar-lo en el termini de dos mesos 
i pel preu de setanta lliures. Al mateix temps, el con-
sistori ofereix al rellotger la possibilitat de quedar-se 
a viure a Gironella amb l’avantatge que la vila pagaria 
els seus impostos. Pel que sabem, el tracte es portà 
a terme i ben aviat trobem la família Puigferrat vivint 
a Gironella. Segurament, Joan Puigferrat procedia del 
Lluçanès, concretament d’Olost, on no va tornar, ja 
que l’any 1753 va morir i va deixar el taller de rellotge-
ria al seu jove fi ll Joan.

Joan Puigferrat i Riambau (c.1736-1808) 
El nou rellotger el trobem relacionat ben aviat, el 1761, 
amb una reparació feta al rellotge públic que havia 
construït el seu pare i l’any 1795 el suposem l’autor
del rellotge del campanar de Solsona. Al marge de la 
seva activitat professional, va estar molt implicat en
els afers socials de la vila, fi ns al punt d’arribar a ser-ne 
la màxima autoritat, regidor en cap. L’any 1808 va morir 
i va deixar el negoci al seu fi ll Josep Puigferrat i Escaler, 
que aleshores tenia 32 anys.

de Gironella
Taller 

C.O.
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Rellotge de paret amb pèndol curt, 
amb escapament de paletes i soneria 
d’hores, i tres pesos motrius. L’esfera 
és rectangular vertical de planxa de 
llautó. Hi té gravades les hores en 
nombres romans i les divisions dels 
quarts d’hora. Les agulles són de ferro; 
la curta és l’horària i l’altra, l’indicador 
i disparador del despertador, que està 
situat a l’exterior de la caixa. L’autonomia 
de funcionament és d’un dia. Duu la 
llegenda «Ft EN GIRONELLA».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p. 199 i f. I
Montañés, 1959b, p. 44
Montañés, 1968, làm. 128
Cascante, 1998, p. 155

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: JORDI FERRÉ

  GI01
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No tenim més notícies de l’activitat professional dels 
Puigferrat, però sabem que, entre els anys 1836 i 1839, 
la guerra Carlina enrunà Gironella i el rellotger tornà al 
Lluçanès amb la seva família. Quedà a Gironella, però, 
el record de la casa dels Puigferrat, situada en l’actual 
carrer del Roser (abans d’Olvan Baix, del Forn i Major)
i que anomenaven cal Rellotger.

Els rellotges de Gironella
Contrastant amb la detallada inscripció d’altres rellotges 
catalans en què consten el nom de l’autor i l’any de fa-
bricació i la vila de procedència, els rellotges de Girone-
lla, i no tots, només porten gravat en l’esfera el nom de 
la vila i, per tant, desconeixem el nom del Puigferrat en 
concret que va ser el responsable de la seva fabricació
i els anys exactes en què això va succeir.

Els rellotges de Gironella són molt més rudimentaris 
que els d’Arenys o els de Moià. Per posar un exemple 
que ens ajudi a establir les diferències que hi va haver 
entre les diferents escoles contemporànies, direm que 
les mides dels rellotges són menors, ja que fan uns
20 × 14 × 11 cm. Tenen l’esfera simplement rectan-
gular, situada verticalment, i només dos dels rellotges 
signats conserven un petit frontis perfilat i gravat.

Tots ells disposen d’una única agulla, la de les hores, 
que té solidàriament un índex més llarg desplaçable per 
programar l’hora del despertador que de vegades es 
pot confondre amb una agulla de minuts. Aquest indica-
dor suplementari gira conjuntament amb l’agulla horària 
i, en passar pel costat dret o esquerre del rellotge, 
dispara el mecanisme del despertador, que està situat
a l’exterior de la caixa.

El pèndol dels rellotges de Gironella és curt i va situat 
al davant de l’esfera; l’escapament és de paletes, més 
primitiu que l’escapament català; les rodes transmis-
sores són de ferro i de vegades no hi ha cap més peça 
de llautó que l’esfera. La major part dels rellotges de 
Gironella disposa de despertador; molts altres tenen so-
neria; alguns d’ells toquen les hores i les mitges hores, 

i altres també toquen els quarts d’hora. L’autonomia
de funcionament és únicament d’un dia.

Un tret comú en diversos rellotges d’aquesta vila és 
una figura solar gravada en el centre de l’esfera i la 
presència, en el disc horari, de les divisions dels quarts 
d’hora. Les xifres romanes i els ornaments també han 
estat gravats sovint al burí sobre la planxa de llautó que 
forma l’esfera. Una altra característica molt particular 
dels rellotges de Gironella és una peça angular de ferro 
que abraça el rellotge per les parts posterior i inferior,
i que serveix per donar més solidesa a la seva estruc-
tura en ser penjats a la paret. L’existència d’aquesta 
peça en altres rellotges catalans anònims semblants 
ha donat la primera pista per atribuir el seu origen al 
mateix taller de Gironella.

En conjunt podem afirmar que les obres dels Puigferrat 
de Gironella tenen la factura més primitiva de totes les 
mostres de la rellotgeria catalana que coneixem. Fins
i tot podria ser que els rellotges més antics que atri-
buïm a aquest rellotger fossin fets a la seva vila d’ori-
gen, al Lluçanès, abans del trasllat domiciliari a Girone-
lla. Coneixent l’habilitat del seu fill, Joan Puigferrat
i Riambau, autor del rellotge del campanar de Solso-
na, podem suposar que també devia fabricar rellotges 
domèstics a l’estil del seu pare. Per tant, a grans trets, 
creiem que els Puigferrat foren pioners a Catalunya en 
l’art de fabricar rellotges domèstics.
 
En el dibuix de Laborde que representa l’interior de 
l’ermita de Sant Dimas de Montserrat es veu perfec-
tament dibuixat un rellotge de Gironella en la part alta 
de la paret. Aquest dibuix fou publicat l’any 1806, però 
en un inventari del contingut de l’ermita de l’any 1741 
ja hi consta l’existència d’un rellotge i podem suposar 
que seria el mateix. Si aquesta suposició és encertada, 
el rellotge només podria haver estat fabricat pel primer 
Joan Puigferrat i, per tant, en la primera meitat del se-
gle XVIII. El rellotge que apareix en el gravat o un de molt 
similar va ser recuperat per l’Abadia de Montserrat amb 
data 2 de març de 1998 (vegeu pàg. 10-11).
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GI01

GI02

GI03

GI04

GI05

GI06

GI07

GI08

GI09

GI10

GI11

GI12

GI13

GI14 (Esfera)

GI15

GI16 (Esfera)

GI17

GI18 (Esfera)

GI19

GI20

GI21

GI22

GI23

GI24

RELLOTGE

Total: 20 rellotges, 3 esferes i 1 màquina

LLEGENDA

Ft EN GIRONELLA

GIRONELLA

Ft EN GIRONELLA

-

-

-

-

1777

-

Ft EN GIRONELLA

-

Ft EN GIRONELLA

-

Ft EN GIRONELLA

-

-

-

GIRONELLA

-

-

-

-

-

-

Particular

Particular

Col·lecció Jan Xarrié (Premià de Dalt)

Col·lecció Riera Marsà

Col·lecció Jordi Oller

Museu Episcopal de Vic

Museu Episcopal de Vic

Col·lecció Jordi Oller

Particular

Particular

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Museu Comarcal de Manresa, inv. 1204

Museu Comarcal de Manresa, inv. 1201

Col·lecció Jordi Oller

Particular (Gironella)

Particular

Monestir de Montserrat

Estanislau Anglerill (Olvan)

Joan Comellas (Berga)

Col·lecció Rubèn Pàmies (Reus)

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, inv. 2825

Col·lecció Jordi Oller

LOCALITZACIÓ

  GI02

Rellotge de paret amb pèndol curt amb 
escapament de paletes i autonomia de 
funcionament per a un dia. El pèndol 
no és l’original. L’esfera és rectangular 
vertical de planxa de llautó. Hi té gravades 
les hores en nombres romans i les 
divisions dels quarts d’hora. L’agulla de 
les hores és de ferro. En la llegenda diu 
«GIRONELLA», el nom de la població.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p. 200 i f. II

Propietari del rellotge: PARTICULAR 

Fotografi a: LUIS MONTAÑÉS
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Rellotge de paret amb pèndol curt
(153 mm) i tres pesos motrius.
L’esfera és rectangular vertical de 
planxa de llautó amb un petit frontis 
artísticament perfilat i gravat situat a la 
part superior. Les agulles són de ferro; 
una és l’horària i l’altra, l’indicador
i disparador del despertador. El curiós 
martell del despertador, en forma de 
«u» i rematat amb dues boles que 
oscil·len horitzontalment, és característic 
dels rellotges de Gironella. La llegenda
fa «Ft EN GIRONELLA» i les mides són 
268 × 168 × 165 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p. 200 i f. III
Montañés, 1968, làm. 128
Farré, 1985, p. 51
Maurer, 1987, fig. 11 abcd

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JAN XARRIÉ (PREMIÀ DE DALT)  

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI03



Rellotge de paret amb pèndol
curt (142 mm) i tres pesos motrius. 
L’esfera és rectangular vertical
de planxa de ferro pintada. Les 
agulles són de ferro; una és l’horària 
i l’altra, l’indicador i el disparador del 
despertador. La màquina disposa 
d’escapament de paletes i soneria 
d’hores. Hi falta el mecanisme 
del despertador. L’autonomia de 
funcionament és de dotze hores.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1990d, p. 59
Farré, 1996j, p. 9

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ RIERA MARSÀ

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  GI04

Rellotge de paret amb pèndol llarg, amb 
escapament català situat a l’exterior, i dos 
pesos motrius. L’esfera és rectangular 
vertical de planxa de ferro amb un petit 
frontis artísticament perfilat. L’agulla i el 
disc programador del despertador també 
són de ferro. És un dels pocs rellotges de 
Gironella amb escapament català; malgrat 
això, no dubtem a adjudicar-lo al taller de 
Gironella per la resta de característiques 
que presenta. 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 124 i f. I 
Montañés, 1968, làm. 100

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: Guillem F. H.

  GI05
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Rellotge de paret amb pèndol curt i tres 
pesos motrius. Les mides són 185 × 
120 × 110 mm. L’esfera és rectangular 
vertical de planxa de llautó. L’agulla i el 
disc programador del despertador són de 
ferro. La màquina disposa d’escapament de 
paletes i soneria d’hores. El mecanisme del 
despertador està situat a l’exterior d’una de 
les portes laterals de la caixa.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p, 125 i f. ‘M’ 
Montañés, 1968, làm. 101

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI06

Rellotge de paret amb pèndol curt i dos 
pesos. L’esfera és rectangular vertical de 
planxa de ferro. Té gravades les hores en 
nombres romans i les divisions dels quarts 
d’hora. L’agulla és de ferro. La màquina,
de pèndol curt, és en forma d’àncora naval 
amb escapament de paletes i soneria d’hores. 
Les mides són 200 × 120 × 115 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 124, i f. ‘J’ 
Montañés, 1968, làm. 100

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI07
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Rellotge de paret amb pèndol curt i dos pesos 
motrius. L’esfera és rectangular vertical de 
planxa de ferro. L’agulla és de ferro. La màquina 
és de pèndol curt frontal amb escapament 
de paletes i soneria d’hores. L’autonomia de 
funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: JORDI FERRÉ

  GI09

Rellotge de paret amb pèndol curt i dos 
pesos. L’esfera és rectangular vertical de 
planxa de ferro. Té gravades les hores en 
nombres romans i les divisions de les mitges 
hores. L’agulla és de ferro. La màquina és 
de pèndol curt en forma d’àncora naval amb 
escapament de paletes i soneria d’hores. Hi 
consta la data de 1777. És l’únic rellotge de 
Gironella que coneixem amb la data gravada.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 125 i f. ‘L’ 
Montañés, 1968, làm. 101

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: Guillem F. H.

  GI08
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Rellotge de paret amb pèndol curt (134 mm) 
en forma d’àncora naval. A l’esfera, de forma 
rectangular i vertical de planxa de ferro, hi 
té gravades les hores en nombres romans 
i les divisions dels quarts d’hora. L’agulla 
és de ferro. La màquina és de pèndol curt 
frontal amb escapament de paletes i soneria 
d’hores. L’autonomia de funcionament és 
d’un dia. Fa 193 × 132 × 111 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense Bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  GI11

Rellotge de paret amb pèndol curt (153 mm) 
i un pes motriu. Les mides són 195 × 128 
× 62 mm. L’esfera és rectangular vertical 
de planxa de llautó. Les agulles són de 
ferro; una és l’horària i l’altra, l’indicador i el 
disparador del despertador. La màquina és 
molt plana, motiu pel qual la campana es 
va haver de posar quasi vertical per evitar 
que toqués la paret. Va acompanyat de la 
llegenda «Ft EN GIRONELLA»

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1990d, p. 60 i 61
Farré, 1996j, p. 11

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  GI10
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Rellotge de paret amb pèndol curt frontal
i tres pesos motrius. L’esfera és rectangular 
vertical de planxa de llautó amb un petit 
frontis artísticament perfilat situat a la 
part superior. Hi té gravades les hores en 
nombres romans i les divisions dels quarts 
d’hora. Es troba incomplet, ja que hi falta 
l’agulla horària i només conserva unes 
quantes peces de la màquina. Les mides 
són 280 × 155 × 165 mm. Es completa amb 
la llegenda «FT EN GIRONELLA».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

MUSEU COMARCAL DE MANRESA (inv. 1204)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI12
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Rellotge de paret amb pèndol curt frontal 
i dos pesos motrius. La màquina disposa 
d’escapament de paletes i mecanisme de 
despertador situat a l’exterior. Les mides del 
rellotge són 172 × 103 × 85 mm. L’esfera 
és rectangular vertical de planxa de llautó. 
Té gravades les hores en nombres romans 
i les divisions dels quarts d’hora. L’agulla és 
de ferro i a sota té el disc programador del 
despertador de llautó.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

MUSEU COMARCAL DE MANRESA (inv. 1201)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI13

Esfera de rellotge de paret de forma 
rectangular vertical feta de planxa de llautó. 
Està ornamentada amb delicats gravats 
que inclouen el sol central amb grans ulls, 
un dels trets característics dels rellotges 
de Gironella. A l’estil dels rellotges de 
sol, del seu nas n’hauria de sortir l’agulla 
de les hores. Duu la llegenda «FT EN 
GIRONELLA».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI14
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Rellotge de paret amb pèndol curt 
(138 mm) i tres pesos motrius, les 
mides del qual són 195 × 135 × 110 
mm. L’esfera és rectangular vertical de 
planxa de ferro. Té gravades les hores 
en nombres romans i les divisions dels 
quarts d’hora. Les agulles són de ferro; 
una és l’horària i l’altra, l’indicador i el 
disparador del despertador. La màquina 
s’equipa amb escapament de paletes 
i soneria d’hores, i disposa de dues 
campanes, la superior de les quals és 
per al despertador.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Xarrié, 1999, p. 28
Montañés, 1999, p. 314
Montañés, 2001, p. 43

Propietari del rellotge: MONESTIR DE MONTSERRAT

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI17

Esfera de rellotge de paret de forma 
rectangular vertical feta de planxa de 
llautó. Conserva només la roda i l’agulla 
de les hores. S’hi entreveu la llegenda 
«GIRONELLA». A mitjan segle XX es va 
vendre la màquina a un drapaire com 
a ferro vell; es recorda que a la part de 
dalt hi havia dues campanes.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

ESTANISLAU ANGLERILL (OLVAN)

Fotografia: J. PUIG (GIRONELLA)

  GI18

Esfera de rellotge de paret de planxa 
de llautó de forma rectangular vertical 
amb un breu perfil a la part superior. 
Hi destaquen els delicats gravats, que 
inclouen un sol central estilitzat.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR  

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  GI16
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Rellotge de paret amb pèndol curt en forma 
d’àncora. La màquina disposa d’escapament 
de paletes i soneria d’hores. L’esfera és 
rectangular vertical de planxa de ferro. Té 
gravades les hores en nombres romans, 
les divisions dels quarts d’hora i un símbol 
religiós. L’agulla és de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

PARTICULAR (GIRONELLA)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  GI15

Rellotge de paret amb pèndol llarg i dos pesos 
motrius. L’esfera és rectangular vertical de 
planxa de llautó. Hi té gravades les hores, les 
divisions dels quarts d’hora i uns interessants 
detalls zoomòrfics. L’agulla és de ferro i té un 
angelet de fosa de llautó connectat al pèndol. 
La màquina disposa d’escapament català
i soneria d’hores.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 120 i f. ‘B’ 
Montañés, 1968, làm. 121

Propietari del rellotge: JOAN COMELLAS (BERGA)

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  GI19
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Rellotge de paret amb pèndol curt
(129 mm) i tres pesos motrius. L’esfera 
és rectangular vertical de planxa de ferro 
pintada. L’agulla és de ferro. La màquina 
és de tres mecanismes disposats 
perpendicularment amb marxa de pèndol 
curt frontal i escapament de paletes, 
soneria d’hores i de quarts. L’autonomia
de funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montanés, 1968, làm.102
Montañés, 2001, p. 43

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ RUBÈN PÀMIES (REUS)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: LUIS MONTAÑÉS

  GI20
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(874 mm), amb escapament català
i soneria d’hores, i dos pesos motrius. 
L’esfera és de planxa de plom perfilada 
i té gravades les hores en nombres 
romans i les divisions dels quarts d’hora. 
L’agulla és també de ferro i, a sota, hi 
ha el disc programador del despertador. 
L’autonomia de funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  GI21
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(1.365 mm), amb escapament català
i soneria d’hores i de quarts, i tres pesos 
motrius. Les mides són 310 × 215 × 260 
mm. L’esfera, de planxa de ferro amb un 
disc de llautó sobreposat, té gravades les 
hores en nombres romans i les divisions 
del calendari. Les agulles són de ferro; 
la curta és l’horària i la llarga assenyala 
el dia del mes. És l’únic rellotge català 
d’aquesta època equipat amb calendari.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR  

Fotografia: JORDI FERRÉ

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  GI22
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Màquina de rellotge de paret de pèndol 
curt i dos pesos motrius. Falta l’esfera 
i diverses peces del mecanisme. Típica 
disposició dels rellotges de Gironella 
amb escapament de paletes situat 
a l’interior. 

Rellotge de paret amb pèndol curt 
(168 mm), amb escapament de 
paletes i soneria d’hores, i dos pesos 
motrius. L’esfera és de planxa de 
ferro rectangular vertical i té gravades 
les hores en nombres romans i les 
divisions dels quarts d’hora. Sota l’agulla 
de ferro hi ha el disc programador 
del despertador. L’autonomia de 
funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia
 
Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER 

Fotografia: Guillem F. H.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Amenós, 2002, p. 10

Propietari del rellotge:

MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA (inv. 2825) 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  GI24

  GI23



I gualada és inclosa en aquest inventari amb sis 
rellotges, que, entre els uns i els altres, porten la 

signatura del rellotger Anton Ratera, el nom d’Igualada, 
les dates de fabricació de 1777 i 1795, i els números de 
sèrie 31, 43, 48 i 56.

La família Ratera d’Iguadada va tenir una forta relació 
amb la indústria de les armes de foc. Francesc Ratera 
(c.1690-1752) consta com a pedrenyaler i serraller; de 
dos dels seus fi lls, Josep Ratera i Torras (1730-1796) 
continuà l’ofi ci de pedrenyaler i el seu germà Antoni 
Ratera i Torres (1733-1786) fou manyà de jove i rellot-
ger més tard. El fi ll d’aquest darrer, Antoni Ratera i Bou 
(1769-d.1833), ja s’inicià en l’ofi ci de rellotger amb el 
seu pare i, en el seu document matrimonial (1791), 
redactat en llatí, se l’anomena juvenem horologiorum 

fabricum, «jove constructor de rellotges».

Els Ratera d’Igualada
En iniciar la recerca documental del rellotger Ratera, 
vam trobar, en primer lloc, la relació que la família Ra-
tera d’Igualada va tenir amb la important indústria d’ar-
mes de foc catalana. Després de Ripoll i de Barcelona, 
Igualada és reconeguda com la població que més es va 
distingir en la manufactura d’aquestes armes. Aquesta 
indústria es va iniciar a Igualada durant el primer terç 
del segle XVII i ja l’any 1624 s’hi troba esmentat el pe-
drenyaler Josep Ratera (el pedrenyal és una variant de 
pistola amb el canó molt llarg).

Als rellotgers Ratera se’ls atribueix la construcció d’un 
rellotge de campanar datat, per la documentació que es 
posseeix, al fi nal del segle XVIII o al principi del segle XIX, 
i que va funcionar a l’església de Santa Margarida de 
Montbui. Actualment es conserva al Museu d’Igualada 
amb els seus grans pesos de pedra originals i en per-
fectes condicions de funcionament (vegeu ppàg. 112).

Taller 
d’Igualada

AUTOR DESCONEGUT
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INVENTARI DEL TALLER D’IGUALADA

IG01

IG02

IG03

IG04

IG05

IG06

RELLOTGE

Total: 6 rellotges

LLEGENDA

48 Ratera Igualada

Ygualada 1777

Anton Ratera Igualada 31

Ratera Igualada

Anton Ratera Igualada 43 1795

Anton Ratera Igualada n. 56

Museu Episcopal de Vic

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Particular

Particular

LOCALITZACIÓ

Josefa Savall

=Francesc Ratera
Manresa (c.1660-?)

Pagès

Maria

=Francesc Ratera
(Manresa c. 1690-Igualada 1752)

Pedrenyaler, serraller

Isabel Torras
(?-1739)

= =Josep Ratera i Torras
(1730-1796)
Pedrenyaler

ANTONI RATERA I TORRAS
(1733-1786)

Rellotger i manyà

Francesca Canals
(?-1807)

Maria Bou
(1755)

(1798)

(1720)

(1762)

= = =Josep Ratera i Canals
(1760-1824)

Armer

Joan Ratera i Bou
(1771-1825)

Teixidor de cotó

ANTONI RATERA I BOU
(1769-d.1833)

Rellotger

Teresa Llucià Antònia Noguera
(1791)

Família Ratera d’Igualada

Rellotge de paret amb pèndol llarg amb escapament 
de retrocés i dos pesos motrius. Les mides són 
122 × 100 ×70 mm. L’esfera és de planxa de llautó 
perfi lada i té gravades les hores en nombres romans 
i les divisions de les mitges hores. Sota l’agulla de 
ferro hi ha el disc programador del despertador. 
L’autonomia de funcionament és d’un dia. La 
tapa lateral dreta, en què hi ha el mecanisme del 
despertador, està feta aprofi tant un fragment de 
l’esfera d’un altre rellotge que devia ser més gran,
ja que només s’hi aprecien les hores III, IIII i V.
S’hi llegeix la llegenda «48 Ratera Igualada».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 125 i fotografi a K
Montañés, 1959c,  p.  4-6
Montañés, 1961a, p. 82
Montañés, 1968, làm. 101
Farré, 1985, p. 51
Farré, 1996i, p. 5

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

  IG01



Rellotge de paret amb pèndol llarg
(516 mm), amb escapament de retrocés
i soneria d’hores i de quarts, quatre pesos 
motrius i despertador. L’esfera és de llautó 
de tipus anglès, luxosament ornamentada 
amb aplics de fosa i gravats al burí amb un 
petit frontis de punt rodó situat a la part 
superior. El disc de les hores també és de 
llautó i té gravades les hores en nombres 
romans i els minuts, en nombres àrabs. 
Sota les agulles de ferro hi ha el disc 
programador del despertador. L’autonomia 
de funcionament és d’un dia. En el frontis 
hi ha l’espai pel qual es devia moure 
un petit autòmat associat al pèndol. La 
llegenda diu «Igualada 1777».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996i, p. 3 i 6
Xarrié 1999, p.29

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  IG02
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
i tres pesos motrius. La màquina disposa 
d’escapament de retrocés i de soneria 
d’hores i de quarts. L’esfera és de tipus 
anglès, de planxa de ferro quadrada 
amb un petit frontis de punt rodó situat 
a la part superior, en què hi ha un disc 
de llautó amb la signatura, el número de 
sèrie i el nom d’Igualada, i la llegenda 
«Anton Ratera Igualada 31». El disc de 
les hores és d’esmalt i té pintades les 
hores en nombres romans i els minuts, 
de cinc en cinc, en nombres àrabs. Les 
agulles són de ferro. L’autonomia de 
funcionament és de més d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1999, p. 315
Montañés, 2001, p. 47

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  IG03
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Rellotge de paret amb pèndol llarg i tres 
pesos motrius. L’esfera és de tipus anglès, 
de planxa de ferro quadrada amb un petit 
frontis de punt rodó situat a la part superior, 
en què hi ha la llegenda «Ratera Igualada». 
Màquina molt similar a les de Moià. No es 
pot descartar que els rellotgers catalans 
aprofi tessin les màquines d’una altra 
procedència per recompondre-les i signar-les 
amb un altre nom.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografi a

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: JOSEP M. ESPELTA

  IG04

Rellotge de paret amb pèndol llarg i tres pesos 
motrius. L’esfera és de tipus anglès, de planxa 
de llautó quadrada amb un petit frontis de punt 
rodó situat a la part superior. Està gravada amb el 
nom de l’autor, la vila i el número de sèrie: Anton 
Ratera Igualada n. 56.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografi a

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: Toni tonirat@gmail.com
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Rellotge de paret amb pèndol llarg (968 mm)
i tres pesos motrius. L’esfera és de tipus
anglès, de planxa de ferro quadrada amb 
un petit frontis de punt rodó situat a la part 
superior i farcida d’aplics de llautó retallats. 
Aquest rellotge encara es conserva en perfecte 
estat i funciona dins l’espai original, en un 
rebaix de la paret del menjador del primer pis 
d’una masia. Els pesos baixen per l’interior de 
la paret fins a la planta inferior per aconseguir 
més autonomia de funcionament. Incorpora la 
llegenda «Anton Ratera Igualada 43 1795».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  IG05



Taller 
de Manresa

E ls germans Miquel Rosals (c.1740 - d.1780) i Josep 
Rosals (c.1735 - d.1794) són els dos rellotgers que 

signaren els rellotges de Manresa, del quals ens han arri-
bat sis rellotges, una esfera i una màquina. Eren germans, 
fi lls i néts de ferrers, i ells mateixos foren també serrallers 
i ferrers de renom. El Museu Comarcal de Manresa con-
serva un d’aquests rellotges en bastant bon estat.

La crema, l’any 1936, dels arxius parroquials de Man-
resa ha difi cultat la recerca sobre els rellotgers que 
signen els rellotges fabricats en aquesta ciutat i ens ha 
impossibilitat realitzar-ne l’arbre genealògic. Els arxius 
notarials, però, han llançat una mica de llum sobre el 
coneixement de la seva obra.

L’ofi ci tradicional dels Rosals era el de ferrer i els venia 
de lluny. Hem pogut documentar l’avi dels rellotgers, 
Jacint Rosals (c.1685 - d.1751), que apareix en els do-
cuments com a ferrer, i el pare, Vicenç Rosals (c.1710- 
d.1775), que fi gura amb el mateix ofi ci en un protocol 
de 1751 i en els cadastres de 1770 i de 1775. Els fi lls 
de Vicenç, Josep i Miquel, són els autors dels rellotges.

Josep Rosals (c.1735 - d.1794) fi gura ens els documents 
com a serraller, ferrer i rellotger. El 1760 ja signà un 
rellotge i el 1794, un altre. En les fi rmes dels documents 

notarials que hem localitzat tant signa Rosals com Rosal, 
el mateix que passa amb els rellotges i aquest és un detall 
que ha fet especular molt sobre el signifi cat de la «s» que 
apareix al fi nal només en alguna de les signatures.

Miquel Rosals (c.1740 - d.1780), germà de l’anterior, 
apareix en els documents com a ferrer i serraller, signa 
un rellotge de 1769 i apareix en un interessant protocol 
de 1779 que demostra que fou l’autor dels balcons de 
la casa de Josep d’Argullol, actualment catalogada a la 
plaça de Valldaura, en el centre de Manresa.

Els rellotges fabricats pels Rosals tenen un disposi-
tiu per donar corda diferent del que porten els altres 
rellotges catalans contemporanis i no s’ha trobat cap 
mecanisme similar en rellotges procedents d’altres 
tallers. Consisteix en un doble enrotllament de cordes 
sobre el tambor motriu. Dues cordes estan enrotllades 
en sentit contrari sobre el mateix cilindre i estan separa-
des per un disc prim de metall. D’una de les cordes 
penja el pes motriu i, de l’altra, un contrapès menor. A 
mesura que el pes principal va baixant i es desenrotlla 
la seva corda, el contrapès puja simultàniament. Al cap 
del dia només cal estirar el contrapès cap avall perquè 
el pes motriu torni a la seva posició més alta; llavors ja 
es disposa d’una nova reserva de corda per a 24 hores.

ANGEL TOLDRÀ VIAZO
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Rellotge de paret amb pèndol llarg
(994 mm) i tres pesos. Té unes mides 
de 234 × 231 × 110 mm. L’esfera 
és de llautó. La màquina disposa 
de mecanismes per a la marxa amb 
l’escapament de retrocés, la soneria 
d’hores i la de quarts. Té un sistema 
de remuntatge de doble enrotllament 
amb contrapesos. En la llegenda diu 
«MIQUEL ROSAL MANRESA».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p. 204 i 205 i t. VIII 
Montañés, 1959c, p. 45
Montañés, 1961a, p. 82
Montañés, 1975, p. 329-332
Cascante, 1998, p. 157
Farré, 2001d, p. 4

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografi a de la màquina: EDUARD FARRÉ

  MN01

Balcons de la casa de Josep d’Argullol (pl. de 
Valldaura, Manresa). Actualment aquesta casa 
està catalogada per l’Ajuntament de Manresa 
com a monument historicoartístic. La forja dels 
balcons, una autèntica obra d’art, és obra dels 
germans Josep i Miquel Rosals.
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Rellotge de paret amb pèndol llarg (994 mm), amb 
escapament de retrocés i soneria d’hores i de quarts, 
i tres pesos. Fa 216 × 244 × 100 mm. L’esfera és de 
llautó i hi apareix gravat un misteriós conjunt d’inicials 
(An Tn Sa Ta y Ia Me An Ev), del qual no gosem aventurar 
cap hipòtesi, però que segurament devia estar relacionat 
amb el seu propietari. Per la llegenda «IOSEPH ROSALS 
1760» se’n coneixen la signatura i l’any.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Gudiol, 1918
Montañés, 1957b, p. 122 i foto Ñ
Montañés, 1959c, p. 45
Montañés, 1961a, p. 82
Montañés, 1975, p. 329-332
Cascante, 1998, p. 157
Montañés, 1999, p. 314
Montañés, 2001, p. 47
Farré, 2001d, p. 3 i 4

Propietari del rellotge:

MUSEU COMARCAL DE MANRESA (inv. 1202)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MN02
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INVENTARI DEL TALLER DE MANRESA

MN01

MN02

MN03 (Esfera)

MN04

MN05 (Màquina)

MN06

MN07

MN08

RELLOTGE

Total: 6 rellotges, 1 esfera i 1 màquina

LLEGENDA

MIQUEL ROSAL MANRESA

IOSEPH ROSALS 1760 

RAMON FONT EN MANRESA

ME FEU MIQUEL ROSAL ANY 1769

Manresa Joseph Rosal 1794

-

-

-

-

Particular

Museu Comarcal de Manresa, inv. 1202

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Particular

Ajuntament de Vic

Particular

LOCALITZACIÓ

D’aquest rellotge només se’n conserva 
l’esfera gravada al burí. Els ornaments al 
voltant del disc representen dos ocells 
exòtics. En la llegenda «RAMON FONT 
EN MANRESA ME FEU MIQUEL ROSAL 
ANY 1769», a part de la signatura del 
rellotger, fi gura el nom de Ramon Font, 
que suposem que seria el comprador

i propietari. Als arxius notarials de Manresa 
hem localitzat dues persones amb aquest 
nom, un capellà i un veler. Pels ocells que 
decoren l’esfera i per la manca de símbols 
religiosos, ens inclinem a pensar que el 
propietari del rellotge fou el fabricant de 
teixits de seda i que ell mateix va participar 
en el seu disseny.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, p. 86, làm. 121
Montañés, 1975, p. 329-332
Farré, 1985, p. 51
Farré, 2001d, p. 4

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

  MN03
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Rellotge de paret amb pèndol llarg 
(994 mm), amb escapament català, 
soneria d’hores i de quarts, i tres pesos. 
L’esfera és de llautó. Per les seves 
característiques pensem que la màquina 
d’aquest rellotge no fou feta pels Rosals 
sinó que n’adaptaren una procedent de 
Moià, tot i la signatura de la llegenda 
«MANRESA JOSEPH ROSAL 1794».
Fa 250 ×180 × 140 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1975, p. 329-332
Xarrié, 1999, p. 29
Farré, 2001d, p. 4

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  MN04
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Màquina de rellotge de paret amb pèndol 
llarg (1.450 mm), escapament català amb 
soneria d’hores i de quarts i tres pesos. 
Les mides són 260 × 285 × 150 mm. 
Té un sistema de remuntatge de doble 
enrotllament amb contrapesos. Malgrat la 
manca d’esfera, es pot atribuir al taller dels 
Rosals pel sistema de remuntatge de doble 
enrotllament característic d’aquest taller.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, p. 334 i làm. 126
Farré, 2001d, p. 4

Propietari del rellotge: PARTICULAR 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MN05

Rellotge de paret amb pèndol llarg 
(1.450 mm) i tres pesos. La màquina té 
escapament català i mecanismes per a 
la soneria d’hores i la de quarts. Disposa 
d’un sistema de remuntatge de doble 
enrotllament amb contrapesos. L’esfera 
és de planxa de ferro pintada.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 7
Farré, 2001d, p. 4

Propietari del rellotge: PARTICULAR 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MN06



Rellotge de paret amb pèndol llarg,
amb escapament català, soneria d’hores
i de quarts, i tres pesos. La màquina ha 
patit transformacions i els tambors de 
les cordes amb el doble enrotllament 
característic han estat substituïts per 
politges amb cadenes de les quals pengen 
actualment els tres pesos. L’esfera és de 
planxa de ferro amb aplics de llautó.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 2001d, p. 4

Propietari del rellotge: AJUNTAMENT DE VIC 

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MN07
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Rellotge de paret amb pèndol, despertador
i quatre pesos. La màquina és de pèndol 
llarg (1.963 mm), amb escapament català
i soneria d’hores i de quarts. Té un sistema 
de remuntatge de doble enrotllament amb 
contrapesos. Fa 360 × 280 ×150 mm. 
L’esfera és de planxa de ferro amb aplics 
de llautó i disc de les hores de peltre. En 
la bibliografia prèvia, aquest rellotge va ser 
atribuït a Moià pel petit autòmat vinculat al 
moviment del pèndol. Després s’ha vist que 
aquesta característica la comparteixen altres 
tallers catalans com Gironella i Igualada.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1964
Cascante, 1998, p. 154

Propietari del rellotge: PARTICULAR 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MN08



Taller 
de Mataró

D el taller de Mataró ha arribat fi ns als nostres 
dies un total de vuit rellotges i tres esferes. En 

una rústica esfera de rellotge exposada en el Museu 
Comarcal de Mataró hi consta la data més antiga de 
les localitzades en les esferes dels rellotges domèstics 
catalans. Està signada per Joseph Balí de Mataró l’any 
1721 i procedeix del convent carmelità de Sant Josep 
de Mataró. Josep Balí i Bonany (c.1690-1748), d’ofi ci 
manyà i pedrenyaler, a 27 anys ja ocupa la plaça de 
rellotger municipal i fou succeït pel seu fi ll, Josep Balí 
i Reniu (1718-1786), que es dedicà majoritàriament als 
rellotges. Un altre rellotger de Mataró fou Josep Sal-
dari, autor d’un rellotge que pot ser considerat el més 
luxós de la rellotgeria catalana de l’època.

Josep Balí i Bonany (c. 1690-1748)
En la llista de rellotgers municipals trobem dos Josep 
Balí, rellotgers establerts a Mataró, en el cadastre de 
la qual apareixen amb regularitat; el primer fou Josep 
Balí i Bonany, que ocupà el càrrec entre els anys 1717 
i 1748, i l’altre fou el seu fi ll, Josep Balí i Reniu, que el 
succeí en el càrrec entre els anys 1748 i 1752.

L’autor del rellotge del convent de Sant Josep fou el 
primer, Josep Balí i Bonany (c.1690-1748), establert al 
Camí Ral i d’ofi ci manyà i pedranyaler, que a 27 anys 
ja ocupa la plaça de rellotger municipal, càrrec que exer-
ciria fi ns a la seva mort, a 58 anys.

Una esfera de rellotge feta per Josep Balí fou trobada 
formant part del bastidor desballestat d’un rellotge 
original del taller dels Roca d’Arenys que conservava la 
signatura original gairebé completa: «JOSEPH BALÍ DE 
MATARÓ (17)39».

Josep Balí i Reniu (1718-1786) 
Josep Balí i Reniu succeeix el seu pare en l’ofi ci de ma-
nyà i de rellotger i, a la seva mort, també en el càrrec 
de rellotger municipal, lloc que només ocupa durant 
quatre anys, a causa de les seves constants absències 
de la ciutat, una de les quals coincidí amb una avaria 
important del rellotge públic.

Sembla que aquestes absències estaven relacionades 
amb la construcció de rellotges de campanar en viles 

AUTOR DESCONEGUT
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Esfera de rellotge de paret amb la planxa 
de llautó repujada. Les mides són 435 
× 350 mm. Pels gravats suposem que 
només devia tenir una sola agulla. Havia 
pertangut al convent de Sant Josep 
de Mataró; de fet, a la part superior hi 

ha un emblema religiós. A partir de la 
llegenda «JOSEPH BALI DE MATARO 
1721», podem determinar que té la data 
més antiga de tots els rellotges catalans 
catalogats fi ns ara.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p 121-122
Xarrié, 1999, p. 31

Propietari del rellotge:

MUSEU COMARCAL DEL MARESME (inv. 5715)

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

  MT01
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veïnes o no tan properes, ja que fi ns hi tot es donà de 
baixa del cadastre en diversos períodes de temps. Un 
dels rellotges que podem atribuir a la seva autoria és 
el de l’església de Sant Vicenç de Montalt, que ens 
consta fet l’any 1774 i que funcionà 143 anys en el 
campanar, fi ns a l’any 1917, en què va desaparèixer en 
ser substituït per una màquina nova instal·lada per la 
rellotgeria Besses de Barcelona. L’any 1778, Balí fou re-
querit per l’Ajuntament d’Arenys com a expert per jutjar 
la reparació que acabava de realitzar el rellotger local, 
Feliu Roca, en el rellotge de campanar d’aquella vila.

Josep Saldari 
Un altre rellotger de Mataró de l’artesania del qual ens 
ha arribat algun testimoni fou Josep Saldari, autor d’un 
rellotge de característiques molt diferents a les atribuï-
des als rellotges catalans en general. Josep Saldari no 
s’ha trobat en els cadastres municipals i només tenim 

la notícia que hi va haver un Josep Saldari que era gani-
veter i que residia l’any 1757 al carrer d’Argentona.

El rellotge que conservem està signat per Josep Sal-
dari a Mataró i té una ornamentació molt rica, majors 
dimensions i unes particularitats tècniques més d’acord 
amb la tecnologia europea del segle XVIII, sense perdre 
l’encant de la feina feta completament a mà. L’esca-
pament que incorpora és més evolucionat que el típic 
escapament català i l’esfera és un pesat anell de plom 
pintat envoltat de luxosos aplics de fosa de llautó que 
representen quatre angelets i un sol juntament amb 
altres detalls barrocs.

El grup de rellotges procedents dels tallers mataronins 
és el més heterogeni. D’una banda, conserva el vestigi 
datat més antic i, de l’altra, ens ofereix el rellotge de ca-
racterístiques tècniques més avançat i el més complet. 

INVENTARI DEL TALLER DE MATARÓ

MT01 (Esfera)

MT02 (Esfera)

MT03

MT04

MT05

MT06

MT07

MT08

MT09

MT10

MT11 (Esfera)

RELLOTGE

Total: 8 rellotges i 3 esferes

LLEGENDA

IOSEPH BALI DE MATARO 1721

IOSEPH BALI DE MATARO 1739

Joseph Saldari Mataro

-

-

-

-

-

-

-

-

Museu Comarcal del Maresme, inv. 5715

Particular

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Jordi Oller

Particular

Particular

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jaume Torras

Col·lecció Jordi Oller

LOCALITZACIÓ
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Fragments d’una esfera de rellotge de 
paret feta amb planxa de ferro. Pels 
gravats de les hores i els minuts que 
té, podem suposar que devia tenir dues 
agulles. Es va trobar en dos fragments 
malmesos formant part del bastidor d’un 
rellotge d’Arenys desballestat. Hi apareix 
la llegenda «JOSEPH BALI DE MATARO 
1739». Les mides són 340 × 220 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 8

Propietari del rellotge: PARTICULAR 

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MT02



204  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ



M
A

TA
R

Ó
 2

05
Rellotge de paret amb pèndol llarg (781 mm), amb 
escapament de retrocés i soneria d’hores i de quarts, i tres 
pesos motrius. Fa 500 × 340 × 120 mm. L’esfera és de 
llautó ornamentada amb aplics de fosa i gravats al burí amb 
un petit frontis de punt rodó a la part superior, en què hi ha 
la llegenda «JOSEPH SALDARI MATARO». El disc de les 
hores és de plom pintat i les agulles, de llautó. L’autonomia 
de funcionament és de sis dies. Contràriament al que és 
habitual, l’armadura de la màquina (bastidor, columnes
i platines) és totalment de llautó.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b p 128-129 i fotografies N (2 fotografies)
Montañés, 1959b p 44
Montañés, 1961a, làm. 27
Montañés, 1968, làm. 122 i 123
Farré, 1985, p. 51
Maurer, 1987, fig. 12 ab
Cascante, 1998, p. 158
Montañés, 1999, p. 315
Montañés, 2001, p. 44

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  MT03



Rellotge de paret amb pèndol llarg 
(804 mm), amb escapament català 
i soneria d’hores i de quarts, i tres 
pesos motrius. Fa 245 × 170 × 170 
mm. L’esfera és de llautó gravada 
al burí amb un petit frontis perfilat a 
la part superior. Les agulles són de 
ferro. L’autonomia de funcionament 
és d’un sol dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MT04
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La màquina del rellotge de paret 
següent, de tres pesos motrius, és de 
pèndol curt amb escapament de paletes 
i soneria d’hores i de quarts. L’autonomia 
de funcionament és d’un dia. L’esfera 
és de llautó gravada al burí amb un petit 
frontis perfilat a la part superior. Les 
agulles no són les originals.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 132 (2 fotografies)
Montañés, 1975, p. 326
Montañés, 1983a, p. 86

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MT07

Rellotge de paret amb pèndol llarg 
i tres pesos motrius. La màquina 
disposa d’escapament català i soneria 
d’hores i de quarts L’esfera és de 
llautó gravada al burí amb un petit 
frontis perfilat a la part superior. Les 
agulles són de ferro. L’autonomia de 
funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: PROPIETARI

  MT06

Rellotge de paret amb pèndol curt
(140 mm), amb escapament de paletes
i soneria d’hores i de quarts, i tres pesos 
motrius. L’esfera és de llautó gravada 
al burí amb un petit frontis perfilat a la 
part superior. Les agulles són de ferro. 
L’autonomia de funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MT05



Rellotge de paret amb les mateixes 
característiques que el Mataró07. En la 
fotografia de la màquina es pot apreciar 
la disposició dels tres mecanismes, 
situats un darrere l’altre, i l’escapament 
de paletes situat horitzontalment a la part 
alta, fora del bastiment. El pèndol curt 
(140 mm) oscil·la en la part posterior i té 
una llargada similar a la de la màquina.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1982, p. 79
Montañés, 1983a, p. 86
Montañés, 1983c, p. 47
Montañés, 2001, p. 45

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  MT08

Rellotge de paret amb pèndol llarg (994 mm) 
i tres pesos motrius. La màquina disposa 
d’escapament català i soneria d’hores i de 
quarts. Els martells i les campanes estan 
fixats sobre la màquina. L’esfera és de llautó 
gravat al burí i les agulles, de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  MT09
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Rellotge de paret amb pèndol curt
(140 mm), amb escapament de paletes
i soneria d’hores i de quarts, i tres pesos 
motrius. L’esfera és de llautó i les agulles, 
de ferro. Pels costats apareixen els 
tiradors dels martells, que estaven situats
al damunt de la caixa.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 2001, p. 45

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JAUME TORRAS 

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

  MT10

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografi a

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER 

Fotografi a: Guillem F. H.

Esfera de llautó gravat. 

  MT11
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Taller 
de Moià

D e la vila que més rellotges va produir han so-
breviscut 50 rellotges mobles, tres esferes, dos 

rellotges de sol 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 rellot-
gers responsables d’aquesta producció tan gran foren 
Josep Senesteva, fi ll d’un manyà de Santpedor, i el seu 
aprenent i successor, Francesc Crusat, que continuà 
amb el taller a la mort del seu mestre. Aquest també 
numerà la seva producció amb una sèrie diferent, que, 
de moment, arriba al número 114.

La importància de la rellotgeria moianesa ha fet que 
diversos historiadors locals s’ocupessin d’investigar la 
vida dels rellotgers que foren els autors de tan extensa 
producció artesana. Aquests estudis els devem a l’es-
colapi Gaietà Roca (1836-1906), a mossèn Pere Bertran 
i Varneda (1873-1937), al pare escolapi Llogarí Picanyol 
i Pla (1896-1968), a Joan Estevanell i Riera (1861-1962) 

–conservador del Museu de Moià des de la seva funda-
ció–, a Ramon Tarter i Fonts de l’Arxiu Històric de Moià 
i al rellotger moianès Joan Pedrals i Conesa.

Gràcies al conjunt d’aquestes recerques, sabem que a 
Moià hi treballaren, entre els segles XVIII i XIX, tres rellot-
gers: Josep Senesteva, Francesc Crusat i Jaume Torres 
(1812-1852). D’aquest darrer, gendre de Crusat, es diu 
que només es va dedicar al manteniment del rellotge 
del campanar de la vila; per tant, centrarem la nostra 
atenció en els dos primers.

Josep Senesteva i Berenguer (c. 1740 - 1806)
Cap a l’any 1757 va arribar a Moià procedent de Santpe-
dor, d’on eren els seus pares, i el 1758 ja se l’esmenta 
com a serraller; el mateix any demana un préstec de 
250 lliures a la comunitat de preveres de Moià per es-
tablir-se. L’any 1760, Josep Senesteva viu amb la seva 

FOTO RENOM
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Rellotge de petit format (165 × 90 × 98 mm) amb 
escapament català i despertador. És important pel 
número de sèrie que té gravat a l’esfera, «MOYÀ 
1». Va estar dipositat al Museu Episcopal de Vic, 
on el va veure el pare Gudiol (1918). Sembla que 
pertanyia al canonge Ramon Corbella i Llobet de 
Vic, mort el 1924, el qual va retirar-lo del museu per 
regalar-lo a una personalitat de Madrid (Picanyol, 
1964, p. 9). Els anys cinquanta va passar a formar 
part de la col·lecció Pérez Olaguer de Barcelona. El 
1991, el rellotger Josep M. Nicolau el va localitzar a 
Guadalajara a les mans d’una fi lla de Pérez Olaguer. 
Finalment s’integrà a la Col·lecció Crèdit Andorrà.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Gudiol, 1918
Monreal, 1957, p. 126 i 134
Picanyol, 1964, p. 9
Montañés, 1964b, 144
Farré, 1996j, p. 11
Xarrié, 1999, p. 31 i portada
Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografi a: JAUME BLASSI

  MO01
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muller, Francesca, en casa pròpia i amb ell hi viu Jaume 
Arola, segurament el seu aprenent. El 1761 apareix per 
primera vegada amb l’ofici de rellotger amb motiu de 
la construcció del rellotge de campanar de Santpedor. 
En el període 1780-1790, Josep Senesteva forma part 
de la comissió encarregada de les obres de reparació 
de l’església de Sant Josep, on instal·là un rellotge de 
campanar que encara funciona actualment. El 1805 
consta domiciliat a can Calderó, al Raval de Dalt, on 
vivia llavors amb la seva segona muller, Maria Teresa 
Serra, amb les seves filles Francesca i Raimunda, de 
deu anys, i amb el jove Francesc Crusat. 

Francesc Crusat i Tarradellas (1780-1851)
Francesc Crusat neix el 1780 en una família de
moliners de Moià; ho eren tant el seu pare Joan,
que en aquell any era regidor de l’Ajuntament, com
el seu avi Climent; la seva mare, Rosa Tarradellas, 
era natural de l’Estany. 

El 1805 apareix esmentat per primera vegada com 
a aprenent de Senesteva i el 1807 ja consta casat 
amb Llúcia Solà i domiciliat en casa pròpia al Raval de 
Dalt. El padró de l’any 1833 registra Francesc Crusat, 
rellotger domiciliat a la plaça Major, n. 6, juntament amb 
la seva muller i dos fills, Joan, de catorze anys, i M. Do-
lors, de dotze. Els dies 8 i 9 d’octubre de 1839, el taller 
de rellotgeria més important de Catalunya va ser arrasat 

i cremat, conjuntament amb 300 cases més de Moià, 
per les tropes carlistes. Gràcies a l’expedient d’indem-
nització per les pèrdues de l’incendi sabem que la casa 
de Crusat va ser taxada en 16.000 rals. En el document 
també es fa constar que Crusat era membre del cos de 
la Milícia Nacional de Moià.

Rellotges domèstics
Els rellotges de Moià de la primera època, és a dir, els 
construïts per Josep Senesteva, es poden classificar 
en dos grups molt diferents que no són producte d’una 
evolució de la tècnica emprada al llarg del temps, sinó 
d’una oferta simultània de dos models diferents per les 
seves prestacions i preus.

El grup dels rellotges senzills el formen rellotges de 
paret amb pesos, pèndol, la majoria amb una sola 
agulla –l’horària–, corda per a un dia, mecanisme de 
despertador i l’esfera de llautó simplement gravada, 
és a dir, sense aplics ni ornaments afegits al damunt. 
Alguns d’aquests rellotges es conserven en les seves 
caixes curtes o llargues. Dins de la sobrietat de línia 
que caracteritza aquest grup hi trobem alguns rellot-
ges que incorporen també al mecanisme de soneria 
els quarts d’hora.

En el segon grup de Senesteva hi considerarem inclo-
sos tots els altres rellotges. Són de mida més gran que 
els del primer grup, disposen d’una autonomia de fun-
cionament per a més d’un dia i, generalment, disposen 
de dues agulles i de soneria d’hores i quarts d’hora, com 
també de despertador. D’altra banda, l’esfera, d’estil 
anglès, té aplics i motllures sobreposats a la planxa de 
base i algunes tenen el disc de les hores esmaltat. 
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Una característica molt particular d’alguns dels rellotges 
del segon grup de Senesteva és una figureta que re-
presenta un angelet, situada en el frontis i que es mou 
al compàs del pèndol. L’existència d’aquesta figureta 
és deguda a una finalitat decorativa tant com funcional, 
ja que, com que aquest tipus de rellotge anava tancat 
dins d’una gran caixa de fusta que no deixava veure el 
pèndol, el moviment de l’angelet demostrava que el 
rellotge estava en funcionament.

La segona època de la rellotgeria moianesa ve marcada 
pels rellotges fets i signats per Francesc Crusat. Són simi-
lars als que hem descrit com a segon grup de Senesteva
i van numerats amb una sèrie diferent de la del mestre.

Rellotges de campanar
Del taller de Senesteva també va sortir un bon nombre 
de rellotges de campanar, alguns dels quals van signats 
simultàniament amb el número de sèrie i l’any de fabri-
cació, la qual cosa ha servit per poder situar amb més 
aproximació la producció moianesa dins del segle XVIII.

Cronològicament començarem per esmentar l’existèn-
cia del rellotge del campanar de Mura, marcat amb el 
n. 19. També ha sobreviscut el rellotge del campanar 
de Santpedor, datat el 1761 i amb la inscripció «Moià 
138». Aquest rellotge fou reparat per Segimon Nogue-
ra, mestre rellotger de Manresa, l’any 1763. Al princi-
pi, el rellotge va portar certs maldecaps a la vila de 

Santpedor i al rellotger Senesteva, com es pot de-
duir de la reparació que s’hi va haver de fer dos anys 
després de la seva construcció i de la carta autògrafa 
de Josep Senesteva que es conserva en l’Arxiu Històric 
Municipal de Santpedor.

Es conserva també el rellotge de campanar «Moyà 
256», gravat en la mateixa platina amb l’any 1771, del 
qual ignorem la procedència. El rellotge de Santa Maria 
de l’Estany està gravat amb la inscripció «Moyà any 
1790» i es conserva actualment en el Museu de l’Es-
tany. També hi ha el rellotge de l’església de Sant Jo-
sep de Moià, que fou construït cap a 1785 i que encara 
funciona en el seu lloc original. Monreal també adjudica 
al taller de Moià el rellotge del monestir de Montser-
rat. També existeixen dos rellotges de sol horitzontals 
petits que porten la signatura «Moyà».

El ritme de producció
Gràcies a la numeració dels seus rellotges i al fet que 
inclogués la data en alguns dels de campanar, podem 
aproximar-nos força al ritme de la producció de Senes-
teva. L’any 1761 fa el número 138 i sabem que el 1758 
es va establir, la qual cosa ens dóna una mitjana d’uns 
35 a 40 rellotges anuals durant els tres primers anys. 
L’any següent fa el número 149; com que no sabem si 
el va fer al principi o al final de 1762 i tampoc si el nú-
mero 138 era del principi o del final de 1761, la mitjana 
d’aquells anys s’ha de situar entre tres i sis rellotges.
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Rellotge de sol signat a 
Moià, que forma  
part de la Col·lecció 
Crèdit Andorrà (Andorra). 
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MO01

MO02

MO03

MO04

MO05

MO06

MO07

MO08 (Esfera)

MO09

MO10

MO11

MO12

MO13

MO14

MO15

MO16

MO17

MO18

MO19

MO20

MO21

MO22

MO23

MO24

MO25

MO26

MO27

MO28

MO29 (Esfera)

MO30

MO31 (Esfera)

MO32

MO33

MO34

MO35

MO36

MO37

MO38

MO39

MO40

MO41

MO42

MO43

RELLOTGE LLEGENDA

Moyà 1

Moyà 58

Moyà 71

Moyà 85

Moyà 91

Moyà 105

Moyà 108

Moyà 115

Moyà 119

Moyà 153

Moyà 157

Moyà 181

Moyà 199

Moyà 211

Moyà 214

Moyà 218

Moyà 299 José

Moyà 301

327 Joseph Senesteva en Moyà

Moyà 333

Moyà 340

Moyà 343

Moyà 346

Moyà 348

Moyà 359

Josep Senesteve Moyà 360 

Moyà 364

Moyà 375

Moyà 386

Moyà 395

Moyà 403

Moyà 406

Moyà 426

Joseph Senesteva en Moyà 471

Moyà 485

Moyà 492 Senesteva

Moyà 499

Joseph Senesteva en Moyà 502

Moyà 508

-

Moyà 

1797

Moyà Crusat n. 15

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Francesc Margenat

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Caixa de Manresa

Museu Comarcal de Manresa, inv. 1203

Família Rovira

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Particular

Ajuntament de la Corunya

Col·lecció Casal Mor

Col·lecció Francesc Margenat

Col·lecció Caixa de Manresa

Casa-Museu d’Areny-Plandolit (Ordino-Andorra)

Particular

Particular

Particular

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Particular

Particular

Col·lecció W. F. J. Hana (Breda-Holanda) 

Col·lecció Jordi Oller

Particular

Particular

Particular

Col·lecció Renom Llonch

Particular

Col·lecció Jordi Oller

Museu Municipal de Moià

Museu Episcopal de Vic

Particular

Particular (Moià)

Família Rovira

José Daniel Barquero Cabrero

Particular

Particular

Particular

Particular

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Josep Vilanova (Sant Feliu de Codines)

J. R. (Moià)

Particular

LOCALITZACIÓ
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MO44

MO45

MO46

MO47

MO48

MO49

MO50

MO51

MO52

MO53

RELLOTGE LLEGENDA

Moyà Franco Crusat n. 39

Moyà Franco Crusat n. 44

Moyà Franco Crusat 47

Moyà Franco Crusat n. 48

Moyà Franco Cruzat 106

-

Josep Senesteva en Moyà 409 1787

Josep Senesteva en Moyà 461 1793

Moyà 376(?)

Moyà 448

Particular

Museu Municipal de Moià

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Caixa de Manresa

Particular

José Sanz de Loayse

Particular

Col·lecció Teresa Solà

Particular

Col·lecció Jordi Oller

LOCALITZACIÓ

Total: 50 rellotges i 3 esferes

RELLOTGES DE CAMPANAR

RELLOTGE LLEGENDA

Moyà 19

Moyà 138 1761

Moyà 149 1762

Moyà 256 1771

1780

Moyà 1790

Moyà Crusat 114 1832

Església de Sant Martí de Mura

Església de Sant Pere de Santpedor 

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

Particular

Església de Sant Josep de Moià

Museu de l’Estany 

Particular 

LOCALITZACIÓ

Total: 7 rellotges

RELLOTGES DE SOL

RELLOTGE LLEGENDA

Moyà Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

LOCALITZACIÓ

Total: 1 rellotge

El següent número datat és el 256, de 1771. Segons 
això, la mitjana d’aquells anys fou d’uns onze rellotges 
anuals i ja no tenim més rellotges numerats i datats 
alhora; per tant, ens queda el darrer número conegut,
el 508, i la data de la mort de Senesteva, 1806, cosa 
que ens permetria calcular una mitjana de set rellotges 
anuals durant la darrera època. Com que tampoc no sa-
bem si el 508 fou el darrer, podem augmentar aquesta 
mitjana fi ns a vuit rellotges anuals. En tot cas, entre 
1761 (n. 138) i 1808 (n. 508) surt una mitjana força 
regular de vuit rellotges anuals. 

El que no lliga és que el 1761, a trenta anys d’edat
i quan feia tres o quatre anys que havia arribat a Moià, 
ja n’hagués fet 138. Amb qui va treballar Senesteva 
quan va arribar a Moià? De qui va aprendre? Qui va fer 
el primer centenar dels rellotges numerats a Moià?

Crusat entra d’aprenent a casa de Senesteva el 1805. Po-
dem suposar que no va signar cap rellotge fi ns a la seva 
independència el 1807, quan el mestre ja havia mort o 
estava a punt de fer-ho i ell s’havia casat i establert. Entre 
aquell any i el 1832 signa i numera 114 rellotges, la qual 
cosa dóna una mitjana de quatre a cinc rellotges l’any.



Rellotge de paret amb caixa alta de 
pèndol, amb escapament català i soneria 
d’hores i de quarts, i tres pesos motrius. 
L’esfera és de llautó gravada al burí amb 
un petit frontis de punt rodó a la part 
superior, en què es conserva la llegenda 
«Moyà 58». Disposa d’una sola agulla
de ferro. L’autonomia de funcionament
és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ FRANCESC MARGENAT

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO02
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Rellotge de paret de pèndol llarg (1 m.), 
amb escapament català i soneria d’hores 
i de quarts, i tres pesos motrius. Fa
266 × 176 × 170. L’esfera és de llautó
i l’agulla, de ferro. La llegenda diu «Moyà 
71». L’estructura dels tres mecanismes 
segueix la disposició perpendicular, molt 
habitual en els rellotges fabricats pel 
rellotger Senesteva. Les campanes es 
col·loquen allunyades del mecanisme
per sobresortir per damunt de la caixa.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  MO03



218  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol llarg, amb 
escapament català i despertador, i dos pesos 
motrius. Les mides són 165 × 82 × 85 mm. 
Comprèn un disc programador del despertador 
de llautó. L’esfera és de llautó gravada al burí
i l’agulla, de ferro, i incorpora la llegenda
«MOYA 91». El model és similar al Moià01.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 11
Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

MUSEU COMARCAL DE MANRESA (inv.1203)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO05

La màquina del rellotge de pèndol llarg següent 
disposa d’escapament català. L’autonomia de 
funcionament és d’un dia. L’esfera és de llautó 
gravada al burí amb un petit frontis de punt 
rodó a la part superior, en què hi ha la llegenda 
«Moyà 85». Disposa d’una sola agulla de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CAIXA DE MANRESA

(Monestir de Sant Benet de Bages) 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO04
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Rellotge de paret de pèndol llarg de tres 
pesos motrius, amb escapament català, 
soneria d’hores i de quarts i despertador. 
L’esfera és de llautó, l’agulla, de ferro,
i el disc del despertador, de llautó. Hi ha la 
llegenda «MOYÀ 105». Es conserva la caixa 
alta original. El model és similar al Moià03.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 9
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: FAMÍLIA ROVIRA 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO06

Amb la llegenda «MOYÀ 108», aquest 
rellotge de paret de pèndol llarg disposa 
d’una màquina amb escapament català 
i mecanisme de despertador. L’esfera 
és de llautó gravada al burí amb un petit 
frontis de punt rodó. Té una sola agulla de 
ferro i un disc de despertador de llautó. 
L’autonomia de funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  MO07



220  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Esfera de rellotge de paret de 
pèndol. És de llautó gravada al burí 
amb un petit frontis de punt rodó 
a la part superior en què hi ha la 
llegenda «MOYÀ 115». No se’n 
conserva la màquina.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1964, p, 9 i 11
Montañés, 1964a, p. 51-53
Montañés, 1964b, p. 143
Montañés, 1968, làm. 117
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO08

Rellotge de paret de pèndol 
llarg amb escapament català, 
soneria d’hores i mecanisme de 
despertador. L’esfera és de llautó 
gravada al burí amb un petit frontis 
de punt rodó a la part superior 
en què es llegeix «MOYÀ 119». 
Disposa d’una sola agulla de ferro
i d’un disc de despertador de llautó.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO09
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Rellotge de paret de pèndol llarg, amb 
escapament català i soneria d’hores i de 
quarts, i tres pesos motrius. L’esfera és 
de llautó i l’agulla, de ferro. Va acompanyat 
de la llegenda «MOYÀ 153». L’estructura 
dels tres mecanismes segueix la disposició 
perpendicular, molt habitual en els rellotges 
fabricats per Senesteva.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1964a, p. 51-53 
Montañés, 1964b, p. 143 i làm. 29
Montañés, 1968, làm. 118
Montañés, 1983b, p. 57
Montañés, 2001, p. 46

Propietari i fotografia del rellotge:

AJUNTAMENT DE LA CORUNYA

  MO10



222  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol llarg, amb 
escapament català i soneria d’hores 
i de quarts, amb estructura dels tres 
mecanismes en posició perpendicular
i tres cordes. El material de l’esfera és el 
llautó i el de l’agulla, el ferro. A l’esfera hi 
ha la llegenda «MOYÀ 157». Es conserva 
la caixa alta policromada original.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ CASAL MOR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO11
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Rellotge de paret de caixa alta. L’esfera és 
de llautó de tipus anglès amb aplics de fosa 
de llautó, disc de les hores de peltre, agulles 
de ferro i disc del despertador de llautó. S’hi 
observen l’espai superior per on es movia 
l’autòmat associat al pèndol i la llegenda 
«MOYÀ 181». La caixa catalana és de fusta 
policromada. No es conserva la màquina 
catalana original i actualment porta acoblada 
una màquina francesa de Morez.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ FRANCESC MARGENAT

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO12



224  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Esfera de llautó gravada al burí amb la 
llegenda «Moyà 199». No conserva la 
màquina original; actualment porta una 
màquina alemanya de la Selva Negra. Les 
agulles tampoc no són les originals.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CAIXA DE MANRESA

(Monestir de Sant Benet de Bages)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO13

Rellotge de paret de pèndol, de tres cordes, 
amb la màquina de tres mecanismes amb 
escapament català i soneria d’hores i de quarts. 
L’esfera és de llautó de tipus anglès amb aplics 
de fosa de llautó, el disc de les hores és de 
peltre i les agulles, de ferro. Va acompanyat 
de la llegenda «MOYÀ 211». S’observa l’espai 
superior per on es movia l’autòmat associat al 
pèndol. Es conserva en la caixa alta original.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

CASA-MUSEU D’ARENY-PLANDOLIT, ORDINO (ANDORRA)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO14
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Rellotge de paret de pèndol, de quatre cordes, 
amb la màquina de tres mecanismes amb 
escapament català, soneria d’hores i de quarts 
i despertador. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb disc del despertador i autòmat de 
llautó. L’autòmat associat al pèndol es mou al 
seu ritme i servia per demostrar que el rellotge 
funcionava malgrat que el pèndol no era visible. 
Duu gravada la llegenda «MOYÀ 214». Fa
345 × 237 × 111 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p. 203 i fig. VII
Picanyol, 1964, p. 9
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  MO15



226  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret, de quatre pesos, 
amb una màquina de tres mecanismes 
amb pèndol llarg (1.227 mm), 
escapament articulat, soneria d’hores 
i de quarts i despertador. L’esfera és 
de llautó de tipus anglès amb aplics 

de fosa de llautó, disc de les hores 
de peltre, agulles de ferro i disc del 
despertador i autòmat de llautó. 
En la part inferior hi ha la llegenda 
«MOYÀ 299 José». L’autonomia de 
funcionament és d’uns quatre dies.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p. 201 i f. IV (2 fotografies)
Montañés, 1959b, p. 43 
Picanyol, 1964, p. 9
Cascante, 1998, p.156

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO17
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Rellotge de paret de pèndol i quatre 
pesos. Disposa d’una màquina de tres 
mecanismes situats l’un al costat de 
l’altre, d’estructura de ferro i rodes de 
llautó. Té escapament articulat, soneria 
d’hores i de quarts i despertador. L’esfera 
és de llautó, de tipus anglès amb 
autòmat de llautó, i va acompanyada de
la llegenda «MOYÀ 301». L’autonomia
de funcionament és d’uns quatre dies.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1964, p. 9 (2 fotografies,
     una amb el pare Picanyol)
Montañés, 1964a, p. 51-53
Montañés, 1964b, p. 143

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  MO18



228  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol i quatre pesos 
motrius. La màquina és de pèndol llarg amb 
escapament català, soneria d’hores i de quarts 
i despertador. L’estructura dels mecanismes 
segueix la disposició perpendicular. L’esfera és 
de llautó i l’agulla, de ferro. Al frontis hi ha la 
llegenda «MOYA 333».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO20

Rellotge de paret de pèndol llarg, de quatre 
pesos, amb una màquina amb escapament 
articulat, soneria d’hores, de quarts
i despertador. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb aplics de fosa de llautó, disc de la 
signatura de peltre i disc de les hores de coure 
esmaltat. Les agulles són de ferro i el disc del 
despertador, de llautó. A la part superior hi ha la 
llegenda «MOYA 327 JOSEPH SENESTEVA».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: PROPIETARI

  MO19
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Rellotge de paret de pèndol i tres pesos motrius. 
La màquina és de pèndol llarg (1.365 mm) 
amb escapament català i soneria d’hores i de 
quarts. L’estructura dels mecanismes segueix 
la disposició perpendicular. Les campanes estan 
molt allunyades de la màquina. L’esfera, bellament 
ornamentada, és de llautó i l’agulla, de ferro. 
L’autor hi va gravar la llegenda «MOYÀ 346».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO23

Rellotge de paret de pèndol i dos pesos 
motrius. La màquina és de pèndol llarg amb 
escapament català i despertador. L’esfera és 
de llautó gravada al burí i l’agulla, de ferro. 
El disc programador del despertador és de 
llautó. S’hi llegeix la llegenda «MOYÀ 343». 
L’autonomia de funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 114 
Hana, 1964

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ W. F. J. HANA (BREDA, HOLANDA)

Fotografia: W. F. J. HANA

  MO22



230  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol de tres 
cordes. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb un gravat de la Mare de Déu 
de la Misericòrdia, com el Moià38 que
està signat per Senesteva. S’hi aprecia 
també la llegenda «MOYÀ 375». Disposa 
d’una màquina de tres mecanismes i de 
soneria d’hores i de quarts. L’autonomia
de funcionament és de quatre dies.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1959
Picanyol, 1964
Montañés, 1964a, p. 51-53
Montañés, 1964b, p. 143

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS

  MO28

Rellotge de paret de pèndol, de quatre pesos. 
Es caracteritza per tenir una màquina de tres 
mecanismes situats l’un al costat de l’altre, 
escapament català, soneria d’hores i de quarts, 
i despertador. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb autòmat del mateix material. A la part 
inferior, gravada, hi ha la llegenda «MOYÀ 348». 
L’autonomia de funcionament és d’uns quatre 
dies. Es conserva en la seva caixa alta original.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1961a
Picanyol, 1964, p, 10
Montañés, 1964a, p. 51-53
Montañés,1964b, p. 143
Montañés, 1968, làm. 111 
Montañés, 1983c, p. 50

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS
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REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1961a
Picanyol, 1964, p. 11
Montañés, 1964a, p. 51-53
Montañés, 1964b, p. 143
Montañés, 1968, làm. 115
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ RENOM LLONCH

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Rellotge de paret de pèndol llarg, de
quatre pesos motrius, la màquina del qual 
és caracteritza per disposar d’escapament 
català, soneria d’hores i de quarts,
i despertador. Els martells de les campanes 
actuen per gravetat. L’esfera és de llautó amb 
un emblema religiós gravat a la part inferior. 
Al frontis hi ha la llegenda «MOYÀ 364».
Es conserva en la seva caixa alta original.

  MO27



232  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos 
motrius. La màquina és de pèndol llarg (1.071 
mm) amb escapament català i soneria d’hores 
i de quarts. L’estructura dels tres mecanismes 
segueix la disposició perpendicular, comuna 
en la majoria dels rellotges fabricats per Josep 
Senesteva. L’esfera és de llautó pintat i l’agulla, 
de ferro. A la llegenda hi diu «MOYÀ 395». Les 
mides són 286 × 147 × 158 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 126 
Maurer, 1958b, p. 206
Picanyol, 1964, p. 10
Montañés, 1968, làm. 116
Montañés, 1983b, p. 63

Propietari del rellotge: MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  MO30

Esfera de llautó de tipus anglès amb aplics 
de fosa de llautó, disc de les hores del mateix 
material i espai per a l’autòmat associat al 
pèndol. Al centre hi ha la llegenda «MOYA 386».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

GASULL FOTOGRAFIA

  MO29
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Esfera de rellotge de paret, de 242 × 130 
mm, fabricada amb llautó i gravada al burí 
amb un petit frontis de punt rodó en què 
hi ha la llegenda «MOYÀ 403». A la part 
inferior hi ha gravat un emblema religiós que 
consisteix en una lletra «M» coronada.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Gudiol, 1918
Montañés, 1957b, p. 120 i foto ‘A’
Picanyol, 1964, p. 10
Montañés, 1968, làm. 117

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO31

Esfera de rellotge de paret, feta de llautó
i gravada al burí, amb un frontis de punt rodó 
a la part superior en què hi ha la llegenda 
«MOYA 406». No conserva la màquina 
original; en porta una d’adaptada procedent 
de la Selva Negra (Alemanya).

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1964, p. 11
Montañés, 1964a p. 51-53 
Montañés, 1964b, p. 143
Montañés, 1968, làm. 116
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO32



234  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos 
motrius amb contrapesos. La màquina 
és de pèndol llarg amb escapament 
català i soneria d’hores i de quarts. 
L’estructura dels mecanismes segueix la 
disposició perpendicular. L’esfera és de 
llautó i l’agulla, de ferro. Al frontis hi ha la 
llegenda «MOIA 426». Conserva la caixa 
de fusta original.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR (MOIÀ)

Fotografia: JOAN PEDRALS
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Rellotge de paret de pèndol llarg i tres 
pesos, amb una màquina amb tres 
mecanismes: marxa, soneria d’hores 
i de quarts. L’esfera és de llautó de 
tipus anglès amb aplics de fosa de 
llautó, disc de la signatura de llautó
i disc de les hores de coure esmaltat. 
Les agulles són de llautó. A la 
llegenda hi ha l’escrit gravat «Joseph 
Senesteva en Moyà 471». Es calcula 
que l’autonomia de funcionament és 
d’uns quatre dies. Es conserva en la 
seva caixa alta original.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1964, p. 5 i 10
Montañés, 1964a, p. 51-53
Montañés, 1964b, p. 143
Montañés, 1968, làm. 113
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: FAMÍLIA ROVIRA

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO34



Rellotge de paret de pèndol i tres pesos 
motrius. La màquina és de pèndol 
llarg amb escapament català i soneria 
d’hores i de quarts. L’estructura dels tres 
mecanismes és única en la rellotgeria 
catalana; la marxa està situada darrere 
l’esfera i les dues soneries al darrere 
però d’una manera paral·lela en lloc de 
perpendicular com és habitual. L’esfera 
és de llautó i l’agulla, de ferro. Al frontis 
hi ha la llegenda «MOYÀ 485».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1983c, p. 50

Propietari del rellotge:

JOSÉ DANIEL BARQUERO CABRERO

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  MO35
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Rellotge de paret de pèndol i tres cordes. 
La màquina és de pèndol llarg amb 
escapament català i soneria d’hores 
i de quarts amb estructura dels tres 
mecanismes en posició perpendicular. 
L’esfera és de llautó i l’agulla, de ferro. 
S’hi llegeix la llegenda «MOYÀ 499».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: PROPIETARI

  MO37

Rellotge de paret de pèndol i tres cordes.
La màquina és de tres mecanismes; 
marxa, soneria d’hores i de quarts. 
L’esfera és de llautó de tipus anglès 
amb un gravat de la Mare de Déu de 
la Misericòrdia, com el de Moià28. Va 
acompanyat de la llegenda «Joseph 
Senesteva en Moyà 502». L’autonomia
de funcionament és d’uns quatre dies.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 126
    (citat per equivocació amb el n. 592)
Montañés, 1961a, p. 78
Picanyol, 1964, p. 5 i 10
Montañés, 1964a, p. 51-53

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS

  MO38

Rellotge de paret de pèndol, de 170 × 
100 × 100 mm, i de dos pesos motrius. 
La màquina és de pèndol llarg amb 
escapament català i despertador. L’esfera 
és de llautó gravada al burí i l’agulla, 
de ferro. A la part superior de l’esfera 
hi ha la llegenda «MOYÀ 508». El disc 
programador del despertador és de llautó. 
L’autonomia de funcionament és d’un dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MO39
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Rellotge de paret de pèndol, de 370 × 170 
× 110 mm, i tres pesos. Té una màquina 
de tres mecanismes situats l’un al costat 
de l’altre i escapament català amb soneria 
d’hores i de quarts. L’esfera és de llautó 
de tipus anglès amb autòmat i disc de 
les hores de coure esmaltat. L’agulla de 
les hores és de ferro. L’autonomia de 
funcionament és d’un dia. Atribuït al taller 
de Moià per les similituds tècniques, 
podria ser un dels exemplars més antics .

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p, 202 i f. V
Montañés, 1959b, p. 44
Montañés, 1961a, làm. 26
Picanyol, 1964, p. 11
Montañés, 1968, làm. 110
Maurer, 1987, 6abc
Cascante, 1998, p. 155
Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ

  MO40



240  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol llarg, de quatre 
pesos, amb una màquina amb quatre 
mecanismes: marxa, soneria d’hores i de 
quarts i despertador. L’esfera és de llautó de 
tipus anglès amb aplics de fosa de llautó, disc 
de la signatura de llautó i disc de les hores 
de coure esmaltat. Al frontis hi ha la llegenda 
«MOYÀ CRUZAT n. 15».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Picanyol, 1964, p. 9-10
Montañés, 1964a, p. 51-53 
Montañés, 1964b, p. 143

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS

  MO43

Rellotge de paret de pèndol llarg amb 
escapament català, soneria d’hores i mecanisme 
de despertador en un lateral. L’esfera és de 
llautó gravada al burí amb un petit frontis de 
punt rodó a la part superior en què hi ha la 
llegenda «MOIA». Té una sola agulla, de ferro,
i el disc del despertador és de llautó.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

JOSEP VILANOVA (SANT FELIU DE CODINES)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO41
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Rellotge de paret de pèndol i tres pesos 
motrius. La màquina és de pèndol llarg amb 
escapament català i soneria d’hores i de quarts. 
L’estructura dels mecanismes segueix la 
disposició perpendicular. L’esfera és de llautó
i l’agulla, de ferro. A la llegenda s’indica l’any 
de fabricació, el 1797. L’esfera és atípica
i sense numerar. S’atribueix al taller de Moià 
per les característiques tècniques de la 
màquina. Fa 240 x 142 x 210 mm.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: J. R. (MOIÀ) 

Fotografia: JOAN PEDRALS

  MO42



242  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol llarg, de 395 × 280 
× 115 mm, i quatre pesos. La màquina comprèn 
quatre mecanismes: marxa, soneria d’hores i de 
quarts, i despertador. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb aplics de fosa de llautó. El disc de la 
signatura és de llautó i el disc de les hores, de coure 
esmaltat. Les agulles són de llautó. A la llegenda es 
llegeix «Moyà Franco Crusat n. 39». Es conserva en 
la seva caixa alta original de fusta policromada.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1988b, p. 217

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  MO44

Rellotge de paret de pèndol i quatre cordes.
Les mides són 420 × 290 × 125 mm. La màquina 
de pèndol llarg disposa de quatre mecanismes: 
marxa, soneria d’hores i de quarts, i despertador. 
L’esfera és de llautó de tipus anglès amb disc de 
les hores de coure esmaltat i autòmat de llautó. 
Les agulles també són de llautó. La llegenda 
diu «Moyà Franco Crusat n. 44». L’autonomia de 
funcionament és de quatre dies.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge: MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO45
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Rellotge de paret, de 415 × 275 × 124 mm, i tres 
pesos. La màquina és de pèndol llarg (968 mm) 
amb tres mecanismes: marxa, soneria d’hores i de 
quarts. L’esfera és de llautó de tipus anglès amb 
aplics de fosa de llautó, disc de la signatura de llautó 
i disc de les hores de coure esmaltat. Les agulles 
són de llautó. A la llegenda diu «Moyà Franco Crusat 
n. 47». Programat per funcionar uns quatre dies.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Maurer, 1958b, p, 203 i f. VI
Montañés, 1964b, làm. 30 
Picanyol, 1964, p. 10
Montañés, 1968, làm. 112 
Montañés, 1983b, p. 63 
Farré, 1985, p. 51
Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  MO46

La màquina de pèndol llarg d’aquest rellotge 
de paret, de tres pesos, disposa de tres 
mecanismes: marxa, soneria d’hores i de quarts. 
L’esfera és de llautó de tipus anglès amb aplics 
de fosa de llautó, disc de la signatura de llautó
i disc de les hores de coure esmaltat. Les
agulles són de llautó. A la llegenda es llegeix 
«Moyà Franco Crusat n. 48».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Tarter, 2003

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CAIXA DE MANRESA

(Monestir de Sant Benet de Bages) 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO47
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Rellotge de paret de pèndol, de 405 × 280 × 125 mm, 
i tres pesos. La màquina de pèndol llarg (968 mm) 
disposa de tres mecanismes: marxa, soneria d’hores 
i de quarts. L’esfera és de llautó de tipus anglès amb 
aplics de fosa de llautó, disc de la signatura de llautó 
i disc de les hores de coure esmaltat. Les agulles 
són de llautó. L’autor va gravar a manera de llegenda 
«MOYÀ FRANCO CRUZAT 106».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1964b, p. 145
Cascante, 1998, p. 156 i p. 157
Tarter, 2003

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ 

  MO48

Rellotge de paret de pèndol amb una màquina per 
a pèndol llarg. L’esfera és de llautó gravada al burí 
amb un petit frontis de punt rodó a la part superior. 
L’esfera, perfilada i decorada amb motius vegetals, 
té gravades les hores en nombres romans i les 
divisions de les mitges hores. Les agulles de 
l’esfera, ornamentades, són de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: JOSÉ SANZ DE LOAYSE

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  MO49
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Rellotge de paret de pèndol i tres 
pesos. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb aplics de fosa de llautó, 
disc de la signatura i disc de les hores 
de llautó. Agulles de llautó. Màquina 
de pèndol llarg amb tres mecanismes: 
marxa, soneria d’hores i de quarts. 
Escapament català. Autonomia de 
funcionament d’uns quatre dies. La 
llegenda posa «Joseph Senesteva en 
Moyà 409. 1787». Porta la data gravada 
al revers de l’esfera.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografi a

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: JOAN AMAT

  MO50

Rellotge de llautó, disc de la signatura 
de llautó i disc de les hores de coure 
esmaltat. Agulles de llautó. Màquina 
de pèndol llarg amb tres mecanismes: 
marxa, soneria d’hores i de quarts. 
Escapament català. Autonomia de 
funcionament d’uns quatre dies. Es 
conserva en la seva caixa alta original. 
La llegenda posa «Joseph Senesteva 
en Moyà 461. 1793». Porta la data 
gravada al revers de l’esfera.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografi a

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ TERESA SOLÀ

Fotografi a: JESÚS ZAPATER

  MO51

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos 
motrius. L’esfera és de llautó, l’agulla, 
de ferro. La màquina és de pèndol llarg 
amb escapament català i soneria d’hores 
i de quarts. La llegenda posa «MOYÀ 
376»(?) però la numeració no és fi able 
atesa la qualitat de la fotografi a que va 
sortir publicada a Internet.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

<http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/
archive/200703A29.html>
Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografi a: <http://www.pbs.org/wgbh/
roadshow/archive/200703A29.html>

  MO52

Rellotge de paret de pèndol amb 
despertador. L’esfera és de llautó, 
l’agulla, de ferro. La màquina és de 
pèndol llarg amb escapament català 
i despertador. La llegenda posa 
«MOYÀ 448».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografi a

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografi a: GUILLEM F. H.

  MO53



N ou rellotges avalen la producció rellotgera d’Olot 
i els noms que apareixen en les esferes són: 

Joan Estorch i Sargatal (1743-1797); Tomàs, emparen-
tat amb Estorch; i Homs, del qual no sabem gairebé 
res. Hi hagué, però, a Olot altres famílies de rellot-
gers: la de Francesc Vial i la dels Planas: Matheu, 
Bernat i Francesc, que es rellevaren durant tres gene-
racions en el manteniment dels rellotges municipals. 
En una estadística de cap a l’any 1785 es diu que a 
Olot hi havia quatre empreses que es dedicaven a la 
fabricació de rellotges.

Amb la marca d’Olot coneixem dos grups de rellotges 
tan diferenciats entre ells com els que hem assenyalat 
per classifi car els rellotges de Moià. El primer grup és 
format per rellotges de manufactura molt simple, amb 
una sola agulla, soneria d’hores i mitges hores, i esfera 
de llautó gravada sense aplics de cap mena. L’altre grup 
aplega dos magnífi cs exemplars de rellotge d’estil an-
glès, un d’ells amb l’esfera esmaltada, i aplics en la part 
superior i en les quatre cantonades de l’esfera. Dues 
grans campanes, per a la soneria d’hores i quarts, els 
acaben de donar un aspecte luxós.

Joan Estorch i Sargatal (1743-1797)
Joan Estorch signa cinc dels rellotges d’Olot. En els 
documents parroquials d’Olot hi consta un Joan Estorch 
i Sargatal, rellotger, nat el 14 de març de 1743, fi ll de Mi-
quel i de Margarida, que fou traspassat el 20 d’agost de 
1797, a 52 anys, i va ser enterrat a l’església del Carme.

Tomàs
Estorch va estar casat amb Eulàlia Tomàs i precisament 
aquest cognom, Tomàs, apareix en dos dels rellotges 
d’Olot, per la qual cosa deduïm que també van sortir 
del mateix taller, encara que les característiques 
d’ambdós rellotges són molt diferents. És perfecta-
ment compatible la coexistència de diversos models 
diferents i també hem de considerar la possibilitat que 
els dos rellotges estiguin separats per un considerable 
interval de temps.

Homs
Dos rellotges signats per Homs són idèntics als rellot-
ges de Joan Estorch que hem esmentat. Falta saber 
quina relació hi va haver, si fou així, entre Estorch
i Homs, i també la línia evolutiva dins del taller d’Olot.

Taller 
d’Olot

TALLERES FOTOGRAFICOS GUILERA
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OL03

OL04

OL05

OL06

OL07

OL08

OL09

OL10 (Esfera)

OL11 (Esfera)

RELLOTGE

Total: 9 rellotges i 2 esferes

LLEGENDA

OLOT JOAN ESTORCH

THOMAS EN OLOT

1799 HOMS

JOAN ESTORCH OLOT

THOMAS OLOT

JOAN ESTORCH OLOT 1790

Homs

JOAN ESTORCH OLOT 1791

-

OLOT JOAN ESTORCH

1799

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jaume Torras

Col·lecció Alex Jansà (Vilassar de Dalt)

Particular (Granollers)

Col·lecció Xavier Sala

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jordi Oller

Particular

Francesc Fradera Marcet

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

LOCALITZACIÓ

Rellotge de paret de pèndol, que fa 245 
× 145 × 140 mm. La màquina és de 
pèndol llarg (874 mm) amb escapament 
català i soneria d’hores. L’esfera és de 
llautó gravada al burí amb un frontis de 
punt rodó a la part superior en què hi ha 
la llegenda «OLOT JOAN ESTORCH». 
Consta d’una sola agulla de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 127 i f. ‘Q’ (2 fotografi es)
Montañés, 1959a, p. 17 i p. 19 (2 fotografi es)
Montañés, 1961a
Montañés, 1968, làm. 119 i 120 
Farré, 1985, p. 51
Maurer, 1987, 8ab
Cascante, 1998, p. 158

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografi a: JAUME BLASSI

  OL01



248  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos, 
de 345 × 245 × 120 mm. Es caracteritza 
per tenir una màquina de pèndol llarg 
(1.363 mm) amb escapament català
i mecanismes de marxa i soneria d’hores 
i de quarts. L’esfera és de llautó de tipus 
anglès amb aplics de llautó vogits i disc de 
les hores de coure esmaltat. Les agulles 
són de llautó. La llegenda «TOMÀS EN 
OLOT» identifica autor i població.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1968, làm. 127
Maurer, 1987, 2ab

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  OL02
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Rellotge de paret de pèndol que fa 
210 × 145 × 130 mm. La màquina 
és de pèndol llarg (1.310 mm) amb 
escapament català i soneria d’hores. 
L’esfera és de llautó, amb una sola 
agulla de ferro i amb la llegenda «1799 
IHS HOMS». Hem estudiat aquest 
rellotge i hem trobat que la màquina és 
idèntica a Olot01. L’esfera està gravada 
per ambdós costats, resultat d’un error 
en la primera versió.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 127 i f. ‘P’
Montañés, 1959a, p. 19
Montañés, 1961a
Montañés, 1968, làm. 119
Maurer, 1987, 5ab

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JAUME TORRAS

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ 

  OL03



250  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol. La màquina 
és de pèndol llarg (874 mm) amb 
escapament català i soneria d’hores. 
L’esfera és de llautó gravada al burí amb 
molt de detall. Disposa d’una sola agulla 
de ferro. A la part inferior apareix gravada 
la llegenda «JOAN ESTORCH OLOT».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 10
Montañés, 2001, p. 43

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ ALEX JANSÀ (VILASSAR DE DALT)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  OL04
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Rellotge de paret de pèndol. La màquina és 
de pèndol llarg (1.003 mm) amb escapament 
català i mecanisme de despertador. L’esfera 
és de llautó gravada i pintada. Disposa de 
dues agulles de ferro i de disc de despertador 
de llautó. La llegenda diu «THOMAS OLOT».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR (GRANOLLERS)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  OL05
Rellotge amb despertador sense 
soneria. A l’esfera, bellament 
ornamentada, hi ha gravada la llegenda 
«JOAN ESTORCH OLOT 1790», que 
ens informa del nom del rellotger, de
la població i de l’any de fabricació.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ XAVIER SALA

Fotografia: PROPIETARI 

  OL06



252  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol. La 
màquina és de pèndol llarg (874 mm) 
amb escapament català, soneria d’hores 
i mecanisme de despertador extern, del 
tipus dels de Gironella. L’esfera és de 
llautó gravada al burí. Consta d’una sola 
agulla de ferro i de disc de despertador 
de llautó. A la llegenda hi ha el cognom 
del rellotger, «Homs».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  OL07
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Rellotge de paret de pèndol. La màquina és 
de pèndol llarg (874 mm) amb escapament 
català i soneria d’hores. L’esfera és de 
llautó gravada al burí i només consta d’una 
sola agulla de ferro. La llegenda diu «JOAN 
ESTORCH OLOT 1791».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Xarrié, 1999, p. 30

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  OL08

Esfera de rellotge de llautó gravada al burí 
amb un petit frontis de punt rodó a la part 
superior en què hi ha gravada la llegenda 
«OLOT JOAN ESTORCH». No es conserven 
la màquina original ni l’agulla. S’hi ha acoblat 
una màquina moderna de quars.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

FRANCESC FRADERA MARCET

Fotografia: PROPIETARI

  OL10
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Rellotge de paret de pèndol i tres pesos, 
de 238 × 218 × 230 mm. La màquina de 
pèndol llarg (1.363 mm) té escapament 
català i soneria d’hores i de quarts. 
L’esfera és de llautó de tipus anglès 
amb aplics de llautó vogits i disc de les 
hores de coure esmaltat. Les agulles són 
de llautó. És un rellotge anònim amb la 
màquina idèntica a Olot02.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografia de la màquina: EDUARD FARRÉ 

  OL09
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Esfera de rellotge de llautó amb un petit frontis 
de punt rodó a la part superior. A la llegenda 
apareix l’any de fabricació del rellotge, el 1799. 
El gravat és molt interessant pels detalls i les 
figures que s’hi representen.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  OL11



C oneixem divuit rellotges, dues esferes i dues mà-
quines de Sant Joan, i s’han pogut identifi car els 

rellotgers que els feren. Jaume Bover (c.1700-a.1771) 
era un manyà i panyetaire de Ripoll que es casà i s’esta-
blí a Sant Joan de les Abadesses el 1721. Treballà de 
rellotger, com també ho feren els seus dos fi lls, Jaume 
(c.1746-1812) i Pere (1742-1799), que consten en els 
documents com a panyetaires i rellotgers, cosa que ra-
tifi ca, una vegada més, l’estreta relació que hi va haver 
entre la rellotgeria i la indústria armera.

Els rellotges de Sant Joan de les Abadesses s’identifi -
quen amb el nom de la vila, com és habitual en tota la 
indústria rellotgera catalana, i el cognom Bover, molt 
comú a la comarca del Ripollès, gravats al frontis de 
les esferes.

En la imponent monografi a Les armes de foc de Ripoll 
(Graells, 1974) s’esmenten no menys de disset Bover 
de Ripoll relacionats amb la manufactura de les armes 
de foc entre 1566 i 1785, i també una família Bover que 
al llarg de quatre generacions va regentar una fàbrica de 
pólvora, el fundador de la qual, Marçal Bover, va viure al 
fi nal del segle XVI.

Com que els rellotges dels Bover no porten el nom de 
l’artesà ni la data en cap cas, ens és difícil situar-los 
dins el segle XVIII i atribuir-los l’autor. La manca d’un 
nom davant el cognom Bover fa pensar en una indústria 
artesanal familiar.

L’obligada comparació entre els rellotges dels Roca 
d’Arenys i els dels Bover no és casual, ja que les 
màquines procedents d’ambdues viles tenen moltes 
coses en comú. Està per descobrir encara quina relació 
hi podria haver hagut entre els diversos tallers contem-
poranis a Catalunya, però el que no es pot negar és que 
hi hagués un cert contacte que no ens atrevim a defi nir 
si fou de col·laboració o de competència. Probablement 
n’hi hagué dels dos tipus en diferents moments.

Els rellotges dels Bover porten dues agulles i dues campa-
nes. Tenen la soneria d’hores i de quarts, i corda per a un 
dia. Les esferes són de llautó, gravades amb uns dissenys 
originals molt particulars i, en algun cas excepcional, por-
ten el disc horari sobreposat a la planxa de base de l’esfe-
ra. En el mateix cas excepcional s’hi pot veure una petita 
ranura en el frontis, destinada probablement a la sortida 
del mecanisme de suport d’un petit autòmat com els que 
tenen alguns dels rellotges de Moià i d’altres tallers.

Taller 
de Sant Joan
de les Abadesses 

AUTOR DESCONEGUT
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SJ02

SJ03

SJ04

SJ05

SJ06

SJ07

SJ08

SJ09 (Màquina)

SJ10

SJ11

SJ12

SJ13

SJ14

SJ15

SJ16

SJ17 (Esfera)

SJ18

SJ19

SJ20

SJ21

SJ22 (Màquina)

RELLOTGE

Total: 18 rellotges, 2 esferes i 2 màquines

LLEGENDA

SAT IOAN LAS ABADESAS

BOVER ST IOAN

BOVER ST IOAN LAS ABSS

BOVER ST IOAN LAS ABSS

BOVER ST IOAN LAS ABSS

BOVER ST IOAN LAS ABSS

-

-

-

BOVER ST IOAN LAS ABSS

-

-

BOVER ST IOAN LAS ABSS

BOVER ST IOAN LAS ABSS

-

BOVER ST IOAN

-

BOVER ST JOAN

-

-

-

-

Museu Episcopal de Vic

Museu Episcopal de Vic, inv. 4324

Particular

Fundación Camilo José Cela (Padrón)

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Francesc Xarrié (Premià de Dalt)

Particular

Museu Episcopal de Vic

Col·lecció Francesc Margenat

Particular

Joan Pedrals (Moià)

Col·lecció Ramon Ros

Col·lecció Jordi Oller

Particular

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Particular

Particular

Col·lecció Jordi Oller

LOCALITZACIÓ

JAUME BOVER
(c.1746-1812)

Rellotger i panyetaire

=Marçal Bover
(c.1560-?)
Polvorista

Elionor

=Miquel Bover
(c.1595-1666)

Llorenç5 fi lls més Francesca

=Marianna
(1774-?)

Rosa
(1776-?)

Isabel
(1772-?)

Miquel Tauler

=

=

=

Joan Bover
(c.1665-?)
Encepador

Eduard Bover
(c.1630-?)

JAUME BOVER
(c.1700-a.1771)

Manyà i panyetaire

Eudald
Canoner

Miquel
Escultor

? Eudald
Encepador

Pau
Panyetaire

4 fi lls més

? més fi lls

Joan

? Pere
Encepador

Esperança

?

Isabelanna Tauler
(c.1700-a.1781)

Sant Joan
de les Abadesses

(1721)

(1781)
Esperança

(1725)
Maria
(1734)

Margarida
(1730)

M. Teresa
(1739)

Joan
(1723-1751)
Panyetaire

Marianna
(1722)

Família Bover de Sant Joan de les Abadesses

Família Bover de Ripoll

Isabelanna
(1732)

Eudald
(1727)

Anton
(1736)

Eudald
(1745)

PERE BOVER
(c.1742-1799)

Rellotger i panyetaire

= =Magdalena Ribas
(1755-?)

M. Teresa Corriols 
(?-a.1798)

(1771)

(1798)
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Dins del grup del taller de Sant Joan de 
les Abadesses, aquesta esfera té unes 
característiques especials. És més gran 
que la majoria, és l’única que porta afegit 
el disc de les hores en peltre, l’única que 
porta una ranura per a la sortida d’un 
autòmat, no porta la signatura dels Bover
i és l’única en què el nom «Abadesses»
no es troba abreujat, tal com es veu en

la llegenda «SAT IOAN LAS ABADESAS».
Fa 395 × 273 mm. L’esfera és de llautó 
tallat, amb el frontis elegantment perfilat, 
gravada al burí, amb motius florals
i vegetals. El disc de les hores, de peltre, 
també porta la numeració per als minuts. 
Per tant, podem concloure que el rellotge 
portava dues agulles.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Gudiol, 1918
Montañés, 1957b p. 122 i fotografia ‘F’
Montañés, 1959a, p. 17 i 19
Montañés, 1968, làm. 129
Montañés, 1975, p. 326
Montañés, 1983a, p. 82

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ01
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Rellotge de paret de pèndol llarg, de tres 
pesos, amb escapament català i tres 
mecanismes: marxa i soneria d’hores 
i de quarts. Fa 285 × 180 × 175 mm. 
L’esfera és de llautó gravada al burí i les 
agulles són de ferro. L’autonomia de 
funcionament és d’un sol dia. La llegenda 
diu «BOVER ST IOAN».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Gudiol, 1918
Montañés, 1957b, p. 123 i fotografia ‘G’
Montañés, 1959a, p. 17 i 19
Montañés, 1959c, p. 46
Montañés, 1968, làm. 130
Montañés, 1975, p. 326
Montañés, 1983a, p. 83
Montañés, 1999, p. 315
Montañés, 2001, p. 43

Propietari del rellotge:

MUSEU EPISCOPAL DE VIC (inv. 4324) 

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ02
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Rellotge de paret de pèndol llarg, de tres pesos, amb 
escapament català i tres mecanismes: marxa i soneria 
d’hores i de quarts. L’esfera és de llautó gravada al 
burí i les agulles són de ferro. La creu que corona el 
suport de les campanes és una característica d’alguns 
exemplars del taller de Sant Joan de les Abadesses. 
La llegenda fa «BOVER ST IOAN LAS ABSS». Apareix 
amb els pesos i contrapesos originals de ferro forjat.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1961a, p. 84
Montañés, 1964b, làm. 31
Montañés, 1969b, p. 48-49
Montañés, 1975, p. 323 i 326
Montañés, 1983a, p. 84

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS

  SJ03

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. Disposa 
d’una màquina de pèndol llarg (994 mm) amb 
escapament català i els tres mecanismes situats 
l’un darrere l’altre. L’autonomia de funcionament 
és d’un sol dia. L’esfera és de llautó gravada al 
burí i les agulles són de ferro. Al frontis hi ha la 
llegenda «BOVER ST IOAN LAS ABSS».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1969b, p. 48-49
Montañés, 1975, p. 324-325 (dues fotografies)
Montañés, 1983a, p. 85 (dibuix) i 86 (dues fotografies)

Propietari i fotografia del rellotge:

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA (PADRÓN)

  SJ04
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Rellotge de paret de pèndol i tres 
pesos. La màquina és de pèndol llarg 
(994 mm) amb escapament català i tres 
mecanismes: marxa i soneria d’hores
i de quarts. L’esfera és de llautó gravada
al burí; les agulles són de ferro. A la 
llegenda «BOVER ST IOAN LAS ABSS»
hi ha el nom de l’autor i de la població.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1983a, p. 85

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ05
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Rellotge de paret de pèndol llarg
(994 mm), de tres pesos, amb 
escapament català i tres mecanismes: 
marxa i soneria d’hores i de quarts. Fa 
260 × 180 × 190 mm. L’autonomia de 
funcionament és d’un sol dia. L’esfera 
és de llautó gravada al burí i les agulles, 
de ferro. Va acompanyat de la llegenda 
«BOVER ST IOAN LAS ABSS».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1969a
Montañés, 1975, p. 326
Farré, 1985, p. 51
Maurer, 1987, 1abc
Cascante, 1998, p. 158

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ FRANCESC XARRIÉ (PREMIÀ DE DALT)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ06
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Rellotge anònim adjudicat al taller 
dels Bover per la seva identificació 
amb les característiques dels 
rellotges signats. El perfil de 
l’esfera i els gravats són molt 
característics d’aquest grup.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 128 i fotografia ‘S’
Montañés, 1959a, p. 17 i 19
Montañés, 1975, p. 326

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: LUIS MONTAÑÉS

  SJ07

Rellotge anònim adjudicat al taller dels 
Bover de Sant Joan de les Abadesses per la 
seva identificació amb les característiques 
dels rellotges signats. Vegeu la similitud de 
l’esfera amb la del SJ02.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1957b, p. 123 i fotografia ‘H’
Montañés, 1959a, p. 19
Montañés, 1959c, p. 46
Montañés, 1968, làm. 131
Montañés, 1975, p. 326
Montañés, 1983a, p. 83

Propietari del rellotge: MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  SJ08
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Màquina de pèndol llarg (874 mm) amb 
escapament català i tres mecanismes: marxa 
i soneria d’hores i de quarts. L’autonomia 
de funcionament és d’un sol dia. S’adjudica 
el rellotge al taller dels Bover per la seva 
identificació amb les característiques de les 
màquines dels rellotges signats.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ FRANCESC MARGENAT

Fotografia: JORDI FERRÉ

  SJ09

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. Fa 
290 × 190 × 190 mm. La màquina és de pèndol 
llarg amb escapament català i tres mecanismes: 
marxa i soneria d’hores i de quarts. L’esfera, 
de perfil característic, és de llautó gravada al 
burí. Les agulles són de ferro. Duu la llegenda 
«BOVER ST IOAN LAS ABSS».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 10

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ10



S
A

N
T 

JO
A

N
 D

E
 L

E
S

 A
B

A
D

E
S

S
E

S
  2

65

Rellotge anònim adjudicat al taller 
dels Bover per la seva identificació 
amb les característiques dels rellotges 
signats. El perfil del frontis de l’esfera 
és molt similar als altres de Sant Joan 
de les Abadesses, fins i tot si tenim 

en compte que ha estat retallada 
en la seva part superior per encabir 
el rellotge en una caixa no original. 
La màquina també té totes les 
característiques dels rellotges de
Sant Joan de les Abadesses.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

JOAN PEDRALS (MOIÀ)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ11



Rellotge anònim adjudicat al taller dels Bover 
per la seva identificació amb les característiques 
dels rellotges signats. La màquina ha perdut una 
part del seu mecanisme original en haver estat 
substituït el rodatge de la soneria per una part 
d’un rellotge de fusta original de la Selva Negra.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ RAMON ROS

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  SJ12

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. La 
maquina és de pèndol llarg amb escapament 
català i tres mecanismes: marxa i soneria d’hores 
i de quarts. L’esfera és de llautó gravada al burí 
i les agulles són de ferro. En la part inferior hi 
ha la llegenda «BOVER ST IOAN LAS ABSS». 
L’autonomia de funcionament és d’un sol dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  SJ13
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Rellotge de paret de pèndol llarg 
(994 mm) i tres pesos. La màquina té 
escapament català i tres mecanismes: 
marxa i soneria d’hores i de quarts. 
L’esfera és de llautó gravada al burí i les 
agulles són de ferro. En la part superior 
de l’esfera, gravada, hi ha la llegenda 
«BOVER ST IOAN LAS ABSS».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Xarrié, 1999, p. 32

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  SJ14

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. 
Disposa de màquina de pèndol llarg amb 
escapament català i tres mecanismes: 
marxa, soneria d’hores i de quarts. 
L’esfera és de llautó gravada al burí i les 
agulles són de ferro. Està dissenyat per 
funcionar un sol dia.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  SJ15
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Rellotge de paret de pèndol llarg i tres pesos. 
La màquina d’aquest model es caracteritza 
per l’escapament català i els tres mecanismes 
següents: marxa i soneria d’hores i de quarts. 
L’autonomia de funcionament és d’un sol dia. 
L’esfera és de llautó gravada al burí. Les agulles, 
també de llautó, no són les originals. Duu la 
llegenda «BOVER ST IOAN».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ 

  SJ17

Esfera de llautó perfilat i gravat al burí. 
El model és bellament ornamentat amb 
motius florals. Tot i que no duu gravada 
cap llegenda a l’esfera, s’inclou en la 
catalogació del grup de rellotges del taller 
de Sant Joan de les Abadesses.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  SJ16
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Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. La 
màquina és de pèndol llarg (994 mm) amb 
escapament català i tres mecanismes: marxa 
i soneria d’hores i de quarts. L’autonomia de 
funcionament és d’un sol dia. L’esfera és de 
llautó gravada al burí i les agulles són de ferro. 
Incorpora la llegenda «BOVER ST JOAN».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Calendari Serra d’Or 1999

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  SJ18



270  SEGLES XVIII-XIX >> EL RELLOTGE DOMÈSTIC CATALÀ

Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. 
Disposa de màquina de pèndol llarg (874 mm) 
amb escapament català i tres mecanismes: 
marxa i soneria d’hores i de quarts. L’esfera 
és de llautó gravada al burí. És un model 
incomplet; falten les agulles, les campanes,
els martells i algunes peces de la màquina.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ 

  SJ19

Rellotge de paret de pèndol i de tres pesos, 
la màquina de la qual és de pèndol llarg amb 
escapament català i tres mecanismes: marxa 
i soneria d’hores i de quarts. Dissenyat per 
funcionar un sol dia. L’esfera és de llautó
gravada al burí i les agulles, de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Branciard, 2000

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: F. BRANCIARD

  SJ20
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Rellotge de paret de pèndol i tres 
pesos. La màquina és de pèndol llarg 
(874 mm) amb escapament català i tres 
mecanismes: marxa i soneria d’hores i de 
quarts. L’autonomia de funcionament és 
d’un sol dia. L’esfera és de llautó gravada 
al burí amb un interessant dibuix. Les 
agulles són de ferro.

Màquina de rellotge de paret de pèndol 
llarg i tres pesos motrius. Falta l’esfera 
i diverses peces del mecanisme. Típica 
disposició dels rellotges de Sant Joan 
amb escapament català i soneria de 
quarts i d’hores. 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: 

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografia: Guillem F. H.

  SJ21   SJ22



Taller 
de Terrassa

Q uatre rellotges i una esfera constitueixen el 
patrimoni que ha sobreviscut dels rellotgers de 

Terrassa. Miquel Pou signà un esfera i Valentí Pou, un 
rellotge. Hi ha un altre rellotge només amb el nom de 
Terrassa i dos més d’anònims que es poden atribuir a la 
feina dels Pou per la similitud artística de l’esfera i per 
les característiques tècniques de la màquina.

Els rellotges de Terrassa comparteixen algunes caracte-
rístiques, com ara l’esfera d’estil anglès feta de planxa 
de ferro decorada amb pintura o amb aplics de fosa de 
llautó i a la part alta hi pot haver un disc de peltre amb la 
signatura; també el disc de les hores és de peltre gravat 
al burí. Les màquines són de pèndol, algunes amb esca-
pament català i altres, de retrocés, i agulles de ferro.

INVENTARI DEL TALLER DE TERRASSA

TE01 (Esfera)

TE02

TE03

TE04

TE05

RELLOTGE

Total: 4 rellotges i 1 esfera

LLEGENDA

Miquel Pou Terrassa

-

Terrassa

Terrassa Valentí Pou

-

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Col·lecció Jordi Oller

Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

Particular

Particular

LOCALITZACIÓ

L.B.
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Rellotge de paret de pèndol i de tres pesos,
la màquina del qual és de pèndol llarg
(1.468 mm) amb tres mecanismes: marxa 
amb escapament català i soneria d’hores
i de quarts situada l’una al costat de l’altra. 
L’esfera és de ferro amb aplics de fosa de 
llautó i el disc de les hores i el de la signatura, 
de peltre. Les agulles són de ferro.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Xarrié, 1999, p. 33
Montañés, 2001, p. 47

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ JORDI OLLER

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA

Fotografi a de la màquina: EDUARD FARRÉ

  TE02
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Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. La 
màquina és de pèndol llarg (1.106 mm) amb 
escapament català i soneria d’hores i de 
quarts. L’esfera és de ferro amb aplics de fosa 
de llautó i el disc de les hores i de la signatura 
és de peltre. Les agulles són de ferro. Duu la 
llegenda «TARRASSA».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: JAUME BLASSI

  TE03

Esfera de planxa de llautó de tipus anglès amb 
aplics de fosa de llautó, disc de les hores de 
peltre i també el disc de la signatura. Fa 335 × 
270 mm. En la part superior, al frontis, hi ha la 
llegenda «TARRASSA MIQVEL POV».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Farré, 1996j, p. 9
Xarrié, 1999, p. 33

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA 

  TE01
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Rellotge de paret de pèndol i tres pesos. La 
màquina és de pèndol llarg amb tres mecanismes: 
marxa, soneria d’hores i despertador situat a un 
costat. L’esfera és de ferro pintat amb el disc de 
les hores de peltre. L’agulla és de ferro i el disc
del despertador és de llautó.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: GASULL FOTOGRAFIA

  TE05

La màquina d’aquest rellotge de paret, de 
pèndol llarg i tres pesos, es caracteritza 
per tenir tres mecanismes: marxa amb 
escapament de retrocés i soneria d’hores i de 
quarts situada l’una darrere l’altra. L’esfera és 
de ferro i amb el disc de les hores de peltre. 
Les agulles són de ferro. Al frontis hi ha la 
llegenda «TARRASSA VALENTI POU».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Sense bibliografia

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: F. SERRA

  TE04



Taller 
de Vic

U na sola esfera de rellotge és l’únic testimoni que 
permet incorporar la ciutat de Vic al nostre inven-

tari de rellotges catalans. El nombre 92 que apareix 
gravat en aquesta esfera ha estat motiu de controvèr-
sia ja que hi ha les opinions que podria tractar-se de la 
data de fabricació abreujada (1792) o del nombre de 
sèrie dins dels fabricats al taller de Vic (n. 92). La nostra 
opinió és que es tracta del número de sèrie ja que en 
aquella època no era corrent l’expressió d’un any amb 
només les dues darreres xifres.

Hem pogut localitzar diversos rellotgers que treballa-
ren a Vic en diferents moments del segle XVIII: Josep 
Cominals apareix com a serraller l’any 1740 amb motiu 
d’una reparació feta al rellotge del campanar municipal, 

en què va haver de canviar 26 coixinets i fer diverses 
rodes i pinyons de llanterna (Llibre d’acords municipals); 
Francesc Coll, rellotger que apareix simplement es-
mentat en els cadastres de l’any 1782 a 1784); Llorenç 
Luca, un altre rellotger que s’esmenta en els cadastres 
de 1784 a 1786; aquest era d’origen italià, tenia un 
pis a la plaça del Mercadal i estava relacionat amb el 
ferrer Antoni Puigdoller, que, encara que consta com a 
ferrer, no podem descartar la seva possible relació amb 
la rellotgeria; Anatuel Malpó era un altre rellotger que 
apareix esmentat en els cadastres de 1789 fi ns a 1794, 
i Lluís Bartolomé Agon surt en el cadastre de 1800 amb 
expressió del seu ofi ci de rellotger. Futures investiga-
cions segurament poden aclarir quin d’aquests artesans 
fou l’autor d’aquesta esfera.

FOT. ROBERT
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INVENTARI DEL TALLER DE VIC

VI01 (Esfera)

RELLOTGE

Total: 1 esfera

LLEGENDA

Vich 92 Col·lecció Crèdit Andorrà (Andorra)

LOCALITZACIÓ

Esfera de llautó gravat al burí amb 
nombres romans i les divisions 
dels quarts d’hora. Sense màquina. 
Les mides són 190 × 115 mm. Va 
acompanyat de la llegenda «VICH 92».

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

Montañés, 1964b, p. 145 i làm. 32
Montañés, 1968, làm. 121
Montañés, 1983c, p. 68 
Farré, 1985, p. 51
Xarrié, 1999, p. 33

Propietari del rellotge:

COL·LECCIÓ CRÈDIT ANDORRÀ (ANDORRA)

Fotografi a: GASULL FOTOGRAFIA
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A lbert Billeter va néixer l’any 1815 a Männedorf, prop de Zuric (Suïs-
sa), i va morir el 1895. A disset anys es va iniciar en l’art de la rellot-

geria. El 1841 es va casar amb Dorothea Kappeler; d’aquest matrimoni, el 
1846 va néixer Friedrich Arnold, que seria rellotger establert a Londres. Es 
diu que, abans de 1850, Billeter va estar establert a Itàlia, d’on no tenim 
cap notícia de les seves activitats.

Pels vols de 1850 va arribar a la vila de Gràcia, aleshores municipi indepen-
dent de la ciutat de Barcelona, i es va establir en el carrer de l’Àngel, 83 
(can Pardal), cantonada amb el Torrent de l’Olla, on va fundar la seva Fá-

brica de Relojes de Torre para Iglesias, Ferro-carriles, Fábricas y casas de 

campo. Relojes de vigilancia, telégrafos eléctricos y aparatos científi cos, 
segons diu un anunci contemporani del seu establiment.

En aquesta seu va construir dos grans rellotges astronòmics, rellotges de 
campanar que gaudeixen o que han gaudit en algun moment d’un gran 
prestigi per part del poble gracienc i barceloní, uns invents que havien de 
modernitzar la determinació i la distribució de l’hora a la Ciutat Comtal. 
Altres petits instruments i rellotges de menor importància –en coneixem 
un de caixa alta, un de viatge i un cronòmetre de marina– van sortir de les 
mans de Billeter i del taller que va regentar a Gràcia.

   Billeter  Segle XIX: Albert Billeter i la rellotgeria científica

Albert

En la pàgina anterior, detall del rellotge astronòmic 
d’Albert Billeter ubicat a la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona, una de les obres més 
emblemàtiques d’aquest rellotger nascut a Suïssa. 
En aquesta pàgina, a dalt, església de Männedorf, on 
va néixer Albert Billeter, un petit poble situat a la riba 
nord del llac de Zuric. A baix, anunci publicitari del taller 
d’Albert Billeter situat a la vila de Gràcia, aleshores 
municipi independent de la ciutat de Barcelona, on es va 
establir pels voltants de 1850 i va romandre uns vint anys.
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Rellotge de Neuchâtel
Rellotge astronòmic ubicat al Museu d’Història 
de Neuchâtel, el qual el rellotger Albert Billeter 
va construir a Suïssa quan tenia 25 anys. La 
llegenda del rellotge està escrita en alemany,
la llengua materna de Billeter.

Localització actual: MUSEU D’HISTÒRIA DE NEUCHÂTEL

Fotografi a: EDUARD FARRÉ
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Rellotge d’Ivanovo
En la part superior, rellotge astronòmic 
d’Ivanovo construït per Albert Billeter 
a París el 1873, quan ja havia deixat 
Barcelona. En la part inferior, dins el quadre 
de la trajectòria professional del rellotger 
suís, detall de la signatura d’Albert Billeter 
extreta d’un dels documents que va 
enviar a Madrid pels volts de l’any 1857 
amb motiu de la construcció del rellotge 
astronòmic del Congrés dels Diputats. 
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1832
S’inicia en l’art de la rellotgeria.
 
1840
Construeix el rellotge astronò-
mic del Museu d’Història de 
Neuchâtel.

Abans de 1850
S’instal·la a Itàlia.

1850
S’estableix a la vila de Gràcia. 

1854-57
Construeix el rellotge
astronòmic del Congrés dels 
Diputats de Madrid.

1859-69
Construeix el rellotge astronò-
mic de la Reial Acadèmia de 
Ciències de Barcelona.

1862-64
Construeix el rellotge
del campanar de Gràcia. 
 
1864
Construeix el rellotge
que donà nom al passatge
del Rellotge de Barcelona.

1865
Construeix el rellotge
de la catedral de Barcelona.

Després de 1865
Construeix el rellotge
de l’església de Sant Joan
de Berga.

1867
Publica l’únic llibre del qual és 
autor, El tiempo medio.

Deixa Gràcia i s’instal·la a París.

1873
Construeix a París el rellotge 
astronòmic d’Ivanovo.

1877
S’exposa el rellotge astronòmic 
de la Reial Acadèmia de
Ciències a la Universitat de 
Barcelona. 

1888
El rellotge astronòmic de la 
Reial Acadèmia de Ciències 
guanya una medalla d’or
en l’Exposició Universal de 
Barcelona.

Localització actual i fotografi a del rellotge:

MUSEU DE LA INDÚSTRIA I ART D’IVANOVO
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El rellotge astronòmic
del Congrés dels Diputats de Madrid (1854-1857)

De 1854 a 1857, Albert Billeter va construir en el seu taller 
gracienc un excepcional rellotge astronòmic de caixa alta 
que en la part superior mostra la posició de la Terra i de la 
Lluna al voltant del Sol, amb l’òrbita terrestre emmarca-
da en un cercle zodiacal graduat. En la part inferior hi ha 
diverses esferes que indiquen l’hora local, les dades del 
calendari perpetu, les hores de vint meridians diferents,
el temps mitjà, l’equació del temps i les hores de sortida
i posta del Sol diàries. També hi ha un espai més ampli que 
conté un planetari en què es mostra la posició dels princi-

pals planetes en les seves òrbites al voltant del Sol. Més 
avall hi ha un termòmetre, un higròmetre i un baròmetre.

Gràcies a la magnífica restauració del rellotge que va 
efectuar el rellotger madrileny Juan José Ontalva l’any 
1982, aquest rellotge astronòmic encara es conserva en 
perfecte estat de funcionament en una de les dependèn-
cies del Palau del Congrés dels Diputats de Madrid. Encara 
actualment dóna nom a la sala on està ubicat dins l’edifici 
del Congrés, sala que es coneix com a Salón del Reloj.

Localització actual: CONGRÉS DELS DIPUTATS DE MADRID

Fotografia: ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE MADRID

Congrès dels 
Diputats de Madrid
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El rellotge astronòmic de la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona (1859-1869)
L’èxit que va tenir el rellotge del Congrés en els cercles 
polítics madrilenys va ser tan gran que, poc temps des-
prés, la cambra alta encarregà a Billeter la construcció d’un 
altre rellotge de característiques similars al primer però de 
majors dimensions, destinat al palau del Senat.

L’any 1859, Albert Billeter començà el segon dels seus 
grans rellotges astronòmics i, en compliment de l’encàrrec 
del Senat, el va projectar amb unes mides d’aproximada-
ment tres metres d’altura per dos d’amplada, molt més 
gran que l’anterior. Les característiques generals d’ambdós 
rellotges serien similars, però en aquest hi empraria una 
tecnologia més avançada i, sobretot, el faria molt més 
atractiu a la vista, ja que a través dels vidres del moble 
havien de ser visibles tots els mecanismes. És el que en 
llenguatge tècnic s’anomena un rellotge esquelètic.

La màquina del rellotge està situada dins d’un luxós moble 
rematat amb l’escut isabelí i protegida per un vidre d’uns
2 × 2 metres, a través del qual són visibles tots els meca-
nismes, estèticament disposats, amb una munió d’esferes 
indicadores.

A l’esquerra hi ha l’esfera de l’hora local, que funciona amb 
el seu propi pèndol. Simètricament, al costat oposat hi ha 
una esfera similar que indica les dades solars (l’equació del 
temps i les hores de sortida i posta del Sol diàries), amb 
un segon pèndol que controla el moviment de tots els in-
dicadors astronòmics. Entre les dues esferes esmentades 
hi ha un gran disc gravat amb els signes del zodíac que 
emmarca el sistema Sol-Terra-Lluna, en què es poden veu-
re en tot moment les posicions relatives dels tres astres 
entre ells i respecte del cercle zodiacal. També reprodueix 
la fase de la Lluna i la inclinació de l’eix de la Terra respec-
te del Sol, que és la causa de les quatre estacions de l’any.

Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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A sota d’aquest sistema hi ha quatre petites esferes que 
constitueixen un calendari perpetu i en què es pot llegir el 
dia del mes, el dia de la setmana, el mes i l’any en curs. El 
sistema mecànic té en compte el salt automàtic dels dies 
necessaris en els mesos de menys de 31 dies, fins i tot 
del febrer dels anys de traspàs. Una mica més avall, i dins 
d’un altre cercle zodiacal, hi ha el sistema planetari, en què 
es pot veure la posició relativa dels planetes i asteroides: 
Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Vesta, Ceres, Juno, Pal-
las, Júpiter, Saturn i Urà. La roda que impulsa l’indicador 
d’aquest darrer planeta és el mòbil més lent del rellotge, 
ja que només dóna una volta cada 84 anys. Billeter no hi 
va incloure el planeta Neptú, que feia pocs anys que havia 
estat predit i descobert, ni, naturalment, Plutó, que no ho 
seria fins a l’any 1930.

Finalment, al voltant del planetari hi ha 24 esferes que 
assenyalen l’hora de 24 meridians d’arreu del món: Antípo-

das, Londres, Constantinopla, Berlín, Lisboa, Cairo, Pekín, 

Montevideo, Mexico, Habana, Ceuta, S. C. de Tenerife,

S. J. de Puerto Rico, Manila, Fernando Poo, Rio de Janeiro, 

Nueva York, Calcutta, Ispahan, Viena, Berna, S. Petersburgo, 

Roma, París.

Billeter va trigar deu anys a acabar aquest segon rellotge 
astronòmic, durant els quals el Senat es va desentendre 
del seu encàrrec. Creiem que l’excés de temps invertit 
en seria el motiu. L’any 1877, el meravellós rellotge fou 
exposat a la Universitat de Barcelona, on seria admirat pel 
rei Alfons XII en el marc de l’exposició titulada «Manifes-
tación de la Industria Catalana». Posteriorment va passar 

a les mans de la família Moragas, ebenistes propietaris 
del valuós moble que conté el rellotge, i que també havien 
estat els autors del moble del rellotge del Congrés.

L’any 1888, el rellotge fou exposat en el Pavelló de les
Ciències de l’Exposició Universal de Barcelona, en què li fou 
atorgada una medalla d’or. Finalitzada l’Exposició, la família 
Moragas diposità el rellotge a la seu de la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts. L’any 1926 va ser adquirit per la institu-
ció, que el tenia en dipòsit, per 3.000 pessetes. El rellotge 
ostenta en un lloc destacat, entremig de les diverses esferes 
indicadores, una placa amb aquesta inscripció: «Inventado y 
construido por Alberto Billeter en Gracia de Barcelona 1869».

A causa de la seva extremada complicació mecànica, el 
rellotge no va funcionar durant gaires anys, malgrat que 
va ser objecte d’estudi per part de rellotgers i acadèmics. 
El Dr. Ramon Jardí va publicar, l’any 1960, una memòria 
amb un estudi exhaustiu del seu mecanisme amb algunes 
dades històriques, de la qual hem extret aquí els detalls 
que afecten la família Moragas i la Reial Acadèmia.

L’any 1985 va ser restaurat completament per un equip 
de professors i alumnes del Departament de Rellotgeria 
de l’IES-SEP La Mercè de Barcelona sota la direcció del 
professor Ramon Beseran i Claret, degà del departament, 
el qual seguidament es féu càrrec del seu laboriós man-
teniment fins a la seva mort. Actualment encara pot ser 
admirat, en perfecte estat de marxa, en el vestíbul de la 
Reial Acadèmia de Ciències, situada en el número 115 de 
la Rambla barcelonina.

Localització actual: REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA

Fotografia: SANTI DE PABLO
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Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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Rellotge astronòmic situat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
Aquest rellotge fou construït per Albert Billeter a Barcelona entre els anys 1859
i 1869. Tot i que al principi fou encarregat pel Senat de Madrid, finalment va romandre 
a Barcelona, on se’l té en gran estima. D’esquerra a dreta, detall del planetari, detall 
del sistema Sol-Terra-Lluna i detall del calendari perpetu i de la signatura de l’autor.

Localització actual: REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA

Fotografia: EDUARD FARRÉ
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L’emblemàtic campanar de Gràcia, a la plaça de Rius i Taulet, va estrenar-se 
amb un rellotge fabricat per Billeter entre els anys 1862 i 1864. En aquestes 
pàgines, una fotografia del campanar de Gràcia, al capdamunt del qual s’aprecia 
el rellotge d’Albert Billeter; una altra de l’interior de l’escala de l’esmentat 
campanar; i, finalment, una tercera imatge de la campana de Gràcia, coneguda 
popularment com la Marieta.

Localització actual: CAMPANAR DE GRÀCIA (BARCELONA)

Fotografia: JORDI FERRÉ

Campanar de Gràcia
Barcelona [Barcelonès]
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El rellotge del campanar de Gràcia. Barcelona (1862-64)
Tot i els entrebancs soferts amb el rellotge astronòmic 
encarregat pel Senat, Albert Billeter va continuar treballant 
en obres de menor importància artística però no pas de 
menys transcendència. L’any 1862 començà a construir la 
màquina d’un rellotge de campanar destinat a la torre que 
hauria d’ocupar el centre de la plaça d’Orient de Gràcia.

Símbol indiscutible de la vila de Gràcia, l’esvelt campanar 
està situat al bell mig de la plaça de Rius i Taulet, davant 
de la seu del districte. Anteriorment, aquest indret s’havia 
anomenat plaça d’Orient i de la Constitució; popularment 
també se l’ha conegut com a plaça de la Vila, del Campa-
nar i del Rellotge, per motius obvis.

La cèlebre campana de Gràcia, que és la que toca les ho-
res, no va ser batejada però fou coneguda antigament com 
la Marieta; pesa 1.200 quilos i mesura 1,27 metres d’altura 
per 1,30 de diàmetre. Des de la revolta de les Quintes de 
l’any 1870, en què la campana major del rellotge s’esquer-
dà durant un intens bombardeig, el campanar de Gràcia es 
va anar convertint en el símbol per excel·lència de la vila, 

qualitat que encara conserva, i la campana major va adqui-
rir una forta càrrega simbòlica. Darrere de tanta simbolo-
gia, però, hi havia un silenciós mecanisme que hi donava 
vida i del qual ningú no s’havia preocupat més. 

La màquina del rellotge fou construïda per Albert Billeter
i romangué en l’emplaçament del campanar de Gràcia fins 
a l’any 1929, en què havia de ser substituïda per una nova 
màquina procedent del País Basc. La substitució, però, no 
es pogué portar a terme immediatament, ja que, amb les 
corredisses de l’Exposició Universal d’aquell any, la màqui-
na basca va ser instal·lada al capdamunt de l’hotel situat al 
número 1 de la plaça d’Espanya per donar l’hora al públic 
de l’Exposició. 

El rellotge de Billeter continuà funcionant dalt del campa-
nar fins a l’any 1943, quan es va poder recuperar la màqui-
na de la plaça d’Espanya i col·locar-la finalment a Gràcia. 
L’any 1952, la màquina basca fou novament substituïda 
per una màquina de la fàbrica Blasco de Roquetes. Aques-
ta va funcionar durant trenta anys, fins que el 1982 va ser 
substituïda per un rellotge electrònic. 

Campanar de Gràcia
Barcelona [Barcelonès]
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El rellotge del Passatge. Barcelona (1864)
A Barcelona existeix un passatge, que va des del carrer 
d’Escudellers fins al dels Còdols, que encara du el nom 
de passatge del Rellotge, malgrat que no hi queda cap 
vestigi de l’instrument que hi va donar aquest nom.

En la darrera edició de l’obra de Joan Amades Història

i llegenda de Barcelona, es diu que aquest passatge va 
ser construït el segle passat pels banquers Arnús
i Codina i que van posar-hi un gran rellotge que marcava 

l’hora de les principals ciutats del món, els dies del mes

i les fases de la lluna, mecanisme que deixava bocaba-

dats els ciutadans. Víctor Balaguer, a Las calles de Barce-

lona, l’any 1866, quan no feia gaire que el passatge havia 
estat inaugurat, ja deia que el que va provocar aquesta 
denominació va ser un rellotger que hi va obrir una boti-
ga, a la porta de la qual va col·locar un gran rellotge que 
marcava l’hora de les principals capitals del món.

Res més no se sabia d’aquest llegendari rellotge fins que, 
fa poc temps, l’historiador Pere Beseran, especialitzat 
en arquitectura barcelonina, va trobar el plànol autògraf 
d’Albert Billeter de l’esmentat rellotge, que es conserva 

en l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes. Gràcies a 
aquesta troballa podem afegir, a l’inventari de Billeter, 
un altre rellotge totalment coherent amb la seva línia de 
rellotges astronòmics, populars i públics.

L’esmentat plànol es troba dins d’un dossier relatiu a la 
construcció de dos dels edificis que formen el passatge 
del Rellotge, sobre els solars adquirits llavors recentment 
pel banquer Evarist Arnús i de Ferrer per ubicar-hi l’edifici 
de la Banca Arnús. El projecte dels dos edificis és degut 
a l’arquitecte Elies Rogent, prou conegut per haver estat 
designat posteriorment per realitzar els edificis de l’Expo-
sició Universal de l’any 1888 a la Ciutadella.

Les mides d’aquest rellotge havien de ser, segons el 
plànol, d’1,98 metres d’altura per 1,10 metres d’ampla-
da i 34 cm de fondària mesurats des del vidre frontal. 
L’aspecte d’aquesta peça ens recorda el rellotge que ell 
mateix va construir abans de deixar la seva Suïssa natal
i que es conserva al Museu d’Història de Neuchâtel. Hem 
de concloure que el rellotge original seria desmuntat, mo-
dificat o simplement apartat de la façana abans de 1932, 
quan fou feta la fotografia.
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El passatge del Rellotge de Barcelona 
va lluir un rellotge fabricat per Billeter 
l’any 1864, del qual el carreró adoptà el 
nom. La fotografia data de l’any 1932. 
A la dreta, plànol autògraf d’Albert 
Billeter del rellotge que es va fer per a 
una botiga del passatge del Rellotge.

ARXIU MAS

Passatge del Rellotge
Barcelona [Barcelonès]
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ARXIU HISTÒRIC DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
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El rellotge de la catedral de Barcelona (1865)
Una altra obra important d’Albert Billeter va ser el rellotge 
que va construir l’any 1865 per encàrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona i que anava destinat al campanar de la 
catedral. La nova màquina de Billeter havia de substituir el 
prestigiós rellotge dels flamencs Simó Nicolau i Climent 
Ossen, que havia estat funcionant sense interrupció durant 
gairebé tres segles (vegeu pàgines 58 a 61).

El 7 d’agost de 1863, l’Ajuntament de Barcelona aprovà el 
projecte per fer un nou rellotge i unes noves campanes; 
l’obra s’enllestí l’any 1865 i començà a funcionar el 4 de 
novembre de 1866. Cal reconèixer que el rellotge que 
Billeter va fer per a la catedral va resultar ser un digne 
successor del rellotge dels flamencs; actualment ja fa 
més de 140 anys que funciona i el seu aspecte i servei 
no anuncien, ni de bon tros, la necessitat de pensar en 
la seva jubilació. El seu nivell de qualitat és tan alt pel fet 
que Billeter el va projectar per ser el centre d’una xarxa 
de distribució elèctrica de l’hora. Experimentalment, el 
rellotge va estar connectat a un altre rellotge patró situat 
a la mateixa torre de la Seu que posava elèctricament en 
hora la màquina major i actuava de centraleta distribuïdora 
de senyals horaris destinats a altres rellotges públics.

La inscripció que ostenta la campana Eulàlia dóna fe de 
l’experiment de distribució elèctrica de l’hora que es 

pensava portar a terme amb la nova instal·lació: el primer 
regulador semielèctric fet a Espanya. Billeter, però, s’havia 
avançat massa al seu temps. El baix nivell de la tecnologia 
elèctrica i la falta de comprensió de la necessitat d’unificar 
l’anarquia horària llavors existent retardarien encara vint 
anys l’èxit de la seva idea.

Els que, després d’haver llegit aquestes ratlles, s’acostin a 
la catedral de Barcelona amb l’ànim de contemplar de lluny 
el rellotge de Billeter, que no s’esverin si no el poden veu-
re. L’hora del rellotge de Billeter només pot ser apreciada 
a través dels tocs que efectua cada quart d’hora sobre les 
dues campanes del campanar oriental de la Seu. El so de 
les campanes arriba molt més lluny que la visió que podria 
proporcionar una esfera pública que, d’altra banda, torbaria 
el conjunt harmònic de l’edifici gòtic. 

Ha estat sempre un dels rellotges més exactes de la ciu-
tat, prestigi que encara conserva. Durant un quant temps 
es va acoblar un regulador electrònic al pèndol que només 
modificava el comportament del rellotge inicial pel que fa 
a l’augment de la seva precisió. El regulador electrònic fou 
construït pel doctor Martí Vergés i Trias i el seu equip de 
la Facultat d’Informàtica de la Universitat de Barcelona. El 
doctor Vergés fou durant molt temps el responsable del 
seu manteniment i constant millora.

Catedral de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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La campana de les hores de la catedral de Barcelona, 
batejada amb el nom d’Eulàlia, fou instal·lada 
conjuntament amb el rellotge que Albert Billeter construí 
l’any 1865 per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

Localització actual: CATEDRAL DE BARCELONA

Fotografia: JORDI FERRÉ
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Catedral de Barcelona
Barcelona [Barcelonès]
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Màquina del rellotge de la catedral de Barcelona fabricada per Albert 
Billeter el 1865. Es tracta d’un mecanisme d’una gran potència per 
poder colpejar amb intensitat la campana, anomenada Eulàlia, que és 
la més gran de la Ciutat Comtal.

Localització actual: CATEDRAL DE BARCELONA / Fotografia: JORDI FERRÉ
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Església de Sant Joan
Berga [Berguedà]
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Rellotge de l’església de Sant Joan de Berga
En el campanar de l’església de Sant Joan de Berga hi 
havia hagut un rellotge del segle XVIII o anterior que, cap 
al final del segle XIX, estava ja tan deteriorat que es va 
encarregar la seva substitució a Billeter. No sabem, però, 
la data exacta en què es portà a terme la construcció
i instal·lació de la nova màquina, que devia ser entre 
1865 i 1870 (Comellas, 1989).

La màquina de Billeter va funcionar amb tota correcció 
fins al final del segle XX quan es va desmuntar i traslladar 
als magatzems municipals a l’espera de ser exposada en 
el museu de la ciutat. Està signada per «Alberto Billeter. 
Barcelona» 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.

Localització actual: ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE BERGA

Fotografia del rellotge: JOAN COMELLAS / Fotografia exterior: JORDI FERRÉ 
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Rellotge de viatge signat per Billeter i el 
nom de Barcelona. Es tracta d’un rellotge 
de taula del tipus anomenat de viatge, amb 
la caixa formada per diversos vidres, esfera 
esmaltada i la màquina a la vista.

Propietari del rellotge: PARTICULAR

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  RELLOTGE DE VIATGE

Rellotge del Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya. Es tracta d’un rellotge de 
caixa alta que a primera vista no té cap qualitat 
particular respecte d’altres rellotges similars.

Propietari del rellotge:

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  RELLOTGE DE CAIXA ALTA

Cronòmetre de marina de Billeter. El rellotge 
està tancat en una caixa de fusta noble amb 
l’estructura habitual en els cronòmetres de 
marina i muntat en una suspensió de Cardan. 
A l’esfera hi consta la signatura de Billeter amb 
l’expressió que fou fet a Gràcia, Barcelona.

Propietari del rellotge: FAMÍLIA AMAT (BARCELONA) 

Fotografia: EDUARD FARRÉ

  CRONÒMETRE DE MARINA
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Altres rellotges signats per Billeter
Hi ha tres rellotges més que, al contrari dels que hem vist 
fins ara, no són públics; es tracta d’un rellotge de caixa 
alta, un altre de viatge i un cronòmetre de marina.

El primer, com podem observar, és un rellotge de caixa 
alta que a primera vista no té cap qualitat particular respec-
te d’altres rellotges similars. Una sòbria caixa de fusta amb 
vidres per tres costats tanca una esfera de tipus regulador 
que indica les hores, els minuts i els segons. La màquina 
de pèndol és perfectament visible a través dels vidres. 
És l’únic rellotge de Billeter que, aparentment, podríem 
dir que no té res d’especial, però amb un lleuger examen 
interior veiem que preveia la instal·lació de complexos 
mecanismes que mai no es van portar a terme.

Porta gravat el número 591 i no sabem si és realment 
indicador de la quantitat de rellotges construïts o potser en 
aquesta numeració entraven també els altres instruments 
dels quals ens parla en la seva publicació.

El segon és un rellotge amb la signatura de Billeter i el 
nom de Barcelona. Es tracta d’un rellotge de taula del tipus 
dit de viatge, amb la caixa formada per diversos vidres, 
esfera esmaltada i la màquina a la vista. Sembla un rellotge 
de manufactura francesa molt usual a l’època. En aquest 

supòsit, Billeter, com era molt normal, hauria comprat 
rellotges d’un o de diversos tipus determinats i els hauria 
marcat amb la seva signatura abans de vendre’ls. Tanma-
teix, pel fet de ser l’únic exemplar d’aquest tipus conegut, 
és difícil extreure’n conclusions. A més, té la particularitat 
de conservar l’espai dels mecanismes de soneria i desper-
tador, però sembla que aquestes peces no hagin estat mai 
situades en el lloc que hi tindrien reservat.

El tercer rellotge és un cronòmetre de marina de caracte-
rístiques molt particulars que, com tota l’obra de Billeter, 
no ofereix cap dubte que fou construït per ell mateix. El 
rellotge està tancat en una caixa de fusta noble amb l’es-
tructura habitual en els cronòmetres de marina i muntat en 
una suspensió de Cardan. A l’esfera hi consta la signatura 
de Billeter amb l’expressió que fou fet a Gràcia, Barcelona.

La dècada dels anys setanta estaria marcada, en la vida de 
Billeter, per no haver pogut dur a terme els experiments 
avantguardistes sobre la unificació horària i per l’honor de 
veure com el seu gran rellotge astronòmic, que sens dub-
te devia considerar l’obra més important de la seva vida, 
guanyava una medalla d’or durant l’Exposició Universal de 
1888. Aquest fou un gran premi però va arribar massa tard, 
ja que, al voltant de l’any 1870, Billeter abandonà Gràcia, 
on havia residit els vint anys més fructífers de la seva vida.
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Hacia el siglo XV también se añadieron las grandes esferas 
visibles desde el exterior, con una sola aguja, la horaria. Los 
primeros relojes de pared que se empezaron a instalar en el 
interior de los edificios a partir del siglo XIV también tenían una 
sola aguja.

Las pautas que han permitido a los historiadores situar la apa-
rición del reloj mecánico hacia el año 1300 son, en primer 
lugar, los conocimientos recogidos por los árabes en el año 
1276 en la corte del rey de Castilla y León Alfonso X el Sa-
bio bajo el título Libros del saber de astronomía. Esta obra 
tipo glosario permite afirmar a los historiadores que en 1276 
todavía no se conocía el reloj mecánico. Además tenemos 
también un escrito del año 1271 de Robertus Anglicus en el 
que se constata con pena que no existe ningún reloj lo sufi- 
cientemente fiable para las necesidades de los astrónomos.

A partir de Alfonso X, el agua utilizada como fuerza motriz en 
las complejas clepsidras medievales ya se había sustituido 
por un peso de piedra o metal; en algún momento a finales 
del siglo XIII, en un lugar indeterminado, se sustituyó el flujo 
de agua o del mercurio por un escape mecánico. El primer 
documento en el que se menciona un ejemplar mecánico sin 
ningún lugar a dudas se refiere al reloj de torre construido por 
Roger Storke en la catedral de Norwich entre 1321 y 1325. 
En el año 1333 se instaló en Milán un reloj público con dispo-
sitivo de sonería y esfera de hora italiana.

Existen otros tres documentos principales, posteriores a es-
tos y también con breves testimonios, que nos han permiti-
do conocer en detalle los principios de los relojes mecánicos 
y su entorno científico, tecnológico y social. El primero es 
la descripción que hizo Richard of Wallingford del reloj que 
construyó para la abadía de St. Albans entre los años 1326 y 
1336. El segundo es el tratado de Giovanni de Dondi sobre 
su famoso Astrarium, construido entre el año 1348 y 1364. El 
tercer manuscrito se refiere al primer reloj catalán encargado 
por el rey Pedro el Ceremonioso para su castillo de Perpiñán 
en el año 1356.

Los dos primeros son descripciones técnicas exhaustivas de 
las máquinas ideadas y construidas por los mismos autores 
de los manuscritos. El tercero, el que se refiere al reloj cata-
lán, nos permite conocer exhaustivamente el marco social y 
económico en el que tuvo lugar la construcción de un gran 
reloj de campanario en la Europa medieval.

I

HISTORIA DEL RELOJ

La historia de la medición del tiempo, tan extensa como la 
historia de la humanidad, tiene múltiples hitos de gran in-
terés. Los primeros mecanismos destinados a conservar la 
hora previamente determinada por los astros fueron los re-
lojes de agua o clepsidras, que se conocen desde el antiguo 
Egipto. Los griegos y los romanos utilizaron clepsidras más 
sofisticadas y añadieron a los recipientes de agua flotadores, 
palancas, poleas y otros accesorios mecánicos para mover 
los indicadores de la hora o los mapas celestes que giraban 
a la velocidad de una vuelta al día imitando el movimiento 
aparente de la esfera celeste. A partir del siglo IX, los árabes 
consiguieron la máxima sofisticación en la fabricación de re-
lojes de agua y los complementaron con elementos sonoros 
y autómatas capaces de efectuar movimientos y sonidos en 
los cambios de hora.

En la antigua China también se utilizaban relojes de agua, de 
fuego y aromáticos, y en el siglo XI se inventó por primera 
vez un escape mecánico aplicado a un mecanismo hidráulico; 
el astrónomo Su Sung construyó una clepsidra en la que el 
agua, procedente de un flujo continuo, se acumulaba en un 
cucharón que cuando se llenaba basculaba el peso del agua y 
mediante unas palancas liberaba una gran rueda que avanza-
ba de este modo una fracción exacta de vuelta.

En los monasterios de la Europa medieval, las clepsidras se 
complementaron con dispositivos de sonería para despertar-
se o para marcar una hora concreta. La historia del reloj de 
agua, por lo tanto, tiene más de 27 siglos, durante los que 
se aprecia una ligera evolución hasta el nacimiento del reloj 
mecánico, que apareció en Europa hacia el año 1300 en un 
lugar desconocido, probablemente en el norte de Italia. Eran 
relojes provistos de un escape de paleta y un rudimentario 
oscilador consistente en un freno de inercia, conocido como 
foliot; durante los siguientes 350 años estos elementos sólo 
experimentaron modificaciones menores. 

Al principio, estos relojes no tenían agujas ni esfera pero ser-
vían para accionar directamente las campanas de un campa-
nario o de una torre pública, a las que se añadieron los jacque-

marts o autómatas antropoides que golpeaban las campanas. 
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Entre los libros de la primitiva biblioteca de Ripoll había un 
códice denominado sucesivamente Liber de horis, Tratado de 

astronomía i del redox y, actualmente, Manuscrit rivipullensi 

225. Éste data de la segunda mitad del siglo X y contiene una 
compilación miscelánea de diversos tratados, muchos de ori-
gen árabe y de contenido científico.

Ya hemos visto que las obligaciones religiosas de los mon-
jes medievales les obligaban a despertarse durante la noche 
para la oración de maitines. Esta tarea ineludible propició la 
aparición de ingenios horarios como el reloj con despertador. 
Aunque este tipo de reloj medieval con formas y sistemas 
diferentes seguramente llegó a ser muy habitual en los mo-
nasterios europeos, se conocen muy pocas descripciones de 
este ingenio y podemos decir que la del manuscrito 225 es la 
primera. Entre las páginas 87 y 93 del manuscrito 225 se con-
serva la descripción occidental más antigua y más compleja 
conocida de una clepsidra con despertador. Millàs Vallicrosa 
(1931) se ocupó de la trascripción del texto original en latín 
y expresó su impresión de que el texto no parece de origen 
árabe, igual que el texto del reloj de sol y a diferencia de lo 
que sucede con el resto del manuscrito. La génesis de este 
tipo de máquinas se remonta a los autómatas de Herón y a 
las clepsidras de Vitruvio, cuyas descripciones seguramente 
llegaron a Ripoll por tradición latina.

31 años después de los comentarios de Millàs, Francis Maddi-
son, del Museo de Historia de la Ciencia de Oxford, publicó 
una traducción al inglés (Maddison, 1962) junto con una po-
sible reconstrucción del mecanismo. Gracias a ello podemos 
imaginarnos de un modo bastante aproximado la estructura 
completa del reloj. Los puntos clave de esta descripción en 
cuanto a la identificación del problemático mecanismo del re-
loj son los que mencionan la existencia de dos ruedas, una de 
las cuales, la superior, tenía unos compartimentos en los que 
se colocaba una lámina de metal destinada a accionar el des-
pertador a la hora deseada. Cuando llegaba la hora programa-
da, la lámina colocada en la rueda grande tocaba y desplazaba 
otra lámina situada encima de la caja que se interponía en su 
camino y que tenía encima un pequeño peso de plomo en 
precario equilibrio. Cuando el pequeño peso caía tensaba la 
cuerda que sujetaba el eje de los martillos, inmovilizado me-
diante un lazo atado a un pasador del mismo eje. Al liberarse 
este pasador permitía el giro libre del eje, impulsado por el 
peso grande que colgaba de la viga, cuya cuerda estaba en-
rollada al eje. Los martillos en forma de láminas acabadas en 
dos puntos articuladas de ambos lados del mencionado eje 
golpeaban insistentemente las campanas hasta que la cuerda 
se desenrollaba por completo.

El reloj de arena, una clepsidra seca
Hay un instrumento fundamental en los inicios de la navega-
ción de altura que parece estar relacionado con Cataluña: el 
reloj de arena. Para la construcción de los primitivos receptá-
culos de arena para uso náutico era necesario descubrir la for-
ma de fabricar un cristal transparente que no se descompu-
siera con el transcurso del tiempo. Este invento se consiguió 
en el siglo X simultáneamente en Egipto y en Cataluña, según 

Hacia el año 1500 aparecieron en el sur de Alemania los pri-
meros relojes portátiles como resultado de la sustitución del 
peso motriz por un muelle en espiral. Los relojes portátiles se 
llevaban colgados en el cuello o en la cintura y, más tarde, en 
el interior del bolsillo.

En 1582, Galileo descubrió una propiedad del péndulo que 
provocaría un cambio revolucionario en la medición del tiem-
po: el isocronismo. El físico y astrónomo holandés Christiaan 
Huygens fue el responsable de la aplicación generalizada del 
péndulo a la medición del tiempo desde que en 1657 un relo-
jero de La Haya, Simon Coster, fabricó los primeros relojes de 
péndulo siguiendo sus indicaciones. Huygens también quería 
conseguir un reloj con la precisión del péndulo que se pudiera 
transportar a bordo. Esta ambición lo llevó a hacer un impor-
tante invento: el oscilador de volante/espiral.

A partir del siglo XVIII, las mejoras en los relojes de péndulo 
y de volante se basaron en el diseño de nuevos escapes, 
en la invención de diversos mecanismos para compensar las 
variaciones de frecuencia que sufrían los osciladores con los 
cambios de temperatura y en la atenuación del rozamiento. 

La irrupción de la electricidad en la medición del tiempo se 
produjo hacia 1830, cuando se empezaron a instalar disposi-
tivos eléctricos para dar cuerda a los relojes o para mantener 
directamente las oscilaciones de los péndulos y de los volan-
tes o de osciladores mecánicos de nueva concepción, como 
el diapasón, que nacían con el soporte directo de la electrici-
dad. Con esta nueva tecnología, la medición del tiempo se ha 
llegado a basar en la estructura de la materia, el fundamento 
de los modernos relojes atómicos.

II

SIGLOS X-XIII: INSTRUMENTOS
HORARIOS MEDIEVALES

Muchos factores han influido en el desarrollo de los instru-
mentos de medición del tiempo. Uno de los más decisivos 
ha sido la necesidad de cumplir las obligaciones religiosas. 
Las rígidas reglas llegaron con el monasticismo. Santo Benito 
de Nursia, en el siglo VI, reguló el aspecto disciplinario o de 
ordenación interna de la vida monástica y estableció el orden 
de los oficios y las oraciones que ha pervivido a lo largo de 
los siglos con ligeras variaciones y que conocemos con el 
nombre de horas canónicas. En especial el cumplimiento del 
oficio nocturno, las maitines, impuso una nueva servidum-
bre horaria, pues obligaba a interrumpir el sueño durante la 
noche. Para poderse despertar a estas horas tan intempesti-
vas, los monjes organizaban turnos de guardias basados en 
la medición de las horas nocturnas, a cargo de un monje que 
controlaba el paso del tiempo.
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flotador que acciona directamente el eje de la rueda horaria y 
la hace girar con su movimiento de descenso. Este recipiente 
iría perdiendo agua gota a gota durante el día por un orificio 
situado en la parte inferior.

Aunque el dibujo pueda datarse después de la invención del 
reloj mecánico o sea un contemporáneo de la época de tran-
sición, sigue siendo un posible reloj premecánico representa-
do sobre el papel que muestra un modelo real más antiguo 
y coexistente con estos. Es cierto que en diversos manuscri-
tos medievales se menciona indirectamente la existencia de 
clepsidras, sin embargo la descripción detallada de estos ins-
trumentos es exigua, al igual que la existencia de imágenes.
 

III

SIGLOS XIV-XV: LOS PRIMEROS
MAESTROS RELOJEROS

Durante la Navidad de 1355, el rey Pedro el Ceremonioso 
visitó al papa Inocencio VI (1352-1362) en Aviñón; en la corte 
papal conoció a Antoni Bovell, residente en Aviñón y de oficio 
plomberius del Papa, y lo contrató para que viajara a Perpiñán 
y construyera un reloj de campanario para su palacio real. La 
tecnología necesaria para crear un reloj mecánico se encon-
traba entonces en sus principios y sin duda Bovell convenció 
al rey Pedro mostrándose como un experto en la materia. 
Tres semanas después de conocer a Bovell se iniciaron en 
Perpiñán las obras del reloj. La torre del reloj era un campana-
rio o torre grande que partía de la parte superior de la capilla 
alta y que era el punto culminante del castillo y de la ciudad. 
Encima de esta antigua torre se montó un marco de madera 
para la campana del reloj, que pesaba unos 2.900 kg y tenía 
170 cm de diámetro aproximadamente.

El interés que tenía el rey Pedro por los instrumentos astro-
nómicos y concretamente por los relojes queda patente en 
su correspondencia, donde encontramos múltiples referen-
cias a instrumentos diversos, especialmente astrolabios y 
relojes mecánicos. Estos últimos eran entonces una nove-
dad tecnológica de vanguardia, junto con otros más comunes 
(cuadrantes, relojes de arena, esferas armilares, cartas de 
navegación...). Además de su interés por los instrumentos, 
no descuidaba la propia formación en su uso y conocimiento, 
tal como demuestra la carta de 1362 en la que pide que se le 
traiga desde su archivo de Barcelona un libro sobre el astrola-
bio escrito en lengua catalana y árabe.

A través de las cartas del rey Pedro conocemos la existencia 
durante su reinado de artesanos especializados en la cons-
trucción de astrolabios y relojes. Estos eran mayoritariamen-
te de religión judía, como Bernat Ferni de Barcelona, autor 
de un astrolabio. Salamó Barbut, un argentero que fabricó un 
astrolabio en 1360, era también barcelonés. Mosse Jacob, 

afirma Waters (Vernet, 1978; página 417). La condición nece-
saria para la fabricación de los receptáculos era que el cristal 
no perdiese la transparencia y que pudiera someterse a las 
duras condiciones meteorológicas a las que estaría expuesto 
en el mar. A principios del siglo XII el secreto ya estaba en ma-
nos de los venecianos, que fueron los primeros en iniciar la 
producción en masa de receptáculos llenos de una arena cu-
yos granos se habían calibrado a la perfección, convirtiéndose 
en los propietarios de una magnífica industria del vidrio.

Siglo XIII: una clepsidra con carillón en la corte catalana
El Dr. Joan Vernet, ilustre arabista y experto en historia de la 
ciencia, y el Sr. Rafael Conde, subdirector del Archivo de la 
Corona de Aragón, descubrieron hace unos veinte años una 
imagen en un manuscrito del vasto archivo catalán que creye-
ron que podría tratarse de un reloj primitivo.

La imagen pertenece a un manuscrito de la época del rey Jai-
me II de Cataluña (1291-1327) y se encuentra en el dorso del 
último folio de una compilación legislativa que se llevó a cabo 
durante su reinado. El título del manuscrito es CONSTITU-

CIONES CATHALONIE de tempore de regis Petri I ad regem 

Jacobum II (ACA. Cancelleria, caixes de legislació nº 2, 11). 
La imagen muestra una clepsidra de la última generación que 
representaría un reloj con características claras.

La parte más inteligible del aparato representado son las dos 
ruedas dentadas de la parte superior engranadas en ángulo 
recto. El eje de la rueda dentada menor tiene un aspecto par-
ticular que induce a pensar que podría albergar el mecanismo 
de control de la velocidad. En el extremo inferior del mismo eje 
hay otra rueda con cuatro radios de la que salen unas púas si-
tuadas en la periferia que son las levas de los martillos situados 
debajo de la rueda. El número de púas depende de la cantidad 
de notas que deben sonar según la melodía programada.
 
Las cinco campanillas y sus respectivos martillos, situados en 
un marco oval soportado por cuatro patas, representan la caja 
de música o carillón que reproduce la melodía escrita en el 
pentagrama de la parte superior del folio. Las notas sucesivas 
de la partitura son 38 y, por lo tanto, éste es el número de 
púas que debía tener la rueda. De la duración de las notas re-
presentadas en el pentagrama, se deduce que la semibreves 
se tomó como unidad de tiempo y esto nos ayuda a datar el 
dibujo, pues sabemos que entró en vigor entre el siglo XIII y el 
primer tercio del siglo XV. Considerando que el reino de Jaime 
II empezó en el año 1291, el margen de tiempo máximo entre 
el que podría haberse escrito este folio del manuscrito sería 
de 1291 a 1430. 

En la parte inferior hay un mecanismo de relojería capaz de 
disparar automáticamente el carillón a una hora previamen-
te determinada, es decir, que la imagen correspondería a un 
primitivo despertador. La configuración de la rueda horaria 
con este sistema concreto de programar la sonería es muy 
similar, aunque no idéntica, a la de la clepsidra de Ripoll. El 
movimiento de la rueda horaria debe ser exactamente de una 
vuelta al día. Un recipiente de agua esconde en su interior un 



310

relojero francés de fama reconocida. En 1423 Fusoris fabricó 
el reloj astronómico de la catedral de Bourges, que hoy toda-
vía funciona, y fue el autor de diversos astrolabios existentes. 
Se supone que es también el autor del que se encuentra en 
el Museo Marítimo de Barcelona. 

Los hijos y sucesores del rey Pedro el Ceremonioso, Juan I el 
Cazador y Martín I el Humano, los últimos de la dinastía catala-
na, compartieron con su padre la afición por los relojes y por la 
ciencia astronómica. En 1380, el infante Juan encargó un astro-
labio para su mujer, la duquesa Violante. En 1381, durante su 
visita a Montserrat, Juan donó su reloj al monasterio y encargó 
a su relojero que se lo entregara a los monjes y les instruyera 
sobre el uso y el mantenimiento del artilugio. En la misma carta 
comunica al relojero que cuando acabe el astrolabio que le está 
fabricando inicie la construcción de otro más pequeño.

En 1385, el infante reclama al relojero Bernat Desplà que aca-
be pronto el astrolabio y el reloj que le había encargado y que 
haga lo mismo con el resto de obras que tiene pendientes. 
En 1390, Juan I encargó que le enviasen desde Mallorca dos 
relojes de arena, uno de una hora y otro de doce horas. En 
1391, el rey Juan regaló al conde de Foix un astrolabio, un 
mapamundi, un reloj de arena y un almanaque para tres años, 
indicándole que con estos instrumentos podría saber la hora 
del día y de la noche mediante la medición de la altura del sol 
o de las estrellas.

Sabemos que el infante Juan solía llevar consigo en sus des-
plazamientos un reloj de arena. Destacamos tres cartas del 
rey Martín relacionadas con los relojes. La primera nos per-
mite identificar a Joan de la Pedra como relojero de confianza 
del rey, al que encargó la reparación de un reloj de sonería 
que había recibido del rey de Navarra. En la carta siguiente, el 
rey Martín comunica a su sobrino, el rey de Castilla, el envío 
de un reloj bien ajustado y exacto. En la última, el rey pide al 
obispo de Valencia un reloj que tiene con cuatro campanillas.

La magnífica industria artesanal de relojeros, astrolabistas y 
cartógrafos catalanes empezó a decaer durante el reino de 
Juan I con la violenta devastación que sufrieron los callos a 
manos de las hordas espoleadas por los religiosos cristianos. 
De este modo finalizaba uno de los capítulos más brillantes 
de la ciencia catalana.

IV

SIGLOS XVI-XIX: LA HORA
DESDE EL CAMPANARIO

El repicar de las horas civil tuvo una gran incidencia en la or-
ganización de la sociedad urbana de la baja Edad Media. Es 
evidente que la vida rural seguía funcionando con una orga-
nización marcada por el ritmo solar, pero en las ciudades la 

establecido en Perpiñán, fue otro argentero que en el año 
1345 se encargó de la reparación de diversos relojes y astro-
labios del rey y grabó un astrolabio fabricado en Perpiñán por 
Guillem de Bianya, argentero valenciano.

Naçan del Barri, también de Perpiñán, aparece en diversos 
documentos como experto en el arte de construir instrumen-
tos de relojería y astronomía. Isaac Nifocí, de Mallorca, tam-
bién aparece en varias fuentes como maestro de astrolabios 
en relación con cuadrantes, astrolabios y relojes que reparó. 
Bellshoms Efraim es otro fabricante de astrolabios de Ma-
llorca. A Bellshoms y a Nifocí el Infante Juan les encargó en 
1380 sendos astrolabios. En el pedido se especifica que los 
astrolabios deben entregarse junto con la traducción al cata-
lán del tratado del astrolabio escrito por el astrónomo árabe 
Al-Fargani (s. IX).

En la correspondencia del rey Pedro se encuentran testimo-
nios de diversos contactos que tuvo con Cresques, autor del 
célebre Atles català de 1375 que se conserva en la Biblioteca 
Nacional de París. En el atlas de Cresques aparece una de las 
referencias más antiguas conocidas sobre el nocturlabio, un 
instrumento horario descrito por Ramon Llull y que llegó a ser 
muy popular entre los navegantes de los siglos posteriores.

El nocturlabio es el primer instrumento cuyo uso a bordo está 
documentado. Los primeros documentos que confirman esta 
afirmación son todos catalanes (los libros de Ramon Llull, el 
Almanac de Tortosa y el Atles català), lo cual es lógico si pen-
samos que en ese momento Cataluña era uno de los grandes 
poderes navales del Mediterráneo y debía desarrollar los me-
dios tecnológicos necesarios para poder navegar con seguri-
dad en mar abierto. 

En Barcelona, el relojero más conocido fue Bernat Desplà, el 
autor de la primera máquina del reloj de la catedral. Puesto 
que el cargo de relojero real era suficientemente importan-
te, las citas epistolares se multiplican en su caso y siempre 
están relacionadas con encargos del rey o del infante Juan 
para arreglar o construir astrolabios y relojes. El 26 de agosto 
de 1382, el Infante Juan ordenó que se le pagaran cincuenta 
florines por un astrolabio que había acabado recientemente 
y le encargó un reloj de dos palmos de altura con sonería de 
doce horas, que debía ser transportable y tener un soporte y 
el mecanismo apropiado para poder llevarlo de viaje y parar 
en cualquier lugar del camino. 

En 1385, el rey mandó uno de sus relojes a su nieta Maria, 
la reina de Sicilia. Se describe como un reloj pequeño con un 
hombrecillo que toca un martillo de hierro, y ello nos hace 
pensar en un reloj de sonería con un autómata. En 1376 el rey 
manda un reloj a su hija Juana con un mecanismo de sonería 
capaz de tocar las horas automáticamente o a demanda. La 
esfera principal era un astrolabio con tres platos intercambia-
bles grabados con las coordenadas adecuadas para las latitu-
des geográficas de los dominios del rey. El rey Juan I, pocos 
años después de la muerte de su padre, acusa recibo de un 
astrolabio en una carta dirigida a Jean Fusoris, astrolabista y 
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EL RELOJ DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
En las actas capitulares de la catedral de Tarragona consta la 
colocación de una nueva campana de las horas, la Capona, 
en 1511; también se documenta por escrito la construcción 
de un reloj nuevo el año siguiente, construido por el maes-
tro Jaume Ferrer. En el año 1513 se concedió el manteni-
miento del reloj a la viuda de Parellada, con casa y salario 
habitual, quizás porque su marido era el autor del reloj de la 
Selva de Camp.

En 1815, el municipio contrató los servicios de un cerrajero de 
Arenys de Mar para su reparación. Hacia medianos del siglo 
XIX, el relojero de Arenys de Mar era Josep Esplugues, que te-
nía su taller en el Carrer Nou de Sant Francesc, donde fabrica-
ba relojes de campanario para iglesias y edificios públicos. En 
1881 el reloj ya llevaba tres siglos y medio en funcionamiento 
y, a causa de su estado, el municipio decidió que debía susti-
tuirse especificando que el reloj antiguo debía quedar deposi-
tado al lado del nuevo. El relojero de Tarragona Josep Besses, 
que había heredado de su padre el mantenimiento del reloj 
anterior, se encargó de la mencionada sustitución.

El nuevo reloj de la catedral de Tarragona se inauguró el 19 
de marzo de 1882. Nos consta que la cláusula del contrato 
referente a la conservación del reloj anterior se respetó es-
crupulosamente y que el reloj de 1512 todavía se conserva 
en una vitrina en el campanario de la catedral.

V

SIGLOS XVIII-XIX: EL RELOJ
DOMÉSTICO CATALÁN

Desde finales del siglo XVII, durante todo el siglo XVIII y hasta 
bien entrado el sigo XIX aparecieron en diversas poblaciones 
de Cataluña un número importante de talleres familiares que 
construyeron relojes domésticos de forma artesanal. Los re-
lojeros encargados de la construcción de las enormes má-
quinas de los campanarios provenían de los oficios de hierro 
pero sólo algunos de ellos se atrevieron a reducir las máqui-
nas de campanario para construir relojes domésticos. Así fue 
como se originó la industria del reloj doméstico en Cataluña. 
El año 1721 es la primera fecha grabada en una esfera de 
reloj doméstico, firmada en Mataró por Josep Balí.

Descubrimiento de la relojería doméstica catalana
El año 1918, desde las páginas artísticas del diario La Veu de 

Cataluña, el padre Josep Gudiol i Cunill, director del Museu 
Episcopal de Vic, mencionaba por primera vez la existencia 
de relojes domésticos catalanes. Al principio de la década de 
1950, el reloj grabado con la firma «Moyà 1» entraba en la 
importante colección de relojes de F. Pérez de Olaguer-Feliu 
y la persona encargada de catalogar y documentar las piezas 
de la colección, el crítico de arte Luis Monreal y Tejada, inició 

división del día en horas iguales y el repicar de campanas 
cada hora derivado de esta división empezaron a ordenar rígi-
damente las funciones de las clases laborales. La necesidad 
de conocer la hora en la ciudad viene dado por un cambio sus-
tancial en las relaciones humanas que se produce a principios 
del siglo XIV y que marca el principio del final de la Edad Media 
y el avistamiento de la Edad Moderna.

Existen historias interesantes de relojes de campanario y de 
relojeros artesanos en muchas ciudades de nuestro país. 

El «derecho de campana»
A partir del siglo XVI es conocido que el jefe de artillería de un 
ejército podía requisar las campanas de las poblaciones to-
madas a la fuerza para fundirlas y fabricar cañones. Por regla 
general las poblaciones conseguían rescatar sus campanas 
a cambio de un pago en moneda. Durante la guerra contra 
Napoleón, el ejército francés exigió las campanas de Lleida, 
Mequinensa, Tarragona y Valencia.

EL RELOJ DE LA CATEDRAL DE BARCELONA
En 1576 se solucionó definitivamente el problema de la hora 
indicada desde el campanario de la catedral con la construc-
ción de una gran máquina que estuvo activa durante los tres 
siglos siguientes. Actualmente todavía se conserva en per-
fecto estado de funcionamiento en el Museo de Historia de 
la Ciudad. Ese año el municipio contrató los servicios de un 
carpintero, Joan Perelló, y de dos maestros relojeros flamen-
cos, Simó Nicolau de Purmerend y Climent Ossen d’Utrecht, 
para construir la mencionada máquina.
 
Las personas encargadas del mantenimiento del reloj rara-
mente eran relojeros. Resulta sorprendente que quedara re-
gistrada la relación con un tal Antoni Gaudiu, pintor al que el 
Consejo de Cien Jurados nombró para el cargo de relojero el 
16 de marzo de 1641. Gaudiu ocupó el cargo hasta el 19 de 
febrero de 1644. El 26 de marzo del mismo año se nombró 
interinamente para el cargo de relojero al cerrajero Gaspar 
Gojet mientras se convocaban las oposiciones para adjudicar 
definitivamente el puesto a la persona más apropiada. Uno de 
los agraciados con el puesto fue el cerrajero Ramon Llauge. 
A través de una inscripción situada en la pared exterior de la 
cámara alta del campanario nos informa de que tomó pose-
sión del reloj en 1653.

El reloj de la catedral de Barcelona fue modificado. Cuando 
el físico Christiaan Huygens descubrió las propiedades del 
péndulo y las aplicó a la medición del tiempo, en el reloj de 
la catedral se cambió el primitivo regulador de foliot por un 
péndulo. Bartomeu Bofill tomó posesión del reloj el año 1783 
y el día 9 de octubre de 1816 tuvo que ser reparado por el re-
lojero Costa. En 1975 un equipo de profesores de la Cátedra 
de Mecánica de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona 
se ocupó de su restauración bajo la dirección del Dr. Agulló y 
tocó las horas el día de su 400 aniversario. Finalmente, des-
de 1986 vuelve a ocupar un lugar de honor en el Museo de 
Historia de la Ciudad, en este caso en la sacristía de la capilla 
de Santa Ágata.
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La Cataluña del siglo XVIII

La ausencia de conflictos bélicos entre 1715 y 1779 fue una 
plataforma excelente para experimentar una gran recupera-
ción económica y el consiguiente desarrollo del comercio. En 
esta época, las pequeñas industrias familiares de fabricación 
de relojes gozaron de su mejor momento. La industria relo-
jera de la Cataluña del siglo XVIII está enmarcada entre dos 
guerras importantes: la guerra de Sucesión, en la que la de-
rrota cambia la economía del país y la forma de actuar de sus 
habitantes, y una serie de guerras al final del mismo siglo, 
entre ellas la dramática invasión napoleónica (1808-1814). 
Entre estas guerras quedó un espacio para el desarrollo de la 
industria relojera, favorecida hacia el año 1765 por la progre-
siva liberalización del comercio catalán con América, que en 
1778 culminó con el Decreto de libre comercio.

Durante el siglo XVIII no pudieron existir grandes industrias 
ni fábricas a causa de las medidas proteccionistas que se 
aplicaban a las fábricas reales; por lo tanto, las manufactu-
ras quedaron en manos de pequeños talleres familiares. La 
experiencia económica de Cataluña durante el siglo XVIII no 
representó el arranque definitivo de las grandes industrias, 
pero sí que acostumbró al país a producir no sólo para el con-
sumo interno, como en los siglos anteriores, sino también 
para la exportación a mercados exteriores, preferentemente 
el americano.

Fabricación de relojes en este período
En el siglo XVIII, los principales centros de producción de re-
lojes estaban situados en Europa, con Inglaterra en primera 
posición. La adquisición de estas piezas resultaba prohibitiva 
para la mayoría de personas. Puesto que el comercio catalán 
estaba abierto al mercado americano, era lógico que apare-
ciera una industria relojera propia y autóctona para atender 
las necesidades del mercado interior, que perduró hasta prin-
cipios del siglo XIX. En ese momento, la guerra napoleónica 
había favorecido que a partir de 1814 entrara por la frontera 
catalana una gran cantidad de relojes procedentes de Francia 
y de Alemania, de buena calidad y precio muy asequible, que 
pusieron fin definitivamente a la construcción de relojes do-
mésticos en Cataluña.

Los oficios de los relojeros
Existe una explicación lógica para este conjunto de inconve-
nientes y es que los artesanos catalanes que se ocuparon de 
la fabricación de relojes no provenían del mundo de la reloje-
ría, que no tenía ninguna tradición en el país, sino que eran 
cerrajeros o armeros expertos o personas relacionadas con la 
fabricación de cerraduras para puertas o cerrojos de armas, un 
sector en el que Cataluña era líder. Con frecuencia encontra-
mos relojeros que eran armeros o cerrajeros o que provenían 
de familias con este oficio que aprendieron la tarea de fabricar 
relojes con la tecnología de precisión que conocían, es decir, la 
de las armas; una tecnología que en Cataluña, y esencialmen-
te en Ripoll, destacaba y era apreciada por toda Europa.

La combinación de relojero y armero venía ya de muy lejos. 
Recordemos que Nuremberg y Augsburg fueron pioneras en 

la búsqueda de la antigua tradición relojera de la vila de Moià 
(hoy en día, este importante reloj pertenece a la Col·lecció 
Crèdit Andorrà). En la misma época, el relojero Hans Eisen-
menger Maurer y el ingeniero Luis M. Cascante Dávila ha-
bían ido encontrando y adquiriendo en diversos lugares de 
Cataluña más relojes que llevaban escrito el nombre de las 
poblaciones catalanas en las que se habían fabricado.

Monreal, Maurer y Cascante pusieron en común sus búsque-
das y fueron apoyadas desde Madrid por Luis Montañés. Jun-
to con los artículos de Monreal y de Maurer, Montañés publi-
có en 1957 en la revista Cuadernos de Relojería un artículo 
en el que se ofrecía un pequeño inventario con un total de 27 
relojes para iniciar la búsqueda. Cincuenta años después he-
mos localizado y documentado 170 piezas (151 relojes, 17 es-
feras y dos máquinas) procedentes de las doce poblaciones 
siguientes por orden alfabético: Arenys de Munt, Barcelona, 
Centelles, Gironella, Igualada, Manresa, Mataró, Moià, Olot, 
Sant Joan de les Abadesses, Terrassa y Vic.

A partir de ese momento los historiadores locales tomaron 
el relieve en la búsqueda documental que ha permitido iden-
tificar y biografiar a los relojeros catalanes; entre estos es-
tudiosos destaca el director del Arxiu Històric i Museu Fidel 
Fita d’Arenys, Josep M. Pons i Guri, que en el año 1961 
reseñó un conjunto de documentos referentes a los reloje-
ros de Arenys y en el año 2002 completó el estudio con la 
colaboración de Montserrat Rodríguez Fita. En Moià se 
llevó a cabo un estudio riguroso a cargo del padre Llogarí 
Picanyol, que en 1964 publicó en las páginas de la revista 
Modilianum una magnífica monografía sobre los relojes y los 
relojeros moianeses que ha sido retomada por Joan Pedrals 
y Ramon Tarter. En Sant Joan de les Abadesses, el escultor 
Francesc Fajula buscó y encontró unas breves referencias de 
la familia Bover, constructores de los relojes de Sant Joan, 
complementadas más tarde por el archivero Joan Ferrer. En 
Igualada, Llorenç Perramon divulgaba, en 1957, algunos da-
tos sobre el relojero Ratera de esa ciudad. En Olot, el doctor 
Joaquim Danés fue el primero en ofrecer datos sobre los 
relojeros de la vila. Otras localidades han tenido que esperar 
mucho más tiempo para ofrecer datos sobre sus relojeros; 
en Gironella, el historiador Josep Busquets publicó la histo-
ria de los relojeros Puigferrat en 1990; en Mataró, el relojero 
Francesc Costa publicó en 1991 una monografía sobre los 
relojeros de la ciudad y, en Centelles, Miquel Mirambell pu-
blicaba en 2004 un estudio sobre el único relojero conocido 
en esa población. A Lluïsa Amenós le debemos la investiga-
ción realizada sobre los relojeros catalanes que se conservan 
en el Museo de Solsona.
 
Nuestro objetivo principal ha sido ordenar la información de 
que disponíamos hasta hoy, corroborarla y buscar nuevos da-
tos o complementar cabos sueltos, ver y estudiar muchos 
relojes que sus propietarios coleccionistas nos han permitido 
examinar. También hemos podido relacionar entre ellos algu-
nos relojeros que parecían no tener ninguna relación entre sí 
y adjudicar la paternidad de algunos relojes que no disponen 
de la inscripción acreditativa de su origen.
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El sello catalán
Creemos que está demostrado que al catalán le gusta más 
innovar que copiar. De la misma manera que en el mundo 
de la construcción tenemos el «terrado de estilo catalán» o 
«la bóveda rampante catalana o volta d’escala catalana», to-
talmente diferentes a las construidas en el resto del mundo, 
existen también las armas de Ripoll, fácilmente distinguibles 
de cualquier arma europea contemporánea, y los relojes ca-
talanes, que también presentan un detalle que los diferencia 
inmediatamente de sus contemporáneos.

TALLER DE ARENYS DE MUNT
De la vila de Arenys hemos catalogado 33 relojes y una es-
fera. Estos números nos dan una idea de la importancia del 
taller de Arenys que, junto con el de Moià, fue de los más 
prolíficos en la fabricación de relojes domésticos. Algunos de 
estos relojes los identificamos por las fechas que incluyen, 
datadas entre 1775 y 1814. Otros no presentan ninguna fe-
cha, en algunos sólo figuran los nombres de Cataluña y de 
Arenys, en otros sólo constan las firmas de Francesc Roca, 
Feliu Roca y Genís Pou.
  
El grupo de relojes de Arenys es muy homogéneo y está for-
mado por relojes de pared o de caja alta con unas caracterís-
ticas muy similares. Las esferas son de estilo inglés y suelen 
llevar un disco en la parte superior en el que con frecuencia 
aparece el año de fabricación, los nombres de Cataluña y de 
Arenys, y, en ocasiones, el nombre del autor. Las máquinas 
son de péndulo largo con un número variable de pesos que 
impulsan la marcha, la sonería de horas y cuartos y, eventual-
mente, el despertador. La autonomía de funcionamiento es 
de un solo día en todos los casos.

Los relojes de Arenys se caracterizan por llevar en la parte 
superior dos campanas de un tamaño relativamente grande, 
situadas una encima de la otra y muy separadas del meca-
nismo. Una de las campanas, la más pequeña, es la que toca 
los cuartos de hora y la otra, con un sonido más grave, es la 
de las horas. Todos los relojes que hemos visto fabricados en 
Arenys usan el escape catalán, una característica común en 
la mayoría de relojes catalanes. Los relojeros que los firman 
son Feliu Roca, Francesc Roca y Genís Pou.

Josep Roca i Santandreu (1689-1774)
Josep Roca i Santandreu nació en 1689 en Juneda, cerca de 
Lleida. Su padre, Esteve Roca, era encepador. Josep Roca se 
perfila claramente como iniciador del oficio de relojero en la 
familia Roca. Se casó en 1715 con Teresa Catà de Arenys de 
Munt y se estableció en la vila de su esposa. En 1742 y en 
1750, el Ayuntamiento de Arenys contrató los servicios de 
Josep Roca para el mantenimiento del reloj de la vila.

Feliu Roca i Catà (1720-1792)
En el primer documento donde aparece Feliu Roca i Catà 
como persona adulta, consta ya su oficio de relojero. En sep-
tiembre de 1777, Feliu Roca es nombrado alcalde de Arenys 
de Munt. Entre el mes de noviembre del mismo año y el mes 
de abril de 1778, los regidores de Arenys de Munt solicitan 

la fabricación de relojes y posteriormente también lo fueron 
en las armas; sin embargo, podemos afirmar que Cataluña 
tiene la exclusividad en el paso de armero a relojero.

En conjunto, el reloj catalán del siglo XVIII tenía un diseño ex-
terno más o menos actualizado, ya que las esferas eran si-
milares a las que se fabricaban por aquel entonces en otros 
lugares, especialmente las de estilo inglés y francés; en cam-
bio, disponían de una máquina con características muy parti-
culares y de una realización tosca en comparación con el nivel 
de acabado y de calidad de los relojes extranjeros contempo-
ráneos, motivada por haber basado sus diseños técnicos en 
la copia miniaturizada de los grandes relojes de campanario 
que existían en la mayoría de pueblos.

El escape catalán
El escape de un reloj es un dispositivo mecánico que permite 
regular la energía proporcionada por los pesos y distribuirla a 
intervalos regulares al péndulo para mantenerlo en oscilación 
constante. Las dos piezas principales del escape son la rueda 
de áncora y el áncora. Existen numerosas formas para las dos 
piezas y de su diseño depende en gran parte el buen funcio-
namiento del reloj.

El escape de los relojes catalanes tiene unas características 
particulares únicas, por eso ha sido bautizado de una forma 
específica con el nombre de escape catalán. El escape ca-
talán fue bautizado en 1958 en Pforzheim en plena eferves-
cencia del descubrimiento de los relojes domésticos catala-
nes presentados por el Sr. Maurer durante un congreso de la 
sociedad alemana Freunde Alter Uhren (Los amigos de los 
relojes antiguos).

El escape catalán es muy sencillo y aprovecha un porcentaje 
menor de las fuerzas mecánicas que distribuye entre otros 
escapes más perfeccionados, pero cumple su función con 
garantía; la prueba más clara de ello son los numerosos relo-
jes que siguen funcionando después de dos siglos y medio 
con el mismo mecanismo de escape.

Concretando, podemos decir que siempre que encontremos 
un reloj de esa época, el siglo XVIII, con la ruda de áncora den-
tada en forma de triángulo equilátero, se trata de un reloj ca-
talán. Aunque también debemos tener en cuenta que existen 
relojes catalanes con escapes diferentes, por ejemplo los 
procedentes de Gironella, Igualada y Mataró.

Se calcula que, durante ese período, en Cataluña podrían 
haberse fabricado entre 1.500 y 2.000 relojes. El cálculo se 
realiza sobre la base de los relojes de Moià sobrevivientes, 
que son 49 (46 relojes y 3 esferas) y de la numeración con la 
que los personalizaban y que llega al número 508 en el caso 
del relojero Senesteva y al 106 en el caso del relojero Crusat. 
Si aceptamos que los números conocidos pueden no ser los 
últimos de la producción y que aún pueden quedar relojes por 
encontrar, intuimos que se ha salvado aproximadamente un 
7,5% de la producción total.
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TALLER DE CENTELLES
A finales del siglo pasado, el Museo Episcopal de Vic adqui-
rió una esfera incompleta de reloj muy valiosa para nuestro 
estudio ya que nos permite incorporar el nombre de la vila de 
Centelles en el mapa relojero catalán. Está firmada en la parte 
superior con la inscripción siguiente: «Josep Casanovas me 
fecit Sentellas 1763», una de las más explícitas del panorama 
relojero catalán, ya que indica el autor, la vila de origen y la 
fecha. Dos siglos después, el historiador local Miquel Miram-
bell Abancó publicó (2004) un estudio completo del relojero 
Josep Casanovas.

Josep Casanovas i Tolosa (1737-1812)
Nació a principios de enero de 1737. Consta documen-
talmente por haber realizado trabajos de cerrajero entre 
1761 y 1763, el mismo año que consta en la esfera de reloj 
del Museo Episcopal de Vic. El año siguiente se casó con 
Teresa Coromines. El matrimonio tuvo seis hijas y cinco 
hijos. El tercer hijo, Josep Casanovas i Coromines (1768-
1817), se convirtió en el heredero y el continuador del ta-
ller paterno.

Los únicos testimonios del relojero Casanovas que nos han 
llegado son la esfera de reloj conservada en el Museo Epis-
copal de Vic, que Josep Casanovas i Tolosa fabricó a los 26 
años, y el reloj descubierto recientemente en una masía de 
Seva (Osona). La búsqueda de archivo exhaustiva que ha lle-
vado a cabo Miquel Mirambell sobre la obra de Casanovas 
ha resultado muy interesante y le ha permitido encontrar en 
una masía de Seva (Osona) un reloj del mil ochocientos que, 
aunque no tenga ninguna inscripción, podría ser de Centellas, 
pues un primer estudio preliminar no permite adscribirlo a 
ninguno de los otros talleres catalanes. Este reloj se restauró 
hace unos 25 años en una operación que permitió ponerlo en 
funcionamiento y policromarlo.

Existen argumentos que nos permiten desvincular esta pieza 
del taller de Moià a causa de la factura de la máquina (hay ele-
mentos que no se corresponden con las máquinas de Moià 
conocidas) y de la esfera, que es de hierro y no de hojalata, 
un material utilizado en todas las esferas de Moià. Tampoco 
lleva la firma de la vila aunque la mayoría de relojes de Moià 
están firmados y numerados. Tampoco nos atrevamos a vin-
cularlo a Vic, pues de esta ciudad sólo tenemos una esfera 
y su factura (de hojalata y grabada con buril) tampoco no se 
corresponde con la de este reloj. Hemos optado, por lo tanto, 
por censar el reloj junto con la esfera de Centelles.

TALLER DE GIRONELLA
Hasta ahora hemos inventariado 20 relojes y tres esferas pro-
cedentes de Gironella, ocho de las cuales tienen la inscrip-
ción acreditativa de la vila de procedencia, en dos aparece 
simplemente el nombre Gironella y en los otros seis la frase 
abreviada Ft en Gironella. Todos los relojes de este grupo tie-
nen unas características técnicas similares que nos permiten 
adjudicar al taller de Gironella muchos relojes sin firma. Gra-
cias al historiador Josep Busquets, que publicó la historia de 
la familia Puigferrat (1990), los relojeros documentados como 

a Feliu Roca que repare el reloj público. Se le exige su repa-
ración en el plazo de ocho días y que la operación se realice 
con en beneplácito de dos péritos. El périto nombrado por el 
Ayuntamiento fue el relojero Josep Balí de Mataró.

Francesc Roca i Tolrà (1748-1807)
Francesc Roca i Tolrà nació en 1748 y es el artesano que fir-
ma la mayor parte de los relojes del taller de Arenys que han 
llegado a nuestras manos. Tenemos pruebas de su actividad 
con su obra firmada y la expresión «de oficio relojero» que 
aparece junto a su nombre en todos los documentos que 
hemos encontrado. Gracias a las investigaciones llevadas a 
cabo en Calafell por Rafel Romeu, conocemos un documento 
que acredita que en el año 1789 Francesc Roca fue el autor 
del reloj de la iglesia parroquial de este pueblo que todavía se 
conserva actualmente.

También sabemos que en 1797, Francesc Roca llegó al cargo 
de tercer regidor del Ayuntamiento de Arenys de Munt, que 
murió en 1807 a la prematura edad de 56 años y que dejó 
a su hijo Feliu Roca i Fontrodona (1772-1867) la continuidad 
del taller de relojería de Arenys. Su nieto Josep Roca i Cabot 
(1803-1878) siguió el oficio de relojero hasta su muerte. Sería 
el último relojero de la familia Roca, que sólo dejó un hijo, 
Josep Roca i Bellsolell (1844-1908), que no siguió con la tra-
dición familiar.

Genís Pou
El nombre de Genís Pou, que firma un reloj que también lleva 
la marca de Arenys, no ha podido documentarse debidamen-
te. Otros relojes que sólo llevan el nombre de Arenys tam-
bién podrían ser obra de Genís Pou por los rasgos caligráficos 
de la firma. En cualquier caso, sus relojes son prácticamente 
iguales a los de los Roca y, por lo tanto, suponemos que exis-
tió una estrecha colaboración entre ellos.

TALLER DE BARCELONA
Sólo hemos encontrado un reloj con la firma de Barcelona y 
la de su autor, el relojero Antoni Bou. Debía ser un relojero 
reconocido, ya que en 1770 el Ayuntamiento de Santpedor 
lo llamó para la inspección del reloj del campanario de la vila. 
A partir de esta fecha podemos intuir que en ese año Antoni 
Bou ya debía ser una persona adulta y podemos efectuar una 
estimación aproximada de las fechas de nacimiento y defun-
ción (c.1720-c.1790). La consulta de los documentos, aunque 
no nos ha servido para averiguar la biografía de Bou, nos ha 
permitido documentar unos cuantos relojeros de Barcelona 
que fueron coetáneos suyos.

Las características del reloj doméstico de Bou lo convierten en 
uno de los más antiguos de la relojería catalana de la época. 
Si nos basamos en las estimaciones previas, podemos pensar 
que su actividad profesional madura se desarrolló entre 1750 
y 1780 aproximadamente. Probablemente estuvo relaciona-
do con los relojeros de Arenys, ya que su máquina recuerda 
mucho las características técnicas de los relojes de esta vila. 
En este caso, lo más probable es que los relojeros de Arenys 
aprendieran el oficio con Antoni Bou y no al revés.
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En el dibujo de Laborde que representa el interior de la er-
mita de San Dimas de Montserrat se aprecia perfectamente 
dibujado un reloj de Gironella en la parte alta de la pared. Este 
dibujo se publicó en 1806 pero en el inventario del contenido 
de la ermita del año 1741 ya consta la existencia de un reloj, 
que suponemos que es el mismo. El reloj que aparece en el 
grabado o uno muy similar fue recuperado por la Abadía de 
Montserrat en 1998.

TALLER DE IGUALADA
Igualada se incluye en este inventario con cinco relojes. Algu-
nos llevan la firma del relojero Anton Ratera, otros el nombre 
de Igualada, en otros se ha escrito la fecha de fabricación, 
de 1777 y 1795, y otros llevan los números de serie 31, 43 
y 48. La familia Ratera de Iguadada estuvo estrechamente 
relacionada con la industria de las armas de fuego. Francesc 
Ratera (c.1690-1752) consta como pedreñalero y cerrajero, 
de sus dos hijos, Josep Ratera i Torras (1730-1796) siguió 
con el oficio de pedreñalero y su hermano, Antoni Ratera i 
Torras (1733-1786), fue primero cerrajero y más tarde reloje-
ro. El hijo de este último, Antoni Ratera i Bou (1769-d.1833) 
ya se inició en el oficio de relojero con su padre y en su docu-
mento matrimonial (1791) aparece como joven constructor 
de relojes.

Los Ratera de Igualada
Después de Ripoll y de Barcelona, Igualada es la población 
más distinguida en la manufactura de armas. Esta industria 
se inició en Igualada durante el primer tercio del siglo XVII y 
hemos encontrado documentos de 1624 en los que se men-
ciona al pedreñalero Josep Ratera. A los relojeros Ratera se 
les atribuye la construcción de un reloj de campanario, da-
tado de finales del siglo XVIII o de principios del siglo XIX y 
que funcionó en la iglesia de Santa Margarida de Montbui. 
Actualmente se conserva en el Museo de Igualada con sus 
grandes pesos de piedra originales y en perfectas condicio-
nes de funcionamiento.

TALLER DE MANRESA
Los hermanos Miquel Rosals (c.1740-d.1780) y Josep Rosals 
(c.1735-d.1794) son los dos relojeros que firmaron los relojes 
de Manresa, de los que nos han llegado seis relojes, una es-
fera y una máquina. El oficio tradicional de los Rosals era el de 
herrero. Hemos podido documentar al abuelo de los relojeros, 
Jacint Rosals (c.1685-d.1751), que aparece en los documen-
tos como herrero, y al padre, Vicenç Rosals (c.1710-d.1775), 
que figura con el mismo oficio en un protocolo de 1751 y en 
los catastros de 1770 y de 1775. Los hijos de Vicenç Rosals, 
Josep y Miquel, son los autores de los relojes.

Josep Rosals (c.1735-d.1794) figura en los documentos 
como cerrajero, herrero y relojero. En 1760 ya firmó un reloj 
y en 1794 otro. En las firmas de los documentos notariales 
que hemos localizado firma bien como Rosals o como Rosal. 
Lo mismo sucede con los relojes y éste es un detalle que ha 
levantado mucha polémica sobre el significado de la «S» que 
aparece sólo al final de algunas firmas.

autores de estos relojes son Joan Puigferrat (c.1698-1753), 
que se cree que procedía de Olost de Lluçanès, y su hijo Joan 
Puigferrat i Riambau (c. 1736-1808).

Joan Puigferrat (c.1698-1753) 
En 1728, la vila de Gironella contrató al relojero Joan Puigfe-
rrat para reparar el reloj del campanario. Veinte años más 
tarde, en 1748, volvieron a contratar los servicios de Joan 
Puigferrat para construir un reloj nuevo para el campanario 
con la exigencia de entregarlo en el plazo de dos meses y por 
el precio de setenta libras. Al mismo tiempo, el consistorio 
ofreció al relojero la posibilidad de quedarse a vivir en Giro-
nella con la ventaja que la vila pagaría sus impuestos. Sabe-
mos que cerró el trato y que la familia Puigferrat se trasladó 
a Gironella. Seguramente Puigferrat procedía de la zona del 
Lluçanès, concretamente de Olost, aunque no volvió nunca a 
su tierra natal pues en 1753 murió y dejó el taller de relojería 
a su joven hijo Joan.

Joan Puigferrat i Riambau (c.1736-1808) 
Tenemos documentación de 1761 que relaciona a Joan Puig-
ferrat hijo con una reparación realizada en el reloj público que 
había construido su padre. Suponemos que es el autor del 
campanario de Solsona, que data del 1795. Al margen de su 
actividad profesional, estuvo muy implicado en los asuntos 
sociales de la vila, hasta el punto de llegar a ocupar el máximo 
cargo, primer regidor. Murió en 1808 y dejó su negocio a su 
hijo Josep Puigferrat i Escaler, que tenía por aquel entonces 
32 años de edad.

No tenemos más noticias de la actividad profesional de los 
Puigferrat, pero sabemos que, entre los años 1836 y 1839, 
la guerra Carlina dejó en ruinas el pueblo de Gironella y el 
relojero volvió a la comarca del Lluçanès con su familia. En Gi-
ronella quedó el recuerdo de la casa de los Puigferrat, situada 
en el actual Carrer del Roser (antes de Olvan Baix, del Forn y 
Major) y que se conocía como cal Relojero.

Los relojes de Gironella
Los relojes de Gironella son mucho más rudimentarios que 
los de Arenys o los de Moià. Son de menor tamaño, tienen la 
esfera simplemente rectangular situada verticalmente y sólo 
dos de los relojes firmados conservan un pequeño frontis ca-
lafateado y grabado. Todos tienen una aguja única y algunos 
tienen el indicador para disparar el despertador, situado en 
el exterior de la caja. El péndulo de los relojes de Gironella 
es corto y está situado delante de la esfera; el escape es de 
paleta, más primitivo que el escape catalán, las ruedas trans-
misoras son de hierro y en ocasiones no hay ninguna otra 
pieza de hojalata aparte de la esfera.

Podemos afirmar que las obras de los Puigferrat de Gironella 
tienen la factura más primitiva de todos los ejemplares de 
relojería catalana que conocemos. Incluso podría ser que los 
relojes más antiguos que atribuimos a este relojero se hubie-
ran fabricado en su vila de origen, en la comarca del Lluçanès, 
antes de trasladarse a Gironella.
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trucción de relojes de campanario en pueblos vecinos o no 
tan cercanos. Uno de los relojes cuya autoría podemos atri-
buirle es el de la iglesia de Sant Vicenç de Montalt, del año 
1774, que funcionó durante 143 años en el campanario. En 
1778, Balí fue llamado por el Ayuntamiento de Arenys como 
experto para juzgar la reparación que acababa de realizar el 
relojero local, Feliu Roca.

Josep Saldari 
Otro relojero de Mataró de cuya artesanía nos ha llegado al-
gún testimonio fue Josep Saldari, autor de un reloj de carac-
terísticas muy diferentes a las atribuidas a los relojes catala-
nes en general. Saldari no se ha encontrado en los catastros 
municipales y sólo sabemos que existió un Josep Saldari que 
era cuchillero y que residía en 1757 en el Carrer d’Argentona. 
El reloj que conservamos está firmado por Josep Saldari en 
Mataró y tiene una ornamentación muy rica, dimensiones 
mayores y unas particularidades técnicas más acordes con la 
tecnología europea del siglo XVIII. El escape que incorpora es 
más evolucionado que el típico escape catalán.

El grupo de relojes procedentes de los talleres de Mataró es 
el más heterogéneo. Por una parte conserva el vestigio con la 
fecha más antigua y, por otra, nos ofrece el reloj de caracte-
rísticas técnicas más avanzadas y el más completo.

TALLER DE MOIÀ
De la vila que más relojes fabricó han sobrevivido 46 relojes 
muebles, tres esferas, dos relojes de sol y seis máquinas de 
reloj de campanario. La mayoría tienen grabado el nombre de 
la vila y también un número de serie. Los relojeros respon-
sables de tan gran producción fueron Josep Senesteva y su 
aprendiz y sucesor, Francesc Crusat. Este también numeró su 
producción con una serie diferente que llega al número 114. 
Diversos historiadores locales se han ocupado de investigar 
la vida de los relojeros. Estos estudios se los debemos al 
escolapio Cayetano Roca (1836-1906), al padre Pere Bertran 
Varneda (1873-1937), al padre escolapio Llogarí Picanyol Pla 
(1896-1968), a Joan Estevanell, conservador y alma del Museo 
de Moià desde su fundación, a Ramon Tarter Fonts del Archivo 
Histórico de Moià y al relojero moianés Joan Pedrals Conesa.

Josep Senesteva i Berenguer (c. 1740-1806)
Senesteva llegó a Moià hacia 1757 procedente de Santpedor 
y en 1758 ya aparece documentado como cerrajero. En 1760 
vive con su mujer, Francesca, en casa propia. En 1761 apa-
rece por primera vez con el oficio de relojero con motivo de 
la construcción del reloj del campanario de Santpedor. Entre 
1780 y 1790, Josep Senesteva forma parte de la comisión 
encargada de las obras de reparación de la iglesia de Sant Jo-
sep, donde instaló un reloj de campanario que todavía sigue 
funcionando. En 1805 vivía con su segunda esposa, Maria 
Teresa Serra, sus hijas Francesca y Raimunda, de diez años y 
el joven Francesc Crusat. 

Francesc Crusat i Tarradellas (1780-1851)
Francesc Crusat nació en 1780 en una familia de molineros de 
Moià. En 1805 aparece documentado por primera vez como 

Miquel Rosals (c.1740-d.1780), hermano del anterior, apa-
rece en los documentos como herrero y cerrajero, firma un 
reloj de 1769 y aparece en un interesante protocolo de 1779 
que demuestra que fue el autor de los balcones de la casa 
de Josep d’Argullol, actualmente catalogada en la plaza de 
Valldaura, en el centro de Manresa.

Los relojes fabricados por los Rosals tienen un dispositivo 
para dar cuerda distinto al que llevan los otros relojes ca-
talanes contemporáneos; no se ha encontrado ningún otro 
mecanismo similar en relojes procedentes de otros talle-
res. Consiste en un doble enrollamiento de cuerdas sobre 
el tambor motriz. Tienen dos cuerdas enrolladas en sentido 
contrario sobre el mismo cilindro y separadas por un delgado 
disco metálico. De una de las cuerdas cuelga el peso motriz 
y de la otra un contrapeso menor. El contrapeso va subiendo 
a medida que desciende el peso principal y se desenrolla 
su cuerda. Al final del día sólo debe estirarse el contrapeso 
hacia abajo para que el peso motriz vuelva a su posición más 
alta y de este modo se dispone de una nueva reserva de 
cuerda para 24 horas.

TALLER DE MATARÓ
Del taller de Mataró han llegado hasta nuestros días un total 
de ocho relojes y dos esferas. En una rústica esfera de reloj 
expuesta en el Museo Comarcal de Mataró consta la fecha 
más antigua de las localizadas en las esferas de relojes do-
mésticos catalanes. Está firmada por Joseph Balí de Mataró 
el año 1721 y procede del convento carmelita de San José de 
Mataró. Josep Balí i Bonany (c.1690-1748), de oficio cerraje-
ro y pedreñalero, con 27 años ocupa ya el cargo de relojero 
municipal y le sucede su hijo Josep Balí i Reniu (1718-1786), 
que se dedicó mayoritariamente a los relojes. Otro relojero de 
Mataró fue Josep Saldari, autor de un reloj que puede consi-
derarse el más lujoso de la relojería catalana de la época.

Josep Balí i Bonany (c. 1690-1748)
En la lista de relojeros municipales del catastro de Mataró 
aparecen regularmente dos Josep Balí. El primero fue Josep 
Balí i Bonany, que ocupó el cargo entre los años 1717 y 1748, 
y el otro fue su hijo, Josep Balí i Reniu, que lo sucedió en el 
cargo entre 1748 y 1752. El autor del reloj del convento de 
San José fue el primero, Josep Balí i Bonany (c.1690-1748), 
con casa en el Camí Ral y de oficio cerrajero y pedreñalero, 
que con 27 años ya ocupaba la plaza de relojero municipal, 
cargo que ejerció hasta su muerte, con 58 años. Una esfe-
ra de reloj hecha por Josep Balí se encontró junto al basti-
dor desguazado de un reloj original del taller de los Roca de 
Arenys que conservaba la firma original casi completa: «JO-
SEPH BALÍ DE MATARÓ (17)39».

Josep Balí i Reniu (1718-1786) 
Josep Balí i Reniu sucede a su padre en el oficio de cerrajero 
y de relojero y, a su muerte, también en el cargo de relojero 
municipal, puesto que sólo ocupa cuatro años a causa de 
sus constantes ausencias de la ciudad, una de las cuales 
coincidió con una importante avería del reloj público. Parece 
ser que estas ausencias estaban relacionadas con la cons-



 3
17

sonería de horas y medias horas, y esfera de hojalata grabada 
sin ningún tipo de aplique. El otro grupo recoge dos ejempla-
res de reloj de estilo inglés con la esfera esmaltada y apliques 
en la parte superior y en las cuatro esquinas de la esfera. 
Incluyen dos grandes campanas, para la sonería de horas y 
cuartos, que les dan un aspecto lujoso.

Joan Estorch i Sargatal (1743-1797)
Joan Estorch firma cuatro de los relojes de Olot. En los do-
cumentos parroquiales de Olot consta un tal Joan Estorch i 
Sargatal, relojero, nacido en 1743, hijo de Miquel y de Marga-
rida, que murió en 1797, con 52 años, y fue enterrado en la 
iglesia del Carme.

Tomàs
Estorch estuvo casado con Eulàlia Tomàs y precisamente 
este apellido, Tomàs, aparece en dos de los relojes de Olot, y 
por ello deducimos que salieron del mismo taller aunque tie-
nen características muy distintas. La coexistencia de diversos 
modelos es perfectamente compatible y también debemos 
considerar la posibilidad de que los dos relojes estén separa-
dos por un período de tiempo considerable.

Homs
Se ha encontrado un tercer reloj firmado por Homs y con 
fecha de 1799, idéntico a los mencionados relojes de Joan 
Estorch. No conocemos qué relación existió entre Estorch y 
Homs, ni la línea evolutiva del taller de Olot.

TALLER DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Nos han llegado 18 relojes, dos esferas y una máquina de Sant 
Joan y hemos conseguido identificar a sus autores. Jaume 
Bover (c.1700-a.1771) era un cerrajero de Ripoll que se casó 
y estableció en Sant Joan de les Abadesses en 1721. Trabajó 
de relojero, al igual que sus dos hijos, Jaume (c.1746-1812) 
y Pere (1742-1799), que constan en los documentos como 
cerrajeros y relojeros. Ello ratifica de nuevo la estrecha relación 
existente entre la relojería y la industria armera.

Los relojes de Sant Joan de las Abadesses se identifican con 
el nombre de la vila y el apellido Bover, muy habitual en la 
comarca del Ripollès, grabados en el frontis de les esferas. 
Graells (1974) menciona nada más ni nada menos que die-
cisiete Bover de Ripoll relacionados con la manufactura de 
las armas de fuego entre 1566 y 1785, y también una familia 
Bover que a lo largo de cuatro generaciones regentó una fá-
brica de pólvora, cuyo fundador, Marçal Bover, vivió a finales 
del siglo XVI. Puesto que los relojes de los Bover no llevan el 
nombre del artesano ni la fecha en ningún caso, resulta difícil 
situarlos con más detalle en el siglo XVIII y atribuirles un autor. 
La ausencia del nombre delante del apellido Bover nos hace 
pensar en una industria artesanal familiar.

La comparación realizada entre los relojes de los Roca de 
Arenys y los de los Bover no es casual, pues las máquinas 
de estas dos poblaciones tienen muchos rasgos en común. 
Aún está por descubrir la relación que podría haber existido 
entre los diversos talleres contemporáneos catalanes, pero 

aprendiz de Senesteva y en 1807 ya consta casado con Llú-
cia Solà y domiciliado en casa propia en el Raval de Dalt. El 
padrón del año 1833 registra Francesc Crusat como relojero 
domiciliado en la Plaça Major, número 6. El 8 y 9 de octubre 
de 1839, el taller de relojería más importante de Cataluña fue 
arrasado y quemado, junto con otras 300 casas de Moià, en 
manos de las tropas carlistas. En 1839 recibió 16.000 reales 
como indemnización por la pérdida de su casa en el incendio 
de Moià. En el expediente de indemnización se explica que 
Crusat fue miembro de la Milicia Nacional de Moià.

Relojes domésticos
Los relojes de Moià de la primera época, es decir, los construi-
dos por Josep Senesteva, pueden clasificarse en dos grupos 
muy diferentes que no son producto de una evolución de la 
técnica utilizada a lo largo del tiempo, sino de una oferta simul-
tánea de dos modelos diferentes por sus prestaciones y pre-
cios. El grupo de los relojes sencillos está formado por relojes 
de pared con pesos, péndulo, principalmente con una sola 
aguja, cuerda para un día, mecanismo de despertador y esfera 
de hojalata con un grabado sencillo. Algunos de estos relojes 
se conservan en sus cajas originales. En el segundo grupo 
se incluyen el resto de relojes. Son de un tamaño mayor que 
los anteriores, tienen autonomía para más de un día y gene-
ralmente incluyen dos agujas y sonería de horas y cuartos de 
hora, así como de despertador. Por otro lado, la esfera de esti-
lo inglés tiene apliques y molduras superpuestas en la plancha 
de base, y algunos tienen el disco de las horas esmaltado. 

Una característica muy particular de algunos de los relojes del 
segundo grupo de Senesteva es una figurilla que representa 
un ángel, situada en el frontis y que se mueve al compás del 
péndulo. La existencia de esta figurita se debe a una finalidad 
decorativa y funcional, ya que este tipo de reloj iba cerrado 
dentro de una gran caja de madera que no dejaba ver el pén-
dulo, el movimiento del ángel demostraba que el reloj estaba 
en funcionamiento.

La segunda época de la relojería moianesa está marcada por 
los relojes fabricados y firmados por Francesc Crusat. Son si-
milares a los descritos como segundo grupo de Senesteva y 
están numerados con una serie diferente de la del maestro.

TALLER DE OLOT
Nueve relojes avalan la producción relojera de Olot y los nom-
bres que aparecen en la esferas son: Joan Estorch i Sargatal 
(1743-1797), Tomàs, emparentado con Estorch, y Homs, del 
que no sabemos casi nada. Sin embargo, Olot tuvo otras fami-
lias de relojeros: la de Francesc Vial y la de los Planas: Matheu, 
Bernat y Francesc, que se relevaron durante tres generacio-
nes en el mantenimiento de los relojes municipales. En una 
estadística del año 1785 se explica que en Olot había cuatro 
empresas que se dedicaban a la fabricación de relojes.

Con la marca de Olot conocemos dos grupos de relojes tan 
diferenciados entre ellos como los que hemos señalado para 
clasificar los relojes de Moià. El primer grupo está formado 
por relojes de manufactura muy sencilla, con una sola aguja, 



318

Gracia, en Barcelona, y se estableció en el Carrer de l’Àngel. 
Ahí construyó dos grandes relojes astronómicos, relojes de 
campanario que gozan o han gozado de gran prestigio entre 
el pueblo barcelonés, unos inventos que se encargaron de 
modernizar la determinación y la distribución de la hora en 
la Ciudad Condal. Otros pequeños instrumentos y relojes de 
menor importancia, de los que conocemos alguno de caja alta 
y de sobremesa, salieron de las manos de Billeter y del taller 
que regentó en Gracia.
 
EL RELOJ ASTRONÓMICO DEL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS DE MADRID (1854-1857)
Entre los años 1854 y 1857, Albert Billeter construyó en su 
taller de Gracia un excepcional reloj astronómico de caja alta 
que en la parte superior muestra la posición de la Tierra y de 
la Luna alrededor del Sol, con la órbita terrestre enmarcada 
en un círculo zodiacal graduado. En la parte inferior hay diver-
sas esferas que indican la hora local, las fechas del calendario 
perpetuo, las horas de veinte meridianos diferentes, el tiem-
po medio, la ecuación del tiempo y las horas de salida y pues-
ta de Sol diarias. También hay un espacio más amplio que 
contiene un planetario en el que aparece la posición de los 
planetas principales en sus órbitas alrededor del Sol. Debajo 
hay un termómetro, un higrómetro y un barómetro. Gracias 
a la magnífica restauración del reloj que efectuó el relojero 
madrileño Juan José Ontalva en 1982, este reloj astronómico 
todavía se conserva en perfecto estado de funcionamiento 
en una de las dependencias del Palacio de Congresos de los 
Diputados de Madrid.

EL RELOJ ASTRONÓMICO DE LA REAL 
ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 
DE BARCELONA (1859-1869)
En 1859, Albert Billeter empezó el segundo de sus grandes re-
lojes astronómicos y lo proyectó con unas medidas de aproxi-
madamente tres metros de alto por dos de ancho. Las carac-
terísticas generales de los dos relojes son similares, pero en 
éste utilizó una tecnología más avanzada y, sobre todo, lo hizo 
más atractivo estéticamente ya que a través de los cristales 
del mueble podían verse todos los mecanismos.

En la izquierda está la esfera de la hora local, que funciona 
con su propio péndulo. Simétricamente, en el lado opuesto 
hay una esfera similar que indica los datos solares con un 
segundo péndulo que controla el movimiento de todos los in-
dicadores astronómicos. Entre las dos esferas mencionadas 
hay un gran disco con los signos del zodíaco y el sistema Sol-
Tierra-Luna que reproduce la fase de la Luna y la inclinación 
del eje de la Tierra en relación con el Sol. Debajo de este sis-
tema hay las cuatro esferas del calendario perpetuo. Un poco 
más abajo, dentro de otro círculo zodiacal, aparece el sistema 
planetario en el que puede verse la posición relativa de los 
planetas y de los asteroides. Finalmente, alrededor del pla-
netario hay 24 esferas que señalan la hora de 24 meridianos 
alrededor del mundo. El reloj ostenta en un lugar destacado, 
en medio de diversas esferas indicadoras, una placa con esta 
inscripción: «Inventado y construido por Alberto Billeter en 
Gracia de Barcelona 1869».

no podemos negar que hubo un cierto contacto que no nos 
atrevemos a definir si fue de colaboración o de competencia. 
Probablemente hubo contactos de los dos tipos en momen-
tos diferentes.

Los relojes de los Bover tienen dos agujas y dos campanas. 
El mecanismo de sonería señala las horas y los cuartos, y 
tienen autonomía de cuerda para un día. Las esferas son de 
hojalata grabadas con unos diseños originales muy particula-
res y, en algún caso excepcional, llevan el disco horario super-
puesto en la plancha de base de la esfera. En el mismo caso 
excepcional podemos ver una pequeña ranura en el frontis 
destinada probablemente a la salida del mecanismo de sopor-
te de un pequeño autómata como el que tienen algunos de 
los relojes de Moià y de otros talleres.

TALLER DE TERRASSA
Del patrimonio de los relojeros de Terrassa sobreviven cuatro 
relojes y una esfera. Miquel Pou firmó una esfera y Valentí 
Pou, un reloj. Tenemos otro reloj en el que aparece única-
mente el nombre de Terrassa y otros dos anónimos que po-
demos atribuir al trabajo de los Pou por la similitud artística de 
la esfera y las características técnicas de la máquina.

TALLER DE VIC
Una sola esfera de reloj es el único testimonio que permite 
incorporar a la ciudad de Vic en nuestro inventario. El número 
92 que aparece grabado en esta esfera ha sido motivo de 
controversia, ya que algunos opinan que podría tratarse de la 
fecha de fabricación abreviada (1792), mientras que otros afir-
man que es el número de serie de los fabricados en el taller 
de Vic (nº 92). Nuestra opinión es que se trata del número de 
serie pues en aquella época no era habitual la expresión de un 
año con sólo las dos últimas cifras. 

Hemos podido localizar diversos relojeros que trabajaron 
en Vic en esa época: Josep Cominals (1740), Francesc Coll 
(1782), Llorenç Luca (1785), Anatuel Malpó (1789) y Lluís 
Bartolomé Agon (1800). Seguramente futuras investigacio-
nes podrán clarificar cual de estos artesanos fue el autor de 
esta esfera.

VI

SIGLO XIX: ALBERT BILLETER
Y LA RELOJERÍA CIENTÍFICA

Albert Billeter nació en 1815 en Männedorf, cerca de Zuric, 
y murió en 1895. Se inició en el arte de la relojería con dieci-
siete años de edad. En 1841 se casó con Dorothea Kappeler; 
de este matrimonio en 1846 nació Friedrich Arnold, que sería 
relojero establecido en Londres. Se dice que, antes de 1850, 
Billeter se estableció en Italia. Poco después llegó a la vila de 
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Siempre ha sido uno de los relojes más exactos de la ciudad, 
incluso hoy en día. Durante un tiempo se acopló un regula-
dor electrónico al péndulo que sólo modificaba el comporta-
miento del reloj inicial para mejorar su precisión. El regulador 
electrónico fue construido por el doctor Martí Vergés i Trias 
y su equipo de la Facultad de Informática de la Universidad 
de Barcelona. El doctor Vergés fue durante mucho tiempo el 
responsable de su mantenimiento y constante mejora.

EL RELOJ DE LA IGLESIA DE SANT JOAN DE BERGA 
En este campanario había un reloj del siglo XVIII o anterior que, 
hacia finales del siglo XIX, estaba ya tan deteriorado que se en-
cargó su sustitución a Billeter. Sin embargo, no conocemos la 
fecha exacta en que se llevó a cabo la construcción y la instala-
ción de la nueva máquina, aunque seguro que fue entre 1865 
y 1880 (Comellas, 1989). La máquina de Billeter funcionó con 
total corrección hasta finales del siglo XX, cuando se desmon-
tó y trasladó a los almacenes municipales a la espera de ser 
expuesta en el museo de la ciudad. Está firmada por Alberto 

Billeter. Barcelona y consta de tres trenes de engranajes para 
señalar la hora en una esfera exterior y tocar los cuartos y las 
horas en sendas campanas.

OTROS RELOJES FIRMADOS POR BILLETER
Hay tres relojes más que, al contrario de lo que hemos visto 
hasta ahora, no son públicos; se trata de un reloj de caja alta, 
otro de viaje y un cronómetro de marina. El primero es un 
reloj de caja alta que tenía prevista la instalación de complejos 
mecanismos que nunca llegaron a instalarse. Lleva grabado 
el número 591 y no sabemos si es realmente indicador de la 
cantidad de relojes construidos. El segundo es un reloj de via-
je con la firma de Billeter y el nombre de Barcelona que tiene 
la particularidad de conservar el espacio de los mecanismos 
de sonería y de despertador, pero parece que estas piezas no 
han estado nunca situadas en el lugar que tenían reservado. 
El tercer reloj es un cronómetro de marina de característi-
cas muy especiales que, como todas las obras de Billeter, 
no ofrece ninguna duda de que fue construido por él mismo. 
El reloj está cerrado en una caja de madera noble con la es-
tructura habitual de los cronómetros de marina y montado en 
una suspensión de cardán. En la esfera aparece la firma de 
Billeter e indica que se hizo en Gracia, Barcelona.

La década de los años setenta estaría marcada, en la vida 
de Billeter, por no haber podido llevar a cabo los experimen-
tos vanguardistas sobre la unificación horaria y por el honor 
de ver como su gran reloj astronómico, que sin duda debía 
considerar la obra más importante de su vida, ganaba una 
medalla de oro durante la Exposición Universal de 1888. Éste 
fue un gran premio, pero llegó demasiado tarde ya que hacia 
1870 Billeter abandonó Gracia, donde había residido durante 
los veinte años más fructíferos de su vida.

EL RELOJ DEL CAMPANARIO DE GRACIA. 
BARCELONA (1862-64)
En 1862 se empezó a construir la máquina de un reloj de 
campanario destinado a la torre que debería ocupar el centro 
de la plaza del ayuntamiento de Gracia. La máquina del reloj 
permanecería en su lugar hasta el año 1929, en que tenía que 
ser sustituida por una nueva máquina procedente del País 
Vasco. Sin embargo, la sustitución no pudo llevarse a cabo 
inmediatamente ya que, como parte de los preparativos de la 
Exposición Universal de ese año se instaló la máquina vasca 
en la parte superior del hotel situado en el número 1 de la 
plaza de España para dar la hora al público de la Exposición. El 
reloj de Billeter continuó funcionando en el campanario hasta 
el año 1943, en el que pudo recuperarse la máquina de la 
plaza de España y ponerla finalmente en Gracia.

EL RELOJ DEL PASAJE (1864)
En Barcelona existe un pasaje que todavía lleva el nombre de 
pasaje del reloj a pesar de que no queda ningún vestigio del 
instrumento. Joan Amades explica que este pasaje se cons-
truyó en el siglo XIX por los banqueros Arnús y Codina, y que 
le pusieron un gran reloj que marcaba la hora de las princi-
pales ciudades del mundo, los días del mes y las fases de la 
Luna. Hace poco tiempo, el historiador Pere Beseran encon-
tró un diagrama autógrafo de Albert Billeter con los dibujos 
del reloj que se conserva en el Archivo Histórico del Colegio 
de Arquitectos. Las medidas de este reloj debían ser, según 
el dibujo, 1,98 metros de altura por 1,10 metros de ancho y 
34 cm de fondo. El aspecto de esta pieza nos recuerda al reloj 
que él mismo construyó antes de dejar su Suiza natal y que 
se conserva en el Museo de Historia de Neuchâtel. Así pues, 
debemos concluir que el reloj original debió ser desmontado, 
modificado o simplemente apartado de la fachada antes de 
1932, cuando se tomó la fotografía.

EL RELOJ DE LA CATEDRAL DE BARCELONA (1865)
Otra obra importante de Albert Billeter fue el reloj que cons-
truyó en 1865 por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y 
que iba destinado al campanario de la catedral. En 1863, el 
Ayuntamiento de Barcelona decidió fabricar un reloj nuevo 
y unas campanas nuevas; la obra finalizó en 1865 y empezó 
a funcionar el 4 de noviembre de 1866. Su nivel de calidad 
ya es muy alto, pues Billeter lo proyectó para ser el centro 
de una red de distribución eléctrica de la hora. Experimen-
talmente, el reloj estuvo conectado a otro reloj situado en la 
misma torre de la sede que ponía eléctricamente en hora la 
máquina mayor y que actuaba de centralita de distribución de 
señales horarios destinados a otros relojes públicos. Sin em-
bargo, Billeter se había adelantado demasiado a su tiempo. El 
bajo nivel de la tecnología eléctrica y la falta de comprensión 
de la necesidad de unificar la anarquía horaria entonces exis-
tente retardarían aún veinte años el éxito de su idea.
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a single hand indicating the hour. The first interior wall clocks 
that began to appear inside buildings in the 15th century also 
had a single hand.

The guidelines that have enabled historians to date the emer-
gence of the mechanical clock at around 1300 include first the 
compendium of knowledge gathered by the Arabs in 1276 in 
the court of the King of Castile and Leon, Alphonse X the 
Wise, known under the title of Libros del saber de astronomía 
(The Books of the Knowledge of Astronomy). Because this 
work is organised as a glossary, historians can state that by 
1276 no mechanical clock was yet known. What is more, 
there is a text by Robertus Anglicus dating from 1271 that 
states regretfully that there is no sufficiently reliable clock for 
astronomers’ needs.

Starting with Alphonse X, the water used to move the com-
plex mediaeval clepsydras had already been replaced by a 
stone or metal weight. At some point in the late 13th century in 
an undetermined location, the flow of water or mercury was 
replaced by a mechanical escapement. The first document 
that clearly mentions a mechanical device refers to the tower 
clock built by Roger Storke in the Norwich cathedral between 
1321 and 1325. In 1333 a public clock was installed in Milan 
with a striking mechanism and Italian style hour dial.

After these, in addition to brief testimonies we also have 
three main documents that have revealed the details of the 
start of mechanical clockmaking and its scientific, technologi-
cal and social milieu. The first is the description by Richard 
of Wallingford of the clock that he built for St Albans abbey 
between 1326 and 1336. The second is the treatise by Gio-
vanni de Dondi about his famous Astrarium, which was built 
between 1348 and 1364. The third manuscript refers to the 
first Catalan clock that King Peter the Ceremonious commis-
sioned for his castle in Perpignan in 1356.

The first two are exhaustive technical descriptions of the 
mechanisms designed and built by the respective authors of 
the manuscripts, while the third document referring to the 
Catalan clock sheds equally exhaustive light on the social and 
economic setting in which a large belfry clock was built in 
mediaeval Europe. 

In around 1500, the first portable clocks appeared in south-
ern Germany, replacing the weight with a spiral spring. These 

I

HISTORY OF THE CLOCK

The history of time measurement, as long as the history of 
humanity itself, has had many interesting milestones. The 
first devices aimed at telling the time, previously determined 
by the stars, were water clocks or clepsydra, which had exist-
ed since ancient Egypt. The Greeks and Romans used more 
sophisticated clepsydras and added floats, levers, pulleys 
and other mechanical accessories to the water receptacles 
to move the time indicators or celestial maps that were made 
to revolve at the speed of one revolution per day, imitating 
the apparent movement of the celestial vault. The Arabs 
achieved the utmost sophistication in the manufacture of wa-
ter clocks in the 9th century, as they would complement the 
clock’s inherent function with sounds and automata capable 
of making sounds and motions when the hour changed.

Ancient China, too, used water, fire and aromatic clocks, and 
in the 11th century a mechanical escapement was invented 
and applied to a hydraulic mechanism. Astronomer Su Sung 
built a clepsydra in which the water, flowing constantly, grad-
ually accumulated in a bucket. When it was full the bucket tilt-
ed from the weight of the water and released a large wheel 
by means of levers, which then moved forward an exact frac-
tion of a revolution.

In the monasteries of mediaeval Europe, clepsydras were 
built and complemented with sound mechanisms for wak-
ing up or marking a specific hour. The history of the water 
clock, then, extends over 27 centuries, during which it would 
continue a slow path of evolution until the emergence of the 
mechanical clock, which appeared in Europe in around 1300 
in an unknown place, probably in northern Italy. These clocks 
had a verge escapement and a rudimentary oscillating weight 
consisting of an inertia brake, called an «esperit» or «foliot». 
During the following 350 years, these elements would un-
dergo only minor changes.

At first, these clocks had neither hands nor dials, but they 
were used to directly activate the bells in a belfry or public 
tower, where jaquemarts or anthropomorphic automata were 
added to toll the bells. In around the 15th century, large dials 
were also added that were visible from the outside and had 
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rently Manuscrit rivipullensi 225 (Ripoll Manuscript 225). It 
dates from the second half of the 10th century and contains a 
miscellaneous compilation of divers treatises, many of them 
Arab in origin and scientific in content.

We have already seen that the religious duties of mediaeval 
monks required them to wake up in the middle of the night 
for their matins prayers. This unavoidable task fostered the 
emergence of timekeeping devices such as the alarm clock. 
Despite the fact that this kind of mediaeval clock, which 
came in different forms and systems, must have become 
commonplace in European monasteries, there are very few 
known descriptions of them, and we can state Manuscript 
225 is the earliest one. Pages 87 and 93 of the manuscript 
contain the most ancient and complete description of a clep-
sydra with an alarm known in the West. The original Latin 
text was translated by Millàs Vallicrosa (1931), who shares 
with us his impression that the original text, nor the writing 
on the sundial, did not seem to be Arab in origin, unlike the 
rest of the manuscript. The genesis of this type of machine 
dates back to the automata of Heron and the clepsydras of 
Vitruvius, descriptions of which certainly had reached Ripoll 
from the Latin tradition.

Thirty-one years after Millàs brought the text to light, Francis 
Maddison of the Museum of the History of Science in Oxford 
published its translation into English (Maddison, 1962), as 
well as a possible reconstruction of the mechanism. Thanks 
to this we can plausibly conjecture the complete structure 
of the clock. The key points in this description, in terms of 
identifying the problematic clock mechanism, are the ones 
that mention the existence of two wheels, one of which, the 
upper one, has recesses housing a flat metal peg used to 
trigger the alarm at the right time. When the set time arrives, 
the peg, which has been placed on the large wheel, touches 
and activates another peg located over the case that is in-
terposed in its pathway and has a small lead weight poised 
above it in a precarious balance. When the small weight 
drops from its position, this tightens the cord holding the 
axel of the hammers, which is immobilised by a tie bound to 
a pin on the same axel. When this pin is released, it allows 
the axle to rotate freely, which is driven by the large weight 
hanging from the beam, whose cord is wound up around 
the axel. The blade-shaped hammers ending with two articu-
lated points on each side of the axel repeatedly strike the 
bells until the cord fully unwinds.

The hourglass, a dry clepsydra
There is an instrument that played a key role when Europe-
ans first set out to sail the high seas that seems to bear a 
relationship with our country, namely the hourglass. To build 
the primitive nautical hourglass, first the way to manufacture 
transparent glass that would not decompose over time had to 
be discovered. This invention was achieved simultaneously 
in Egypt and Catalonia in the 10th century, as Waters claims 
(Vernet, 1978; p. 417). The necessary precondition for making 
hourglasses was for the glass not to lose its transparency and 
for it to be able to handle harsh weather conditions that hour-

clocks were worn hanging over the chest or from the waist, 
and later inside the pocket.

In 1582, Galileo discovered a property of the pendulum that 
would spark a revolutionary change in the art of measuring 
time: isochronism. Dutch physicist and astronomer Christiaan 
Huygens was behind the widespread use of the pendulum for 
measuring time after a Dutch clock-maker in The Hague, Si-
mon Coster, manufactured the first pendulum clocks in 1657 
following the Huygens’ instructions. Huygens also wanted to 
make a clock with the precision of the pendulum clock that 
could be transported onboard ships. This ambition led him 
to make a new and important invention: the balance-spiral 
spring oscillator.

Starting in the 18th century, the improvements in pendulum and 
balance spring clocks were based on the design of new escape-
ments, on the invention of a variety of mechanisms for com-
pensating for the variations in frequency that oscillators suffered 
from changes in temperature, and on friction reduction.

The emergence of electricity for measuring time took place 
in around 1830, when electrical devices began to be installed 
to power clocks or to directly maintain the oscillations of the 
pendulums and balances or of the innovative mechanical os-
cillators, such as the tuning fork, which emerged with the 
direct support of electricity. With the advent of this new tech-
nology, measuring time came to be based on the structure of 
matter, the foundation of modern atomic clocks.

II

THE 10TH - 13TH CENTURIES: 
MEDIAEVAL TIME INSTRUMENTS

Many factors have influenced the development of instru-
ments to measure time. One of the most important ones was 
the need to fulfil religious duties. Monasticism would bring 
with it rigid rules. In the 6th century, Saint Benedict of Nursia 
regulated the disciplinary aspect or internal order of monas-
tic life and set up the sequence of the offices and prayers, 
which, with slight variations, have survived throughout the 
centuries and are known today as the canonical hours. In par-
ticular, fulfilment of the night office, the matins, imposed a 
new servitude to time, as it required the monks to interrupt 
their sleep in the middle of the night. In order to wake up at 
such untimely hours, the monks had organised a round of 
night watches based on measuring the hours at night by a 
monk who monitored the passage of time.

Among the books that the primitive library in Ripoll had in 
its collection was the codex called successively Liber de 
horis (Book of Hours), then Tratado de astronomía i del relox 
(Book of hours: Treatise on astronomy and the clock) and cur-
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the hour wheel, making it rotate with its descending move-
ment. The recipient would gradually lose water drop by drop 
throughout the day through a hole located on the bottom.

Even though the drawing might be dated years after the 
invention of the mechanical clock or be contemporary with 
the time of transition, this does not diminish its status as a 
pre-mechanical clock that might have been depicted on the 
paper, in the view of real, older models and coexistent with 
them. Despite the fact that the existence of clepsydras is 
mentioned in many mediaeval manuscripts, there are scant 
detailed descriptions and illustrations of these instruments.

 

III

14TH - 15TH CENTURIES: THE FIRST 
MASTER CLOCKMAKERS

On Christmas of 1355, King Peter the Ceremonious visited 
Pope Innocent VI (1352-1362) in Avignon. At the papal court 
he met Antoni Bovell, a resident of Avignon and the plomb-
erius tradesman of the Pope, who hired him to go to Perpig-
nan to build a belfry clock for his royal palace. Back then, the 
technology needed to create a mechanical clock was in its in-
fancy, and there is no doubt that Bovell convinced King Peter 
that he was an expert connoisseur of the matter. Only three 
weeks after having met Bovell, work on the clock in Per-
pignan got underway. The clock tower was a belfry or large 
tower that rose up from the top part of the upper chapel, and 
was the highest point on the castle and in the city. Above 
this former tower, a wooden structure was assembled for the 
clock tower. The bell weighed around 2,900 kg and measured 
approximately 170 cm in diameter.

King Peter’s interest in astronomical instruments, and spe-
cifically in clocks, can be clearly seen in his correspondence, 
which is brimming with references to a variety of instru-
ments, including astrolabes and mechanical clocks – the lat-
ter considered a cutting-edge technological novelty – along 
with other more common devices such as quadrants, hour-
glasses, celestial globes and navigation charts. In addition to 
his interest in instruments, he also sought training in their use 
and knowledge, as shown in the letter from 1362 in which he 
asked that a book on the astrolabe written in both Catalan and 
Arabic be brought from his archive in Barcelona.

Through the letters of King Peter, we are aware of the exist-
ence during his reign of highly skilled craftsmen in the art 
of building astrolabes and clocks. They were mainly Jewish, 
such as Bernat Ferni of Barcelona, the creator of an astro-
labe. Also from Barcelona was Salamó Barbut, a silversmith 
who built an astrolabe in 1360. In 1345 Mosse Jacob, an-
other silversmith living in Perpignan, repaired several clocks 
and astrolabes belonging to the king, and also engraved an 

glasses would be exposed to at sea. In the early 12th century, 
the secret was already in the hands of the Venetians, who 
were the first to launch a mass production of hourglasses 
filled with perfectly calibrated grains of sand and become the 
stewards of a magnificent glass industry.

The 13th century: A clepsydra with carillon 
in the Catalan court
Twenty years ago, Dr Joan Vernet, an illustrious Arabist and 
expert in the history of science, and Rafael Conde, Deputy 
Director of the Archive of the Crown of Aragon, discovered 
an image in a manuscript from the vast Catalan archive. Both 
experts had the impression that this image must have de-
picted a primitive clock.

The image in question belonged to a manuscript dating from 
the time of King James II of Catalonia (1291-1327) and it is 
located on the rear of the last page of a compilation of laws 
made during his reign. The title of the manuscript is CON-
STITUCIONES CATHALONIE de tempore de regis Petri I ad 
regem Jacobum II (ACA. Chancellery, legislation boxes 2, 11). 
The image is a recently built clepsydra that would represent a 
clock with fairly clear features.

The most understandable parts of the device depicted on the 
sheet are the two cogged wheels located on the upper part 
that mesh together at a right angle. The axle of the smaller 
cogged wheel has quite a particular appearance, leading us 
to believe that it might contain the speed control mechanism. 
On the left end of the same axle there is another wheel with 
four radii from which pegs stick out on the periphery, which 
are the cams of the hammers under the wheel. The number 
of thorns depends on the number of notes that will toll de-
pending on the melody chosen.
 
The five small bells and their respective hammers, which 
are shown nestled inside an oval frame supported by four 
legs, represent the music box or carillon, which can toll the 
melody written on the score in the upper part of the page. 
There are 38 successive notes on the score; therefore, this 
is the number of pegs there must have been on the wheel. 
The semibrevis was apparently taken as the time unit for the 
length of the notes shown in the score, which helps to date 
the drawing, as this was a common practice between the 
13th century and the first third of the 15th century. If we bear in 
mind that the reign of James II began in 1291, the maximum 
time span in which this page of the manuscript must have 
been written would range from 1291 until 1430.

On the lower part of the illustration there is a clock mecha-
nism capable of automatically triggering the carillon at a pre-
determined time; that is, the device we are seeing was es-
sentially a primitive alarm clock. The shape of the time wheel 
with this specific system of programming the melody is quite 
similar, yet not exactly identical, to that of the clepsydra from 
Ripoll. The movement of the hour wheel has to be exactly 
one revolution per day. The bowl is the water receptacle, 
with a float hidden inside it that directly activates the axle of 
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the cathedral in Bourges which still works today, as well as 
several astrolabes still in existence, including, it is believed, 
one that is found in the Maritime Museum of Barcelona.

The sons and successors of King Peter the Ceremonious, 
John I the Hunter and Martin I the Humane, the last kings in 
the Catalan dynasty, shared their father’s interest in clocks 
and astronomical science. In 1380, Prince John commis-
sioned an astrolabe for his wife, the duchess Violant. In 1381, 
while construction on Montserrat was underway, John donat-
ed his clock to the monastery, and he made the clockmaker 
there deliver it to the monks and instruct them on how to use 
and maintain the apparatus. In the same letter, he tells the 
clockmaker to start making him another smaller astrolabe as 
soon as he has finished the one he was making.

In 1385, the prince ordered clockmaker Bernat Desplà to fin-
ish the astrolabe and the clock that the prince had commis-
sioned as quickly as possible, and to do the same with all 
the pieces Desplà owed him. In 1390, John I ordered two 
hourglasses to be sent to him in Mallorca, one for one hour 
and the another for twelve hours. In 1391, King John gave the 
Count of Foix an astrolabe, a mapamundi, an hourglass and 
a three-year almanac with the specification that these instru-
ments could tell the hour of day and night by measuring the 
height of the sun or the stars. 

We know that Prince John carried an hourglass on his trav-
els. There are three letters from King Martin related to clock 
affairs. The first helps us to identify John de la Pedra as the 
trusted clockmaker of the king whom the monarch commis-
sioned to fix a striking clock that he had received from the 
King of Navarre. In the next letter, King Martin notifies his 
nephew, the King of Castile, of the dispatch of a well-adjust-
ed, precise clock. In the last letter, the King asks the bishop of 
Valencia for a clock that the latter had with four bells.

The wonderful craft industry of the clockmakers, astrolabe 
makers, cartographers and other specialities in which the 
Catalans were masters had already begun to disappear dur-
ing the reign of King John I with the violent devastation the 
Jewish quarters suffered at the hands of the hordes spurred 
on by the Christian clerics. Thus closed one of the most bril-
liant chapters in the history of Catalan science.

IV

16TH TO 19TH CENTURIES: 
THE TIME FROM THE BELFRY 

The civilian tolling of the hours had a vast influence on the or-
ganisation of urban society in the Late Middle Ages. It is clear 
that rural life continued to operate with an organisation deter-
mined by the sun’s cycle, but in the cities, the division of the 

astrolabe made in Perpignan by Guillem de Bianya, a silver-
smith from Valencia.

Naçan del Barri, also from Perpignan, appears in several doc-
uments as an expert in the art of building timekeeping and 
astronomy instruments. Isaac Nifocí from Mallorca is also 
mentioned several times as a master of astrolabes with rela-
tion to quadrants, astrolabes and clocks that he had fixed. 
Bellshoms Efraim is another astrolabe master from Mal-
lorca. Prince John commissioned both Bellshoms and Nifocí 
to make astrolabes in 1380 in an order that stipulates that 
the astrolabes had to come with the Catalan translation of 
the treatise on astrolabes written by the Arab astronomer Al-
Fargani (9th century).

King Peter’s correspondence contains numerous testimonies 
of diverse contacts that he had with Cresques, author of the 
celebrated Atles català (Catalan Atlas) from 1375 that is pre-
served in Paris’ Bibliothèque Nationale. Cresques’ atlas con-
tains one of the oldest known references to the nocturlabe, a 
time instrument previously described by Raymond Lully that 
became very popular among sailors in subsequent centuries.

The nocturlabe was the first instrument demonstrated by the 
documents of the time to have been used aboard ships, and 
the earliest documents that confirm they are all Catalan (the 
books of Raymond Lully, Almanac de Tortosa Almanac of Tor-

tosa and Atles català), which is logical if we bear in mind that 
at that time Catalonia was one of the greatest naval powers 
in the Mediterranean and had to develop the technological 
means it needed to sail safely on the open seas.

In Barcelona, the most famous clock-maker was Bernat 
Desplà, the mastermind behind the first clock mechanism in 
the cathedral. Because of his post as royal clockmaker, he is 
quite often mentioned in the correspondence always in re-
lation to commissions by the king or Prince John to fix or 
build astrolabes or clocks. On the 26th of August 1382, Prince 
John ordered that Desplà be paid 50 florins for an astrolabe 
that he had recently finished, and he ordered the clockmaker 
to make a clock two palms tall with a melody that tolled at 
twelve o’clock, further stating that it had to be transportable 
and have the proper support and mechanism in order to take 
it on his journeys and stop anywhere along the way.

In 1385, the king sent one of his clocks to his granddaughter 
Maria, the Queen of Sicily, a small one in which there was a 
little man who tolls the time with a metal hammer, a descrip-
tion that suggests a striking clock with an automaton figure. 
In 1376, the king sent a clock to his daughter Johanna with 
a melody mechanism capable of striking the hours both au-
tomatically and on demand. The main dial was an astrolabe 
with three interchangeable plates engraved with the proper 
coordinates for the geographical latitudes in the king’s do-
main. A few years after the death of his father, King John I 
stated that he had received an astrolabe in a letter addressed 
to Jean Fusoris, a famed French astrolabe maker and clock-
maker. In 1423, Fusoris designed an astronomical clock for 
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master Jaume Ferrer. In 1513 the maintenance of the clock 
was granted to the widow of Parellada, along with a house 
and stipend, perhaps because her husband had built the clock 
in La Selva de Camp.

In 1815, the town hired the services of a locksmith from 
Arenys de Mar to repair the clock. In around the mid-19th cen-
tury, the clockmaker from Arenys de Mar was Josep Esplu-
gues, who had a workshop on Nou de Sant Francesc Street, 
where he manufactured clocks for the belfries of churches 
and public buildings. In 1881, because of the condition of the 
clock, which had been working for three and a half centuries, 
the town decided to replace it, specifying that the old clock 
had to be conserved next to the new one. The replacement 
was constructed by clockmaker Josep Besses, a resident 
of Tarragona, previously responsible for maintaining the old 
clock, a job that his father had performed as well.

The new clock in the cathedral of Tarragona was officially un-
veiled on the 19th of March 1882. The clause in the contract 
referring to the conservation of the old clock was respectfully 
fulfilled and the 1512 clock is conserved in a glass case in the 
belfry of the cathedral.

V

18TH TO 19TH CENTURIES: 
THE CATALAN DOMESTIC CLOCK

Starting in the late 17th century, during the entire 18th century 
and well into the 19th century, in numerous towns around 
Catalonia there appeared a significant number of family-
owned workshops that handcrafted domestic clocks. The 
clockmakers in charge of building the enormous mechanisms 
for the belfries came from the metalworking trades, but only 
some of these clockmakers dared to downsize the belfry 
mechanisms to build domestic clocks, thus ushering in the 
domestic clock industry in Catalonia. The first date engraved 
on the dial of a domestic clock is 1721, and it was signed in 
Mataró by Josep Balí.

Discovery of Catalan domestic clocks
In 1918, on the art pages of the newspaper La Veu de Cat-
alunya, Father Josep Gudiol i Cunill, director of the Episcopal 
Museum of Vic, mentioned the existence of Catalan domestic 
clocks for the first time. Early in the 1950s, a clock engraved 
with the signature «Moyà 1» became part of the extensive 
clock collection of F. Pérez de Olaguer-Feliu. The person in 
charge of cataloguing and documenting the pieces in the col-
lection, art critic Luis Monreal y Tejada, started researching 
the ancient clockmaking tradition in the village of Moià (this 
seminal clock now belongs to the Crèdit Andorrà Collection). 
Around the same time, clockmaker Hans Eisenmenger Maur-
er and engineer Luis M. Cascante Dávila had been finding and 

day into equal hours and the tolling of the hours derived from 
this division began to rigidly order the functions of the work-
ing classes. The need to have the urban time came about 
from a substantial change in human relations that took place 
in the early 14th century and marked the beginning of the end 
of the Middle Ages and the dawning of the modern era.

The «right to the bell»
Starting in the 16th century, it was recognised that the head of 
artillery of an army could requisition the bells from the impris-
oned population by force in order to melt them down to make 
cannons. Generally speaking, the people rescued them from 
this fate by cash payments. In the war against Napoleon, the 
French forces demanded the bells from Lleida, Mequinensa, 
Tarragona and Valencia.

THE CLOCK IN THE BARCELONA CATHEDRAL
In 1576 the problem of the time marked by the cathedral bell 
tower was definitively solved with the manufacture of a large 
tower clock that was active throughout the next three centu-
ries. It still survives today in the City History Museum, now 
retired though in perfect condition. That year, the town hired 
the services of a woodworker, Joan Perelló, and two Flemish 
master clockmakers, Simon Nicolau of Purmerend and Cli-
ment Ossen of Utrecht, to make this mechanism.
 
The individuals charged with maintaining the clock were rarely 
clockmakers. The most surprising case is the one registered 
with relation to a certain Antoni Gaudiu, a painter whom the 
Consell de Cent Jurats (Barcelona´s one hundred-member 
city senate) appointed as clockmaker on the 16th of March 
1641. Gaudiu lasted in the job until the 19th of February 1644. 
On the 26th of March of the same year, the locksmith Gaspar 
Gojet was appointed to the job of clockmaker on an interim 
basis while the customary selection process to fill the posi-
tion permanently was underway. One of the winners of the 
post was locksmith Ramon Llauge. Through an inscription on 
the outer wall of the upper chamber of the belfry, we know 
that he took possession of the clock in 1653.
  
Following the work by Christian Huygens on pendulums and 
their application to time keeping, the verge and foliot escape-
ment in the cathedral clock was replaced. Bartomeu Bofill 
took possession of the clock in 1783, and on the 9th of Octo-
ber 1816 it had to be fixed by clockmaker Costa. In 1975 the 
clock was restored by a team of professors from the Faculty 
of Mechanics at the School of Industrial Engineers of Barce-
lona under the supervision of Dr Agulló, and it was made to 
toll the hours on the day of its 400th anniversary. Finally, in 
1986 the clock was deservedly moved to a place of honour 
in the sacristy of the Saint Agatha chapel at the City History 
Museum, where it remains to this day.

THE CLOCK IN THE TARRAGONA CATHEDRAL
The chapterhouse records of the cathedral of Tarragona show 
the installation of a new bell to toll the time, La Capona, in 
1511. There is also written documentation of the construc-
tion of a new clock the following year, which was built by 
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family clockmaking industries reached their peak. The clock-
making industry in 18th century Catalonia was framed within 
two major wars: the War of Succession, in which the defeat 
changed the economy of the country and how its inhabitants 
lived, and a series of wars at the end of the same century, the 
most dramatic of which was Napoleon’s invasion (1808-1814). 
Between these wars, there was room for the development 
of the clockmaking industry, which in around 1765 was fur-
ther spurred by the gradual liberalisation of Catalan trade with 
America, culminating in 1778 with the Free Trade Decree.

During the 18th century, there were no large industries or fac-
tories due to the protectionist measures that were applied to 
the royal factories; as a result, manufacturing remained in the 
hands of small family workshops. Catalonia’s economic expe-
rience during the 18th century did not represent the definitive 
take-off of large industries, but it did get the country accus-
tomed to producing not just for internal consumption, which 
had been the trend in the previous centuries. Now, however, 
it began to export to foreign markets, particularly America.

Clock manufacturing in this period
In the 18th century, the main clock-producing centres were 
located in Europe, with England at the forefront. The cost of 
these pieces was prohibitive for the majority of people, and 
since Catalan trade was also opened to the American market, 
it was logical that its own local clockmaking industry would 
emerge in order to meet the needs of the internal market. 
This lasted until the early 19th century when the Napoleonic 
War led to a large number of high quality, affordable clocks 
from France and Germany entering over the Catalan border, 
which would put a definitive end to the construction of do-
mestic clocks in Catalonia.

The clockmakers’ trade
There is a logical explanation for this series of disadvantages: 
the Catalan craftsmen who undertook the job of manufac-
turing clocks did not come from the world of clockmaking, 
which had no tradition in this country, rather they were expert 
locksmiths and gunsmiths or were related with the manu-
facture of door locks or weapons locks, this latter activity a 
branch in which Catalonia was a leader. It is common to find 
clockmakers who were gunsmiths or locksmiths, or who 
came from families in these trades, and who then learned 
the clockmaking trade using the precision technology of the 
time, that is, weapons technology, which in Catalonia, and 
essentially in Ripoll, was noteworthy and particularly prized 
around Europe. 

The combination of clockmaker and gunsmith had a long-
standing history. We should recall that Nuremberg and Augs-
burg were pioneers in the manufacture of clocks, and later 
weapons. What we can claim is that Catalonia was unique in 
its shift from gunsmith to clockmaker was exclusive.

On the whole, the 18th century Catalan clock had a more or 
less up to date external design, with dials similar to those be-
ing made at the time in other places, especially those in the 

purchasing in many different places around Catalonia more 
clocks that bore the name of the Catalan towns where they 
had been manufactured.

The inquiries by Monreal, Maurer and Cascante were com-
pared, fostered and disseminated from Madrid by Luis Mon-
tañés. Along with the articles by Monreal and Maurer, in 1957 
in the magazine Cuadernos de Relojería Montañés published 
an article that contained a preliminary inventory that included 
a total of 27 clocks to begin the research. Fifteen years later 
we have located and documented 170 pieces (151 clocks, 
17 dials and two mechanisms) coming from the 12 following 
towns, listed in alphabetical order: Arenys, Barcelona, Cen-
telles, Gironella, Igualada, Manresa, Mataró, Moià, Olot, Sant 
Joan de les Abadesses, Terrassa and Vic.

After that, the local historians took over the documentary 
research that has enabled us to identify and draw up biog-
raphies of the Catalan clockmakers. These scholars include 
the director of the Fidel Fita Historical Archive and Museum 
in Arenys, Josep M. Pons i Guri, who in 1961 reviewed a 
compilation of documents on the clockmakers in Arenys and 
in 2002 completed the study in conjunction with Montserrat 
Rodríguez Fita. In Moià, a rigorous study was conducted by 
Father Llogarí Picanyol, who published a magnificent mono-
graph on the Moià-based clocks and clockmakers in the pag-
es of the magazine Modilianum in 1964. This research was 
subsequently continued with the studies by Joan Pedrals 
and Ramon Tarter. In Sant Joan de les Abadesses, sculp-
tor Francesc Fajula sought and found brief references to the 
Bover family, builders of the clocks in Sant Joan, which were 
later complemented by archivist Joan Ferrer. In Igualada, in 
1957 Llorenç Perramon published data on the clockmaker 
Ratera from that city. In Olot, the doctor Joaquim Danés 
was the first to offer data on the clockmakers from this town. 
Other places have had to wait much longer to get data on 
their clockmakers: in Gironella, historian Josep Busquets 
published the history of the clockmakers Puigferrat in 1990; 
in Mataró, the clockmaker Francesc Costa published a mon-
ograph about the town’s clockmakers from this town in 1991; 
and in Centelles, Miquel Mirambell published a study on the 
only known clockmaker from that town in 2004. We are also 
indebted to Lluïsa Amenós for the research conducted on 
the Catalan clocks conserved in the Museum of Solsona. 

Our main goal has been to order the information we have so 
far, corroborate it and seek new information or fill in some of 
the gaps that have remained, and to see and study the many 
clocks made available to us at meetings with collectors. We 
have also been able to relate among them some of the clock-
makers who did not seem to have any connection and deter-
mine the authorship of some clocks bearing no inscription 
telling of their origin.

The Catalonia of the 18th century 
The lack of bellicose conflicts between 1715 and 1779 was 
an excellent platform for a major economic recovery and the 
consequent development of trade. This is when the small 
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THE ARENYS DE MUNT WORKSHOP
From the village of Arenys we have catalogued 33 clocks and 
one dial, which gives an idea of the importance of the Arenys 
workshop. Along with the one in Moià, it was among the 
most prolific in the manufacture of domestic clocks. Some 
of these clocks are identified by the dates on them, which 
span from 1775 to 1814. There are others that are not dated, 
some of which only bear the names of Catalonia and Arenys, 
while others also bear the signatures of Francesc Roca, Feliu 
Roca and Genís Pou.
  
The group of clocks from Arenys is quite homogenous and 
includes wall and grandfather clocks with very similar charac-
teristics. The dials are English style and they tend to have a 
disc on the upper part, which often bears the year of manu-
facture, the names Catalonia and Arenys, and sometimes the 
name of the clockmaker. The machines have a long pendu-
lum with several weights which can vary in number; these 
weights drive the mechanism, the striking of the hours and 
quarter hours, and eventually the alarm. All the clocks can run 
for a single day.

The clocks from Arenys are characterised by having two rela-
tively large bells on the upper part, located one on top of the 
other and separated from the mechanism. One of the bells, 
the smaller one, strikes the quarter hours, while the other, 
louder one strikes the hours. All the clocks that we have seen 
manufactured in Arenys have a Catalan escapement, a com-
mon feature in the majority of Catalan clocks. The clockmak-
ers that have signed the clocks are Feliu Roca, Francesc Roca 
and Genís Pou.

Josep Roca i Santandreu (1689-1774)
Josep Roca i Santandreu was born in 1689 in Juneda, near 
the city of Lleida. His father, Esteve Roca, was a gun stocker. 
Josep Roca has clearly been shown to be the instigator of the 
trade of clockmaking in the Roca family. In 1715 he married Ter-
esa Catà from Arenys de Munt and moved to his wife’s home-
town. In 1742 and 1750, the Arenys Town Hall hired Josep 
Roca’s services for maintenance work on the town clock.

Feliu Roca i Catà (1720-1792)
In the first document in which Feliu Roca i Catà appears as 
an adult, his trade as a clockmaker is also mentioned. In Sep-
tember 1777, Feliu Roca was appointed mayor of Arenys de 
Munt. Between November of the same year and April 1778, 
the town councillors of Arenys de Munt ordered Feliu Roca 
to repair the public clock. He was asked to repair it within 
eight days, and the operation was to be performed with the 
approval of two experts. The expert appointed by the Town 
Hall was clockmaker Josep Balí of Mataró.

Francesc Roca i Tolrà (1748-1807)
Francesc Roca i Tolrà, born in 1748, was the author behind 
the most signed clocks from the Arenys workshop that still 
remain. We have proof of his activity through his signed work 
and the statement of his trade as clockmaker accompanying 
his name on all the documents in which he is mentioned. 

English and French style. In contrast, their mechanisms had 
quite unique characteristics, and they were quite crudely made 
compared to the level of finishing and the quality of their con-
temporary foreign clocks. This is because their design tech-
niques had been based on miniaturised copies of the large 
belfry clocks that were present in the majority of villages.
      
The Catalan escapement 
The escapement of a clock is a mechanical device that regu-
lates the expenditure of the energy generated by the weights 
and distributes it to the pendulum at regular intervals in order 
to keep it swinging regularly. The two main parts of the es-
capement are the escape wheel and the anchor. Both come 
in innumerable forms, and the functioning of the clock de-
pends largely on their design.

The escapements of Catalan clocks have particular features 
that are not found anywhere else; for this reason they were 
christened specifically with the name of Catalan escapement. 
This took place in 1958 in Pforzheim right in the midst of the 
discovery of the Catalan domestic clocks presented by Mr 
Maurer during a congress of the German organisation Fre-
unde Alter Uhren.

The Catalan escapement is quite simple and whilst it takes 
advantage of a lower percentage of the mechanical forces 
that it distributes than other more finely tuned escapements, 
it reliably fulfils its function. The clearest proof of this is the 
numerous clocks that still work after two and a half centuries 
using the same escapement mechanism.

We can provide further detail by stating that whenever we 
find an 18th century clock with the cogged escapement wheel 
in the shape of an equilateral triangle, it is a Catalan clock. 
Yet we should also bear in mind that there are Catalan clocks 
with different escapements, such as the ones from Gironella, 
Igualada and Mataró.

It is calculated that around 1,500 to 2,000 clocks might have 
been manufactured in Catalonia during that period. This cal-
culation is based on the surviving clocks from Moià, which 
total 49 (46 clocks and three dials), and the numbering with 
which they were marked, which reached 508 for the clock-
maker Senesteva and 106 for the clockmaker Crusat. If we 
accept that the known numbers might not be the last ones 
manufactured and that there might still be clocks yet to be 
found, we can guess that approximately 7.5% of the total 
output has been saved.
       
The «Catalan seal»
We believe that it is demonstrated that what Catalans love best 
is to innovate. Just as in the world of construction we have 
the «Catalan-style roof» and the «Catalan-style stair vault» – 
which are totally different than the ones built elsewhere in 
the world – there are also the weapons from Ripoll, which 
are clearly distinguishable from any contemporary European 
weapon, and Catalan clocks, which also present details that 
immediately differentiate them from their contemporaries.



330

Josep Casanovas i Tolosa (1737-1812)
This clockmaker was born in early January 1737. There is doc-
umentary proof that he worked as a locksmith between 1761 
and 1763, the same year that he signed the dial of the clock at 
the Episcopal Museum of Vic. The following year he married 
Teresa Coromines, with whom he had six daughters and five 
sons. His third son, Josep Casanovas i Coromines (1768-1817), 
became the heir and continuer of his father’s workshop.

The only testimonies of the clockmaker Casanovas that re-
main are the dial of the clock conserved in the Episcopal Mu-
seum of Vic that Josep Casanovas i Tolosa made at the age 
of 26, and the clock discovered recently in an estate house in 
Seva (Osona). The exhaustive archive research on the work 
of Casanovas by Miquel Mirambell has yielded extremely in-
teresting results. The clock found in Seva, dating from the 
1800s, though it bears no inscription, might be from Cen-
telles, something that we only dare to posit after an initial 
study that does not enable us to attribute it to any of the 
other Catalan workshops. This clock, still fully intact, was 
subjected to a restoration was painted and restored to full 
working order around 25 years ago. 

Seeing the clock, there are arguments for not associating it 
with Moià because of the design of the mechanism (there are 
elements that do not fit with the known mechanisms from 
Moià) and the dial, which is made of iron instead of brass, 
like all the dials from Moià. Furthermore, it does not bear the 
signature of the town, whereas the majority of clocks from 
Moià are signed and numbered. Nor do we dare to link it to 
Vic because we only have one dial from this regional capital, 
but its design (of etched brass) does not dovetail with the one 
we are concerned with now. Therefore, we have chosen to 
attribute this clock and dial to Centelles.

THE GIRONELLA WORKSHOP
We have inventoried 20 clocks and three dials from Gironella 
to date, eight of which bear an inscription of the name of 
the village. In two just the name Gironella appears, and the 
other six bear the abbreviated phrase Ft en Gironella (made 
in Gironella). All the clocks from this group have very similar 
technical features, which has enabled us to assign many un-
signed clocks to the Gironella workshop. Thanks to historian 
Josep Busquets, who published the history of the Puigferrat 
family (1990), the clockmakers who have been identified as 
the authors of these clocks are Joan Puigferrat (c.1698-1753), 
who is believed to have come from Olost de Lluçanès, and 
his son Joan Puigferrat i Riambau (c.1736-1808).

Joan Puigferrat (c. 1698-1753) 
In 1728, the town of Gironella hired clockmaker Joan Puigfer-
rat to repair the belfry clock. Twenty years later, in 1748, Joan 
Puigferrat was once again called on to build a new clock for 
the belfry with the demand that it be delivered within two 
months for the price of 70 pounds. At the same time, the 
town hall offered the clockmaker the possibility of staying 
to live in Gironella with the advantage that the town would 
pay his taxes. To our knowledge, the deal was concluded and 

Thanks to the research carried out in the township of Calafell 
by Rafel Romeu, we are aware of a document that states that 
in 1780, Francesc Roca was the maker of its belfry clock.

We also know that in 1797, Francesc Roca rose to the position 
of third town councillor in the Arenys de Munt Town Hall, that 
he died in 1807 at the premature age of 56 and that he left his 
son Feliu Roca i Fontrodona (1772-1867) to continue with his 
clockmaking workshop in Arenys. His grandson, Josep Roca i 
Cabot (1803-1878), continued in the trade of clockmaker until 
his death. He would be the last clockmaker in the Roca family, 
as he only left one son, Josep Roca i Bellsolell (1844-1908), 
who did not become a clockmaker.

Genís Pou
We have not been able to properly document the name of 
Genís Pou, who signed a clock that also bears the hallmark 
of Arenys. Other clocks that only bear the name of Arenys 
might also be the handiwork of Genís Pou judging from the 
calligraphic traits of the signature. In any event, his clocks are 
practically identical to those of the Roca family; as a result, 
we can assume a close working relationship between them.

THE BARCELONA WORKSHOP
We have found a single clock that bears the signature of Barce-
lona and its maker, clockmaker Antoni Bou. He must have been 
renowned because in 1770 the Santpedor Town Hall called on 
him to inspect the town’s belfry clock. Based on this informa-
tion, we can glean that by that year Antoni Bou must have 
been mature, and we can approximately estimate his dates of 
birth and death (c.1720-c.1790). Although an examination of 
the documents has not been very useful for determining Bou’s 
life history, it has enabled us to document several clockmakers 
from Barcelona who were his contemporaries.

The characteristics of Bou’s domestic clocks make him one 
of the oldest Catalan clockmakers from this period. If we ac-
cept the above estimates, we can conclude that his mature 
professional activity took place between approximately 1750 
and 1780. He most likely had a professional relationship with 
the clockmakers in Arenys, as the technical features of his 
mechanisms are quite similar to those of the clockmakers 
from this town. If this is the case, the clockmakers from 
Arenys most likely learned their trade from Antoni Bou, not 
the contrary.

THE CENTELLES WORKSHOP
At the end of the last century, the Episcopal Museum of Vic 
purchased a highly valuable yet incomplete clock dial for our 
study, whose mere presence enables us to include the village 
of Centelles on the map of Catalan clockmaking. It is signed 
on the upper part with the following inscription: «Josep Casa-
novas me fecit Sentellas 1763» (Josep Casanovas made me 
in Centelles, 1763), which is one of the most explicit ones 
on the Catalan clockmaking scene because of the reference 
to the author, the town of origin and the date. Two centuries 
later, local historian Miquel Mirambell Abancó published (in 
2004) a complete study on clockmaker Josep Casanovas.
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(1730-1796) continued the trade as a small arms maker, and 
his brother, Antoni Ratera i Torras (1733-1786), was a lock-
smith when he was young and later a clockmaker. The lat-
ter’s son, Antoni Ratera i Bou (1769-d.1833), got his start as 
a clockmaker with his father, and in his marriage document 
(1791) he is called a young clock builder.

The Rateras of Igualada 
After Ripoll and Barcelona, Igualada is recognised as the 
town that distinguished itself the most in the manufacture of 
weapons. This industry got its start in Igualada during the first 
third of the 17th century, and by 1624 the small arms maker 
Josep Ratera was mentioned. The Ratera clockmakers were 
attributed with building a belfry clock that according to the 
documentation dates from the late 18th or early 19th century, 
which operated in the church of Saint Margaret in Montbui. 
This clock is currently preserved in the Museum of Igualada 
with its original large stone weights and working perfectly.

THE MANRESA WORKSHOP
Brothers Miquel Rosals (c.1740-d.1780) and Josep Rosals 
(c.1735-d.1794) are the two clockmakers who signed off 
on the clocks from Manresa. Six of their clocks still remain, 
along with one dial and one mechanism. The traditional trade 
of the Rosals family was blacksmithing, a trade they had plied 
for many years. We have been able to document the grandfa-
ther of the clockmakers, Jacint Rosals (c.1685-d.1751), who 
appears in the documents as a blacksmith, and their father, 
Vicenç Rosals (c.1710-d.1775), who appears with the same 
trade in a 1751 protocol and in the property censuses of 1770 
and 1775. The sons of Vicenç Rosals, Josep and Miquel, are 
the authors of the clocks.

Josep Rosals (c.1735-d.1794) appears in the documents as 
a locksmith, blacksmith and clockmaker. In 1760 he signed 
one clock and in 1794 another. In the signatures of the notary 
documents we have localised, he signs as both Rosals and 
Rosal. The same holds true for the clocks, and this is one de-
tail that has led to a great deal of speculation about the «s», 
which appears at the end of only some of the signatures.

Miquel Rosals (c.1740-d.1780), brother of Josep, appears in 
the documents as a blacksmith and locksmith. He signed a 
clock in 1769 and appears in a fascinating protocol from 1779 
that demonstrates that he was also the designer of the bal-
conies on the house of Josep d’Argullol, which is now cata-
logued for its architecture, located on Valldaura Square in the 
centre of Manresa.

The clocks manufactured by the Rosals family have a winding 
mechanism that is different than that of other contemporary 
Catalan clocks; no similar mechanism has been found in the 
clocks from other workshops. It consists of a double roll of 
cord over the driving cylinder. Two cords are wound in opposite 
directions on the same cylinder and separated by a thin metal 
disc. The main weight hangs from one of the cords, while a mi-
nor counterweight hangs from the other. As the main weight 
drops and its cord unrolls, the counterweight simultaneously 

soon the Puigferrat family moved to Gironella to live. Puigfer-
rat was most likely from Lluçanès, specifically from Olost, 
where he did not return, as he died in 1753 and left his clock-
making workshop to his young son Joan.

Joan Puigferrat i Riambau (c. 1736-1808) 
In 1761, Joan Puigferrat, the son, was associated with a repair 
of the public clock that his father had built. In 1795 we can as-
sume he was the maker of the belfry clock in Solsona. Besides 
his professional activities, he was highly involved in the social 
affairs of the town, until he came to occupy the top post, chief 
councillor. He died in 1808 and left his business to his son, 
Josep Puigferrat i Escaler, who was 32 years old at the time.

Not only do we have information on the professional activities 
of the Puigferrats, but in parallel we also know that between 
1836 and 1839, the Carlist War would raze Gironella and the 
clockmaker would return to Lluçanès with his family. How-
ever, the memory of the Puigferrats remained in Gironella in 
their home, which is located on what today is Roser Street 
(formerly Olvan Baix, Forn and Major streets): the home was 
dubbed Cal Rellotger (The Clockmaker’s House).

The clocks from Gironella
The clocks from Gironella are much more rudimentary than 
the ones from Arenys and Moià. They are smaller in size and 
have a simple rectangular dial placed vertically. Only two of the 
signed clocks conserve a small caulked, engraved frontis. They 
all have a single hand and some have an indicator for setting 
the alarm, which is located outside the case. The pendulum on 
the clocks from Gironella is short and located in front of the dial; 
the escapement has tabs and is more primitive than the Catalan 
escapement. The transmission wheels are made of iron and 
sometimes there is no other brass piece than the dial.

The pieces by the Puigferrats from Gironella are the most 
primitively built ones of all the specimens of Catalan clock-
making that we know of. In fact, the oldest of the clocks that 
we attribute to this clockmaker might have been made in his 
hometown, in Lluçanès, before he moved to Gironella.
 
In the drawing by Laborde of the inside of the Sant Dimas 
hermitage on Montserrat, we can see a clock from Gironella 
perfectly depicted on the upper part of the wall. This draw-
ing was published in 1806; however, in an inventory of the 
contents of the hermitage from 1741, there already exists a 
clock, which we can assume is the same one. The clock that 
appears on the engraving or a very similar one was recovered 
by the Abbey of Montserrat in 1998.

THE IGUALADA WORKSHOP
Igualada is included in this inventory with five clocks, all of 
which either bear the signature of clockmaker Anton Ratera, 
the name of Igualada, the manufacturing dates of 1777 and 
1795, or the serial numbers 31, 43 and 48. The Ratera family 
of Igualada had close ties with the firearms industry. Franc-
esc Ratera (c.1690-1752) appears on the record as a small 
arms maker and locksmith; of his sons, Josep Ratera i Torras 
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in Mataró. It is very richly ornamented, particularly large and 
has unique technical features more in line with 18th century 
European technology. Its escapement is more evolved than 
the typical Catalan escapement.

The group of clocks from the Mataró workshops is the most 
heterogeneous because they encompass both the oldest 
vestiges of Catalan clockmaking and the clock with the most 
advanced, complete technical features.

THE MOIÀ WORKSHOP
From Moià, the town that produced the most clocks, we still 
have 46 domestic clocks, three dials, two sundials and six 
mechanisms from belfry clocks. Most of them are engraved 
with the name of the town and a serial number. The clock-
makers behind such a prolific output were Josep Senesteva 
and his apprentice and successor, Francesc Crusat. He also 
numbered his production with a different series that reached 
number 114. Several local historians have undertaken to in-
vestigate the lives of the clockmakers; we are indebted to Pia-
rist Cayetano Roca (1836-1906), Father Pere Bertran Varneda 
(1873-1937), Piarist Father Llogarí Picanyol Pla (1896-1968), 
Joan Estevanell Riera (1861-1962), conservator of the Mu-
seum of Moià, Ramon Tarter Fonts and Joan Pedrals Conesa 
for these studies.

Josep Senesteva i Berenguer (c.1740-1806)
Senesteva came to Moià from Santpedor in around 1757, 
and by 1758 he was already mentioned as a locksmith. In 
1760, he was living with his wife, Francesca, in their own 
house. In 1761, he appeared for the first time with the trade 
of clockmaker upon the construction of the belfry clock in 
Santpedor. In the period 1780-1790, Josep Senesteva was 
part of the commission in charge of the repair work on the 
church of Saint Joseph, where he installed a belfry clock that 
still works today. By 1805 he was living with his second wife, 
Maria Teresa Serra, their ten-year-old daughters, Francesca 
and Raimunda, and the young Francesc Crusat.

Francesc Crusat i Tarradellas (1780-1851)
Francesc Crusat was born in 1780 to a family of millers in 
Moià. In 1805 he is mentioned for the first time as Seneste-
va’s apprentice, and by 1807 he was married to Llúcia Solà 
and living in their own house in the Raval de Dalt neighbour-
hood. The 1833 town census contains the record of Francesc 
Crusat, a clockmaker living at number six Major Square with 
his wife and their sons, Joan and M. Dolors. On the 8th of 
October 1839, the Carlist troops razed and burned the most 
important clockmaking workshop in Catalonia along with 300 
other homes in Moià. In 1839 he received 16,000 rals as an 
indemnification for the loss of his house in Moià in a fire.

Domestic clocks 
The clocks of Moià from the early period, that is, the ones 
built by Josep Senesteva, can be classified into two very dis-
tinct groups that are the outcome of not an evolution in the 
technique used over time but the simultaneous existence of 
two different models with unique features and prices. The 

rises. After a day has elapsed, the user has to draw the coun-
terweight down so that the main weight returns to the highest 
position, leaving enough power for another 24 hours.

THE MATARÓ WORKSHOP
A total of 8 clocks and two dials remain today from the Ma-
taró workshops. On a rustic clock dial exhibited at the County 
Museum of Mataró we can see the earliest date found on 
the dials of Catalan domestic clocks. It was signed by Josep 
Balí from Mataró in 1721 and it comes from the Carmelite 
convent of Saint Joseph in Mataró. Josep Balí i Bonany 
(c.1690-1748), a locksmith and small arms maker by trade, 
was appointed town clockmaker at the age of 27 and was 
succeeded by his son Josep Balí i Reniu (1718-1786), who 
devoted himself mainly to clockmaking. Another clockmaker 
from Mataró was Josep Saldari, the designer of a clock that 
might be regarded as one of the most elaborate in Catalan 
clockmaking of the time.

Josep Balí i Bonany (c. 1690-1748)
On the list of town clockmakers we can find two Josep Balís 
working in Mataró, in the property census where they appear 
regularly. The first was Josep Balí i Bonany (c.1690-1748), 
who held this post from 1717 to 1748, and the other was 
his son Josep Balí i Reniu, who succeeded him from 1748 
until 1752. It was the father who built the clock at the Saint 
Joseph convent. Working on Camí Ral street, he was a lock-
smith and small arms maker by trade. At the age of 27 he 
was appointed town clockmaker, a job he would hold until his 
death at the age of 58. A clock dial made by Josep Balí was 
found forming part of the broken frame of an original clock 
from the workshop of the Rocas of Arenys that conserves 
the original signature almost in its entirety: «JOSEPH BALÍ 
DE MATARÓ (17)39».

Josep Balí i Reniu (1718-1786) 
Josep Balí i Reniu followed in his father’s footsteps as a lock-
smith and small arms maker, and upon the latter’s death he 
also took over his father’s post as town clockmaker, a job 
he would only hold for four years because of his constant 
absences from the city, one of which coincided with a major 
breakdown of the public clock. These absences were appar-
ently related to the construction of belfry clocks in both neigh-
bouring and more distant villages. One of the clocks whose 
authorship we can attribute to him is that of the church of 
Saint Vincent in Montalt, which was built in 1774 and worked 
in the belfry for 143 years. In 1778 Balí was summoned by 
the Arenys Town Hall as an expert to judge the repair that had 
just been performed by the local clockmaker, Feliu Roca.

Josep Saldari 
Another clockmaker from Mataró whose craftsmanship we 
have evidence of was Josep Saldari, the author of a clock 
with very differing characteristics than the ones attributed to 
Catalan clocks in general. Saldari has not been found on the 
municipal property registers, and we only have evidence that 
there was a Josep Saldari who was a cutler and lived on Ar-
gentona Street in 1757. The clock is signed by Josep Saldari 
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fore, we can deduce that they also came from the same clock-
making workshops, even though their characteristics are quite 
different. It is totally plausible that there coexisted two differ-
ent models, and we should also consider the possibility that 
both clocks are separated by a considerable time interval.

Homs
A third clock signed by Homs in 1799 is identical to the clocks 
by Joan Estorch that we have just discussed. We have no 
information on the relationship, if there was one, between 
Estorch and Homs, nor on the evolutionary line within the 
Olot workshop.
 
THE SANT JOAN DE LES ABADESSES WORKSHOP
We are aware of 18 clocks, two dials and one mechanism 
from Sant Joan, and we have been able to identify the clock-
makers behind them. Jaume Bover (c.1700-c.1771) was a 
locksmith from Ripoll who married and set up shop in Sant 
Joan de les Abadesses in 1721. He worked as a clockmaker, 
as did his two sons, Jaume (c.1746-1812) and Pere (1742-
1799), who appear in the documents as locksmiths and clock-
makers, once again verifying that close relationship between 
clockmaking and the weapons industry.

The clocks from Sant Joan de les Abadesses are identified 
with the name of the town and the surname Bover, quite 
common in the county of Ripollès, engraved on the frontis of 
the dials. Graells (1974) mentioned no fewer than 17 Bovers 
from Ripoll who were related to the manufacture of firearms 
between 1566 and 1785, as well as a Bover family who ran 
a gunpowder factory for four generations. The founder of the 
factory, Marçal Bover, lived in the late 16th century. Since the 
Bovers’ clocks never bore the name of the craftsman nor the 
date, it is difficult to pinpoint them within the 18th century and 
attribute them to their maker. The lack of a Christian name 
before the Bover surname leads us to believe that this was a 
family crafts industry.

The comparisons that have been made between the clocks 
made by the Roca family in Arenys and the ones crafted by 
the Bover family is no coincidence, as the mechanisms from 
both villages have a great deal in common. We still have to 
discover the relationship there might have been between dif-
ferent contemporary workshops in Catalonia, but what can-
not be denied is that there was some sort of contact among 
them that we do not know whether to define as cooperation 
or competition. There was probably a little of both at different 
points in time.

The clocks by the Bover family have two hands and two bells. 
They toll the hours and quarter hours and have enough power 
to run for one day. The dials are made of brass engraved with 
highly particular original designs, and in one exceptional case 
the hour disc is superimposed over the base panel of the dial. 
In the same exceptional case, we can see a small slot on the 
frontis that was probably where the mechanism supporting 
a small automat came out, such as the ones on two of the 
clocks from Moià and from other workshops.

simple group of clocks includes wall clocks with weights, a 
pendulum, most of them with a single hand, enough power 
for one day, an alarm mechanism and a simply engraved 
brass dial. Some of these clocks are still conserved in their 
cases. The second group includes all the other clocks. They 
are larger than the first group, can work independently for 
more than one day at a time and usually have two hands and 
toll the hours and quarter hours, as well as having an alarm 
function. Likewise, the English-style dials have appliqués and 
moulding superimposed over the under panel, and on some 
of them the hours are enamelled onto the dial.

A very particular characteristic of some of the clocks in the 
second group by Senesteva is a tiny figure that resembles an 
angel located on the frontis, which moves to the beat of the 
pendulum. This figure serves both a decorative and a function-
al purpose: since this type of clock was enclosed inside a large 
wood case the pendulum could not be seen, so the movement 
of the tiny angel showed that the clock was working.

The second period in clockmaking in Moià is characterised by 
clocks crafted and signed by Francesc Crusat. They are simi-
lar to the ones described as the second group by Senesteva 
and are numbered with serial numbers different from those 
of Crusat’s master.

THE OLOT WORKSHOP
We have nine clocks that prove the clockmaking output of 
Olot. The names that appear on the dials are: Joan Estorch 
i Sargatal (1743-1797), Tomàs, a relative of Estorch, and 
Homs, about whom we know very little. However, in Olot 
there were also other clockmaking families: Francesc Vidal’s 
family and the Planas family: Matheu, Bernat and Francesc, 
three generations that would succeed each other in maintain-
ing the town clocks. Statistics from around 1785 say that Olot 
had four companies that manufactured clocks.

We know of two groups of clocks with the Olot hallmark that 
are as different from each other as the ones discussed above 
in the classification of the clocks from Moià. The first group is 
made up of very simply made clocks with a single hand, bells 
tolling the hours and half hours and an engraved brass dial 
without any type of appliqué. The second group encompass-
es two specimens of English-style clocks with enamelled di-
als and appliqués on the upper part and the four corners of 
the dial. Two large bells to toll the hours and quarter hours 
gave them a luxurious appearance.

Joan Estorch i Sargatal (1743-1797)
Joan Estorch signed four of the clocks from Olot. In the par-
ish documents from Olot there is a Joan Estorch i Sargatal, 
clockmaker, born in 1743 and the son of Miquel and Marga-
rida. He passed away in 1797 at the age of 52 and was buried 
in the church of Carmen.

Tomàs
Estorch was married to Eulàlia Tomàs and precisely this sur-
name, Tomàs, appears on two of the clocks from Olot. There-
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calendar, the times at 20 different meridians, the average 
time, the equation of time and the time when the sun rises 
and sets every day. There is also a larger area that contains a 
orrery showing the position of the main planets in their orbits 
around the sun. Further down there is a thermometer, a hy-
grometer and a barometer. Thanks to the wonderful restora-
tion of this clock undertaken by Madrid clockmaker Juan José 
Ontalva in 1982, this astronomical clock is still preserved and 
working in perfect condition in one of the rooms at the Palace 
of the Congress of Deputies of Madrid.

THE ASTRONOMICAL CLOCK IN THE ROYAL 
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF 
BARCELONA (1859-1869)
In 1859, Albert Billeter began the second of his large astro-
nomical clocks, which he designed to measure approximately 
three metres tall and two metres wide. The general charac-
teristics of both clocks were similar, but in this one he would 
use more advanced technology, and most notably he would 
make it more attractive to the eye, as all the mechanisms 
were visible through the glass cases in the clock.

On the left there is a dial showing the local time, which oper-
ates with its own pendulum. Symmetrically on the opposite 
side there is a similar dial that shows the information on the 
sun with a second pendulum that controls the movement 
of all the astronomical indicators. Between these two dials 
there is a large disc with the zodiac signs and the Sun-Earth-
Moon system that depicts the phases of the Moon and the 
inclination of the Earth’s axis with respect to the Sun. Below 
this system are the four dials of the perpetual calendar. A lit-
tle further down, within another zodiac circle, is the planetary 
system, which shows the relative position of the planets and 
stars. Finally, around the planetarium there are 24 dials show-
ing the time at 24 meridians around the world. In a prominent 
place among the different dials the clock features a plaque 
bearing this inscription: «Invented and built by Albert Billeter 
in Gracia of Barcelona 1869».

THE TOWER CLOCK OF GRÀCIA, 
BARCELONA (1862-64)
In 1862 Billeter began to build the mechanism for a belfry 
clock for the tower that was to occupy the centre of the town 
square in Gràcia. The mechanism of the clock remained in 
place until 1929, when it was slated to be replaced by a new 
mechanism from the Basque Country. However, this replace-
ment did not take place immediately, as with the hustle and 
bustle of the Universal Exposition that year, the Basque mech-
anism was installed at the top of a hotel located at number 
one Plaça d’Espanya so that the public attending the fair could 
see the time. The Billeter clock remained operating at the top 
of the belfry until 1943, when the mechanism was recovered 
from Plaça d’Espanya and finally installed in Gràcia.

THE CLOCK LANE 
(RELLOTGE DEL PASSATGE) (1864)
In Barcelona there is a passage that still bears the name of 
Passatge del Rellotge (Clock Lane) despite the fact that no 

THE TERRASSA WORKSHOP
Four clocks and a dial are the heritage that has survived from 
the clockmakers in Terrassa. Miquel Pou signed a dial and 
Valentí Pou a clock. There is another clock that only bears 
the name of Terrassa, and two other anonymous ones that 
can be attributed to the Pous due to the artistic similarity of 
the dial and the technical characteristics of the mechanism.

THE VIC WORKSHOP
A single dial is the sole testimony that enables us to include 
the city of Vic in our inventory. The number 92 engraved on 
this dial was the source of controversy, as there are opinions 
that it might be either the abbreviated date of manufacture 
(1792) or the serial number of the clocks manufactured in 
the Vic workshops (no. 92). Our opinion is that it is the serial 
number, as at that time it was not common practice to write 
a year with just the two last numbers.

We have been able to locate the clockmakers that were work-
ing in Vic at that time: Josep Cominals (1740), Francesc Coll 
(1782), Llorenç Luca (1785), Anatuel Malpó (1789) and Lluís 
Bartolomé Agon (1800). There is no doubt that future studies 
will be able to shed light on which of these craftsmen was 
the author of this dial.

VI

19TH CENTURY: ALBERT BILLETER 
AND SCIENTIFIC CLOCKMAKING

Albert Billeter was born in Männedorf, near Zurich, in 1815 
and he died in 1895. At the age of 17 he was initiated into the 
art of clockmaking. In 1841 he married Dorothea Kappeler. A 
son, Friedrich Arnold, was born from this marriage in 1846; 
he would later go on to be a clockmaker in London. It is said 
that prior to 1850, Billeter worked in Italy. In around that year 
he reached the town of Gràcia, near Barcelona, and set up 
his shop on Àngel Street. At this site he built two large astro-
nomical clocks, belfry clocks that are or have been extremely 
important among the townspeople of Gràcia and Barcelona, 
inventions that modernised how time was determined and 
distributed there. Other less important small instruments and 
clocks, of which we are aware of a grandfather clock and a 
tabletop clock, emerged from Billeter’s hands and the work-
shop he ran in Gràcia.

THE ASTRONOMICAL CLOCK IN THE CONGRESS 
OF DEPUTIES OF MADRID (1854-1857) 
Between 1854 and 1857, Albert Billeter built in his Gràcia 
workshop an exceptional astronomical clock in the shape of 
a grandfather clock whose upper part shows the position of 
the Earth and the Moon around the Sun, with the terrestrial 
orbit marked in a graduated zodiac circle. In the lower part 
there are several dials indicating the local time, the perpetual 
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CLOCK OF THE CHURCH OF SAINT JOHN IN BERGA
In this belfry there had been a clock dating from the 18th 

century or earlier that, towards the end of the 19th century, 
had deteriorated to such an extent that Billeter was commis-
sioned to build its replacement. We do not know the exact 
date when the new mechanism was built and installed, al-
though it must have been between 1865 and 1880 (Comel-
las, 1989). Billeter’s mechanism worked properly until the 
late 20th century, when it was disassembled and moved to 
the municipal warehouses while waiting to be exhibited in 
the town museum. It is signed by Alberto Billeter. Barcelona 
and has three series of gears to show the time on an outer 
dial and to toll the hours and quarter hours with its bells.

OTHER CLOCKS SIGNED BY BILLETER
There are three other clocks by Billeter that, unlike the ones 
we have discussed here, are not public; one is a grandfather 
clock, the other is a travelling clock, and the last one is a 
marine chronometer. The grandfather clock was intended 
to have complex mechanisms installed that were ultimately 
never put in. It is engraved with number 591, although we do 
not know whether this is actually an indicator of the number 
of clocks built. The second one is a travel-style clock bear-
ing Billeter’s signature and the name of Barcelona, which has 
the peculiar feature of conserving a space for the tolling and 
alarm mechanisms, although these pieces were apparently 
never installed in their intended location. The third clock is 
a marine chronometer with highly distinctive characteristics 
that, just like all of Billeter’s clocks, leaves no room for doubt 
that he is the mastermind behind it. The clock is enclosed in 
a fine wooden case with the structure commonly found in 
marine chronometers, and it is mounted in a Cardan suspen-
sion. The dial bears Billeter’s signature indicating that it was 
made in Gràcia, Barcelona.

The 1860s would stand out in Billeter’s lifetime by his not 
being able to conduct the avant-garde experiments on time 
unification and by the honour of seeing how his large astro-
nomical clock, which unquestionably must be considered 
the most important work of his life, won the gold medal at 
the 1888 Universal Exposition. This was a major prize, yet it 
would arrive too late, as in around 1870 Billeter left Gràcia, 
where he had lived the 20 most fruitful years of his life.

vestige of the instrument remains there. Joan Amades says 
that this passage was built in the 19th century by the bankers 
Arnús and Codina, and that in it they installed a large clock 
that showed the time in the major cities around the world, 
along with the day of the month and the lunar phases. Not 
too long ago, historian Pere Beseran found Albert Billeter’s 
signed blueprint of this clock, which is preserved in the His-
torical Archive of the College of Architects. According to the 
blueprint, the measurements of this clock were to be 1.98 
metres tall by 1.1 metres wide and 34 centimetres deep. The 
appearance of this piece is reminiscent of the clock that Bill-
eter himself built before leaving his native Switzerland, which 
is housed in the History Museum of Neuchâtel. Therefore, 
we can only conclude that the original clock was disassem-
bled, modified or simply detached from the façade before 
1932, when the photograph was taken.

THE CLOCK OF THE CATHEDRAL 
OF BARCELONA (1865)
Another major work by Albert Billeter was the clock he built in 
1865 on a commission from the Barcelona Town Hall, which 
was meant for the belfry of the cathedral. In 1863, the Barce-
lona Town Hall decided to have a new clock and bells made. 
The project was ready in 1865 and started keeping time on 
the 4th of November 1866. The level of quality is quite high, as 
Billeter designed it to be the hub of an electrical time distribu-
tion grid. Experimentally, the clock was connected to another 
master clock located in the same belfry of the cathedral, 
which electrically set the time in the larger mechanism and 
activated the switchboard that distributed the time signals for 
other public clocks. However, Billeter was before his time. 
The low level of electrical technology and the lack of under-
standing of the need to unify the time anarchy would delay 
the success of his idea for 20 years.

It has always been one of the most accurate clocks in the city, 
a prestige that it still conserves today. For some time an elec-
tronic regulator was joined to the pendulum, which only modi-
fied the behaviour of the initial clock in order to augment its 
precision. The electronic regulator was built by doctor Martí 
Vergés i Trias and his team at the Faculty of Computer Science 
at the University of Barcelona. For many years, Doctor Vergés 
was in charge of its maintenance and constant upgrading.



ABELLA, Isidre. Rellotger de Barcelona instal-
lat el 1818 al carrer de Sant Cugat del Rec, 
davant del carrer de Lladó (Diari de Barcelona, 
10/2/1818).

ACADÈMIA TÈCNICA DE RELLOTGERIA SANTA 
LLÚCIA. Barcelona. Fundada el 13 de desembre 
de 1953 al carrer dels Boters de Barcelona, de-
penia del Gremi de Rellotgers i comptava amb el 
suport de la Indústria Rellotgera Suïssa. El 1969 
es va traslladar a l’edifici que l’Escola Suïssa tenia 
al carrer d’Alfons XII i pocs anys més tard es va 
fusionar amb l’Institut Mare de Déu de la Mercè.

ADCEROL, Domènec. Barcelona. Rellotger do-
cumentat a la plaça de l’Àngel (Diari de Barce-

lona, 17/1/1804), al carrer del Call (Diari de Bar-

celona, 14/2/1840) i al carrer de la Riera del Pi 
(Sauri, 1849).

ADCEROL, Eduard. Barcelona. Rellotger en ac-
tiu el 1867. El 1871 és el rellotger municipal de 
la ciutat (Gomila-Molina)

AGON, Lluís Bartolomé. Consta com a rellotger 
assalariat l’any 1800 en el cadastre de Vic.

AGUSTÍ, Joan. El 1478 construeix el primer re-
llotge de la catedral de Girona (Gudiol, 1900). 
 
AGUSTÍ, Josep. (Cardedeu, c. 1770 – Mataró, 
1826) Manyà i rellotger municipal de Mataró de 
1804 a 1817 (Costa, 1991).

AGUSTÍ i Rovira, Pau. Manyà i rellotger munici-
pal de Mataró de 1817 a 1834 (Costa, 1991).

ALBAREDA, Francesc. El 1455 adoba el rellotge 
de la catedral de Vic (Gudiol, 1902).

ALBERTÍ, Sixte. Rellotger municipal de Mataró 
el 1869 (Costa, 1991).

ALEGRET, Josep. Tarragona. Rellotger actiu el 
1867.
 
ALEMANUS, Johannes. Magister operis arolo-

giorum. Autor del rellotge de Tortosa el 1378. 
Alguna font li atribueix el rellotge de la catedral 
de València amb la mateixa data (Gudiol, 1902), 
el qual havia de ser un rellotge de gran format 
amb esfera de 24 hores i campanes per a les 
hores i per als quarts (Zaragozá, 1999).

ALEMANY, Joan. Vegeu ALEMANUS, Johannes.

ALEU, Francesc. Rellotger de Barcelona al prin-
cipi del segle XIX. Existeix un rellotge de butxaca 
suís amb escapament dúplex remarcat per Aleu 
(Col·lecció Margenat).

ALFOCI, Isaac. Mallorca. Constructor de rellot-
ges i d’astrolabis a qui el 1359 el rei Pere el Ce-
rimoniós encarrega el manteniment dels seus 
rellotges i li paga setanta sous per la construc-
ció d’un astrolabi (Junyent, 1957). 

ALSINA, Josep.  Monjo que el 1732 té al seu 
càrrec el rellotge de campanar de Sant Feliu 
Sasserra.

ALSINA, Josep.  Rellotger establert a Berga al 
tombant dels segles XIX-XX (Signa un rellotge de 
la Selva Negra).

AMAT MARTÍ, Josep. Granollers. Rellotger actiu 
el 1867.

AMBROSIO. Mestre de rellotges flamenc que 
fins a 1534 portava el manteniment del rellotge 
de la catedral de Barcelona (Bruniquer).

AMORES, Julián. Barcelona. Rellotger documen-
tat a la plaça del Beat Oriol, 3 (Sauri, 1849).

ANDREU. Caputxí de Solsona que el 1827 diri-
geix una reparació feta al rellotge del campanar 
de Mataró (Costa, 1991).

ANÉS, Joan. Girona. El 1568 se li encarrega la 
construcció del segon rellotge de la catedral 
(Calzada, 1977).

ANFRUNS, Josep. Barcelona. Rellotger actiu el 
1867.
 
ANGILBERT, Pere. Mestre d’astrolabis de Barce-
lona el 1370 (Junyent, 1957).

ANTIGAS, Miquel. Rellotger de Barcelona instal-
lat al carrer Ample (Diari de Barcelona, 1822 i 
1824) i al carrer de la Fusteria (Diari de Barcelo-

na, 1828 i 1834).

ARAU I SANPONS, Francesc. Mecànic barcelo-
ní i professor de l’Escola Industrial que el 1832 
construí un planetari per encàrrec del monjo Za-
font (Oliver, 1997 i Farré, 1998).

ARQUER, Jaume. El 1473, l’Ajuntament de Cas-
telló el contracta durant cinc anys per a la cons-
trucció de diversos rellotges i d’un despertador 
(Sánchez Adell, 1995).

ARTIGAS, Josep. Rellotger actiu el 1867 a Bar-
celona.

AUSTRIA, Josep. Rellotger documentat al carrer 
de la Unió, 2, de Barcelona (Sauri, 1849).

BAIN, Bernardin. Rellotger relacionat amb una 
reparació feta a un rellotge de Barcelona el dia 4 

de juliol de 1590 per la qual cobrà tretze lliures 
(M 1304, f. 252, comunicació Margenat).

BACH, Antoni. Rellotger de Cervera que signa 
un rellotge de butxaca suís de tipus Roskopf 
datat aproximadament el 1880 (Barquero, 2004, 
p. 394).

BAÏLS, Benet (1730-1797). Sant Adrià de Besòs. 
Autor d’Elementos de matemáticas (1772) i Prin-

cipios de matemáticas (1776), en què s’inclou 
un tractat de gnomònica i estudis sobre el ca-
lendari (Basanta, 1995).

BALÍ BONANY, Josep (c. 1690-1748). Manyà i 
pedrenyaler de Mataró. Autor d’un rellotge de 
1721 l’esfera del qual es conserva al Museu 
Comarcal del Maresme (Mataró) i d’un altre da-
tat el 1739 del qual també només es conserva 
l’esfera. Ocupà el càrrec de rellotger municipal 
entre 1717 i 1748.

BALÍ RENIU, Josep (1718-1786). Fill de Josep 
Balí i Bonany. Ocupà el càrrec de rellotger mu-
nicipal de Mataró entre 1748 i 1752. El 1774 
construeix el rellotge de campanar de Sant Vi-
cenç de Montalt. L’any 1778 fou requerit per 
l’Ajuntament d’Arenys com a expert per jutjar 
la reparació feta per Feliu Roca en el rellotge de 
campanar d’Arenys.

BARBERÀ, Bartomeu. L’any 1793 tenia cura del 
manteniment del rellotge de la vila de Castelló 
(Sánchez Adell, 1995).

BARBUT, Salomó. Argenter de Barcelona. El 1360 
va fer un astrolabi per al rei Pere el Cerimoniós.

BARCELÓ, Joan. Manyà, pedrenyaler, artiller i 
rellotger municipal de Mataró de 1580 a 1611 
(Costa, 1991).

BARÓ, Joan. Daguer de Barcelona que el 1615 
tenia al seu càrrec el rellotge de la catedral, per 
la qual cosa fou nomenat rellotger en cap amb 
el sou de 150 lliures anuals (Comas, 1901).

BARRI, Naçan del. Expert constructor de rellot-
ges i astrolabis de Perpinyà. El 1361 rep un en-
càrrec del rei Pere el Cerimoniós per efectuar 
reparacions als seus rellotges i quadrants. En 
una altra ocasió, el rei li reclama un astrolabi que 
ja hauria d’haver estat acabat (Junyent, 1957). 
El 1374, el rei el recomana al senescal de Car-
cassona (Ràfols, 1951).

BAUKNECHT, Constantino. Rellotger alemany 
que el 1871 repara el rellotge de campanar de 
l’església de Santa Maria de Cervera.

BAUSACH, Fèlix. L’any 1779 és nomenat rellot-
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ger reial de Carles III; el 1788, el càrrec és revali-
dat per Carles IV (Montanés, 1961, p. 91).

BELLESTAR, Guillem de. Vic (?-1283). Monjo ma-
jor de la catedral de Vic que va fer construir a càr-
rec seu un rellotge per a la catedral (Gudiol, 1900).

BELLSHOMS, Efraïm. Mestre d’astrolabis de Ma-
llorca, germà del poeta Vidal. El 1380, l’infant 
Joan li encarrega un astrolabi.

BENET, Joaquim. Rellotger actiu el 1867 a Vic.

BERGUES, Evarist i Gustau. Rellotgers actius a 
Barcelona el 1867.

BERNARDÍ, Joan. Rellotger de Lleida a qui l’any 
1592 s’encarrega la fabricació del rellotge de 
l’església de Sant Fèlix de Sabadell, que funcio-
nà fins a 1856 (Roig, 1999).

BESIS, Josep. Rellotger de l’Espluga de Francolí. 
El 1891 se’l relaciona amb la instal·lació del re-
llotge de campanar de l’església nova.

BESSES, Josep. Rellotger de Barcelona col·labo-
rador de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona i ajudant d’Eduard Fontseré en el Ser-
vei Horari Municipal des de 1897 (Jardí, 1945).

BESSES, Josep. Rellotger de Tarragona que te-
nia al seu càrrec el manteniment del rellotge 
de la catedral el 1881. El 1882 va instal·lar una 
màquina de rellotge francesa al campanar de la 
catedral (Pedrals, 1882).

BESSES, Pere. L’any 1819 funda una rellotgeria 
a Tarragona, al carrer Major, 6-8 (Gomila-Moli-
na). El succeix el seu fill Josep Besses i Prats.

BESSES, Salvador. Reus. Rellotger actiu el 1867.

BESSES ABREU, Ricard. Rellotger de Tarragona, 
fill de Pere Besses i Torné. El 1913 succeeix el 
seu pare com a rellotger municipal.

BESSES PRATS, Josep  (? – 1871). Rellotger de 
Tarragona fill i successor de Pere Besses (Go-
mila-Molina). Instal·la els rellotges del Palau de 
Corporacions, de la Diputació i de l’Ajuntament.

BESSES ROMEU, Emili C. Rellotger de Barcelo-
na, fill i successor de Josep Besses i Torné, re-
genta l’empresa Sucesores de Besses. Rellotger 
de la Reial Acadèmia de Ciències. El 1930 funda 
la rellotgeria Helvètia. Antigua casa Besses.

BESSES TORNÉ, Pere (? – 1913). Rellotger de 
Tarragona, fill i successor de Josep Besses i 
Prats. Titulat el 1885 i el 1887 a l’escola de Gine-
bra. El 1873 instal·la el rellotge de l’església de 
Sant Joan Baptista, a finals de segle posa una 
màquina de rellotge francesa per al campanar 
de Vilafranca del Penedès i el 1901 el rellotge 
del Serrallo de Tarragona. Fou el president fun-
dador de l’associació de Rellotgers de Tarrago-
na constituïda el març de 1902. 

BESSES TORNÉ, Josep (Ca. 1851 – 1915). Re-
llotger de Tarragona, fill i successor de Josep 
Besses i Prats. El 1881 tenia al seu càrrec el 
rellotge de  la Catedral on el 1882 va instal·lar-hi 
una màquina francesa nova (Pedrals, 1882). El 
1882 tenia al seu càrrec el manteniment dels re-
llotges de la línia de ferrocarril Lleida-Reus-Tar-
ragona. El 1892 obrí botiga al carrer de Pelai, 54, 
de Barcelona. Fou col·laborador de la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona i ajudant 
d’Eduard Fontseré en el Servei Horari Municipal 
des de 1897 (Jardí, 1945). El 1912 trasllada la 
seu del negoci a la Ronda de la Universitat, 37, 
(Gomila-Molina).
 
BIANYA, Guillem de. Argenter valencià que el 
1346 cobra un astrolabi fet per al rei Pere el Ce-
rimoniós (Junyent, 1957).

BILLETER, Albert (Männedorf, 1815 - ? 1895). 
Rellotger suís establert a Gràcia (Barcelona) en-
tre 1850 i 1880, al carrer de l’Àngel, n. 83 (can 
Pardal), cantonada amb el Torrent de l’Olla, on 
fundà la seva Fábrica de Relojes de Torre para 

Iglesias, Ferrocarriles, Fábricas y casas de cam-

po. Relojes de vigilancia, telégrafos eléctricos 

y aparatos científicos, segons un anunci con-
temporani del seu establiment. En aquesta seu 
desenvoluparia la pràctica totalitat de les seves 
obres conegudes: dos grans rellotges astro-
nòmics, rellotges de campanar que gaudeixen 
o que han gaudit en algun moment d’un gran 
prestigi per part del poble gracienc i barceloní, 
invents que havien de modernitzar la determina-
ció i distribució de l’hora a la ciutat de Barcelona 
i molts petits instruments i altres rellotges de 
menor importància, dels quals en coneixem un 
de caixa alta, un de viatge i un cronòmetre de 
marina (Farré, 1996k).

BISAYA. Vegeu BIANYA.

BISCARRI, Salvador i Llorenç. Germans rellot-
gers i serrallers de Montblanc. Construeixen, el 
1760, el rellotge del campanar de l’església de 
Santa Maria de Montblanc (Farré, 1993e).

BLASCO, MANUFACTURAS. Fàbrica de rellot-
ges de campanar situada a Roquetes fundada el 
1920. Va tenir els tallers al carrer de Sant Josep, 
n. 15-18, i les oficines, al carrer de la Unió, n. 
11. Es coneixen innombrables rellotges de cam-
panar dotats amb les seves màquines repartits 
per tota la geografia estatal. L’empresa va tan-
car definitivament el 1992.

BOFILL, Bartomeu. Mestre rellotger de Barce-
lona, fill d’Emmanuel, que ocupava el càrrec de 
rellotger municipal entre 1760 i 1780 (Ràfols, 
1951). Prengué possessió del rellotge de la ca-
tedral el 1783 clandestinament, ja que en aque-
lla època estava oficialment emmudit (Perbellini, 
1923). Consta com a rellotger en els cadastres 
de 1763 a 1777 amb la nota que paga l’impost 
en el gremi de fusters. Al Diari de Barcelona de 
1794 i de 1798 consta que estava instal·lat al 
carrer de la Boqueria. 

BOFILL, Emmanuel. Rellotger i fuster de Barce-
lona. El 1732 va fer el rellotge de campanar de 
l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona 
(Berman, 1974). Consta com a rellotger en el 
cadastre de 1766 amb la nota que paga l’impost 
en el gremi de fusters.

BOFILL, Isidre. Rellotger de Barcelona que el 
1884 era importador de rellotges de Morez (Cos-
ta, 1991).

BOFILL, Josep. Rellotger de Barcelona instal-
lat al carrer de la Boqueria (Diari de Barcelona, 
21/3/1820).

BOFILL RIBAS, Josep (Palamós, 1916 - Fontco-
berta, 1995). Regent de la rellotgeria Bonasort 
de Fontcoberta on va construir les caixes i va 
transformar les màquines d’una artística col-
lecció de rellotges de taula, de paret i de sala 
que es conserven al Museu d’Història de Font-
coberta.

BOIX, Joan. Rellotger de Barcelona col-
laborador de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona i ajudant d’Eduard Fontseré 
en el Servei Horari Municipal, com a mínim en-
tre 1897 i 1910 (Jardí, 1945). Signa un rellotge 
de butxaca suís datat aproximadament el 1910 
(Barquero, 2004, p. 474).

BOIXÓ, Manuel. Manyà de Terrassa que adobà 
el rellotge públic el 1802.

BONAVENT, Joan. Pedrenyaler i rellotger muni-
cipal de Mataró de 1680 a 1683 (Costa, 1991).

BONELLI. Vegeu BOVELL.

BONJORN DEL BARRI, David (Cotlliure, c. 1300 
- Perpinyà, d. 1362). Astrònom i constructor 
d’astrolabis establert al call de Perpinyà que el 
rei Pere el Cerimoniós apreciava molt per la se-
va feina. El 1352, el rei li reclama una làmina 
d’astrolabi que ja li hauria d’haver enviat. El seu 
fill, Jacob ben David Bonjorn, també fou astrò-
nom i treballà per al rei Pere en el càlcul de les 
taules astronòmiques de 1361 (Chabàs, 1992).

BORAN, Paulí. Tortosa. Rellotger actiu el 1867.

BOSCH, Mateu. Ardiaca i vicari general de la ca-
tedral de Ciutadella. El 1946 projecta i construeix 
el rellotge de campanar.

BOU, Antoni. Barcelona. Torner i rellotger de Bar-
celona que el 1770 fou cridat a inspeccionar el 
rellotge de campanar de Santpedor (Sala, 1986). 
La seva signatura apareix en l’esfera d’un rellot-
ge domèstic.

BOVELL, Antoni. Rellotger procedent d’Avinyó 
(França) que el 1356 construeix el rellotge de 
campanar del Palau Reial de Perpinyà per encàr-
rec del rei Pere el Cerimoniós.

BOVER. Sant Joan de les Abadesses. Família de 
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rellotgers formada per Jaume Bover, manyà i pa-
nyetaire originari de Ripoll (c. 1700-1771), i els 
seus fills Pere (1742-1799) i Jaume (1746-1812), 
rellotgers. Autors de diversos rellotges domès-
tics i del rellotge de campanar del monestir de 
Sant Joan de les Abadesses (Farré, 1996e).

BRU DE BOSCH. Signa un rellotge de campanar 
petit procedent de l’església del Remei de la 
Bisbal (comunicació Jaume Domènech).

BRUGUER, Gabriel. Mossèn que el 1565 s’en-
carrega del manteniment del rellotge de la ca-
tedral de Vic amb la dotació de 45 sous anuals 
(Gudiol, 1900).

CABANACH, Pere. Rellotger de Camprodon que 
el 1751 féu el rellotge de campanar de Pardi-
nes; desplaçat al poble per instal·lar-lo a la torre, 
va morir al cap de cinc dies afectat pel fred. Va 
acabar la feina el seu nebot Miquel Ferrer (Ca-
sanelles, 1994).

CABANACH, Vicenç. Autor del rellotge de la Uni-
versitat de Barcelona al final del segle XIX.

CALVET, Joan. Membre del Consell Municipal 
de l’Espluga de Francolí que el 1662 adobà el 
rellotge de campanar de la vila, per la qual cosa 
cobrà catorze lliures (Tarés, 1994).

CALVO, Joan. Mestre de rellotges de la ciutat 
de Barcelona fins a la seva mort el 1449. Ell o el 
seu pare feien aquesta feina ja el 1393 (Gudiol, 
1900). El 1435 adoba el rellotge de la llotja de 
mercaders (Ràfols, 1951).

CAMÍ, Robert del. El 1484 se’l contracta per 
construir un nou rellotge amb fases de la Lluna 
per al Miquelet de València (Zaragozá, 1999).

CANUDES, Jaume. Teixidor de lli de Moià a qui 
el 1571 fou encarregat el manteniment del re-
llotge de la vila (Actes, vol. 229, p. 276).

CAPDEVILA, Octavi. Rellotger que signa el re-
llotge de campanar de San Martín de Embún 
(valle de Hecho, Aragó). Segons la signatura 
«CONSTUIDO / POR OCTAVIO / CAPDEVILA / 
EN MARTÉS / AÑO 1826» , el rellotger hauria 
estat establert en algun poble de la serra de 
Martés, prop de València.

CARRERA, Joan i fill. Rellotgers de Torroella de 
Montgrí que signen una esfera de rellotge del 
Franc Comtat (segle XIX-XX).

CARRERA, Pere. Rellotger que el 1396 s’encar-
regava del manteniment del rellotge del Palau 
Reial de Perpinyà.

CORRERAS, Joan i fill. Jaume (1737-1805). 
(Carreras?) Barcelona. Pare jesuïta que va cons-
truir el rellotge de la catedral de Faenza, Itàlia 
(Barbolini 2001, p. 312).
   
CARULLA, Ramon. Rellotger actiu el 1867 a Vila-

franca del Penedès.
 
CASADESÚS, Eudald. Rellotger que el 1713 tenia 
al seu càrrec el rellotge de Bagà (Serra, 1950).

CASALS, Joan. Rellotger de Vic. El 1606 va cons-
truir el rellotge de campanar de Cardona (Ju-
nyent, 1957). El 1608 adobà el rellotge públic de 
Santpedor i hi va afegir el mecanisme dels quarts, 
per la qual cosa cobrà trenta lliures (Sala, 1986).

CASALS, Josep. Rellotger actiu a Puigcerdà el 
1867.

CASALS, Tomàs. Rellotger actiu el 1814 a Puig-
cerdà.

CASANOVAS, Josep (1737 - c. 1805). Rellotger 
de Centelles que signa una esfera de rellotge 
fet a Centelles el 1763 i que es conserva al Mu-
seu Episcopal de Vic. El seu pare fou paraire i el 
seu fill, manyà. El 1764, en la partida de casa-
ment ja se l’anomena jove rellotger.

CASAS, Avelino de las. Barcelona. Rellotger ac-
tiu el 1867.

CASAS, Josep. Corder de Santpedor que el 1648 
i el 1650 canvia les cordes del rellotge de cam-
panar de la vila (Sala, 1986).

CASAS, Pere Pau. El 1679 adoba el rellotge del 
campanar de Mataró (Costa, 1991).

CLAPÉS GASPAR, Francesc. Fundador, director 
i propietari de la revista El Cronómetro, edita-
da des de 1893 a Badalona, carrer del Mar, n. 
38, fins almenys el novembre de 1900, en què 
n’aparegué el número 92.

CLARAMUNT, Àngel. Rellotger documentat al 
carrer de la Unió, 20, de Barcelona (Sauri, 1849). 
Continuava actiu el 1867.

CLAVELL, Joan. Esparter de Mataró que l’any 
1856 construeix un rellotge de divuit mesos de 
corda amb volant i agulla dels segons que té ca-
lendari i fases de la Lluna, i assenyala els dies 
de missa (Costa, 1991). 

CLAVERIA, Pere. Rellotger de Viella. El 1817 sig-
na el rellotge del campanar d’Orcau que li fou 
encarregat pel rector Joan Vilalta.

CODINA, Joan. Barcelona. Rellotger actiu el 1867.

COLÀS VIDELUET, Jaume. Manyà de Monòver 
que va fer el segon rellotge de campanar d’a-
questa vila l’any 1687.

COLERA, Francesc. De 1797 a 1799 té el càrrec 
de campaner i d’encarregat del rellotge de la 
ciutat de Castelló (Codina, 1947).

COLL, Francesc. Rellotger assalariat resident a 
Vic entre 1782 i 1784.

COLOBRET, Josep. Carreter de Vilert (prop de 
Banyoles) que l’agost de 1844 signa la manu-
factura del rellotge de campanar de Cornellà 
de Terri (comunicat Albert Codinach); és molt 
similar al rellotge del campanar de Fontcoberta, 
que es conserva al Museu d’Història de Font-
coberta.

COMAS BASULDO, Josep. Rellotger de Salitja 
el segle XIX.

COMAS SORO, Josep. Rellotger de la Reial Aca-
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona. L’any 
1936 dirigia l’Escola Práctica de Rellotgeria, si-
tuada a la Rambla, al costat del Liceu.

COMINALS, Josep. Serraller de Vic que l’any 
1740 repara el rellotge de la catedral per 44 
lliures (Acord municipal de 29 de gener). Com 
era costum en aquesta capital, el 75% d’aques-
ta quantitat la paga el Comú i l’altre 25 %, el 
Capítol.

CONDEMINAS, Josep. Terrassa. Rellotger actiu 
el 1867. 

CORBERÓ, Calixto. Rellotger de Lleida que sig-
na un rellotge de butxaca suís de tipus Roskopf 
datat aproximadament el 1885 (Barquero, 2004, 
p. 415).

CORE, Antonio. Rellotger de Bolonya que cap a 
1390 construeix el rellotge de la Seu de Lleida 
(Gudiol, 1902).
COROMINA, Bernardino. Rellotger barceloní. Pen-
sionat pel Ministerio de Estado, va estar-se a 
Londres durant vuit anys amb el compromís 
d’anar a continuació a l’Observatori de San Fer-
nando per 425 rals al mes. Admès el 27 d’abril 
de 1808, fou acomiadat un any més tard (Fer-
nández Duro, 1879).

COROMINAS PLA, J. (?-1901). Rellotger d’Olost 
de Lluçanès. Se li atribueix l’autoria dels rellot-
ges de campanar d’Olost, Gisclareny i Ripoll. El 
primer es conserva al Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Terrassa.

CORTÉS, Jeroni. Fuster que tenia cura del rellot-
ge de la catedral de Barcelona de 1645 a 1653. 

COSTA, N. Adoba el rellotge de la catedral de 
Barcelona el 1816 (Perbellini, 1923).

CRESQUES, Abraham i Jafuda. Pare i fill mes-
tres mallorquins experts en la confecció de ma-
pamundis i brúixoles. Autors el 1375 del cèlebre 
Atles català, en què apareix una de les més anti-
gues descripcions del nocturlabi.

CRUSAT, Francesc (1780 - 1851). Moià. Aprenent 
i successor del taller de Josep Senesteve, va 
construir i numerar un centenar de rellotges do-
mèstics i de campanar, encara que és possible 
que en fes més durant la seva etapa conjunta 
amb el mestre. El darrer número conegut és el 
114, que és de campanar i datat el 1832.
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CULLERA, Joan. El 1788 construeix el rellotge 
interior de la catedral de Sevilla.

CUNÀS, Antoni. Arenys de Mar. Rellotger actiu 
el 1867.

CUSPINERA, G. Rellotger de Barcelona al final 
del segle XIX.

DANEL, Lluís. Mestre rellotger de Barcelona 
instal·lat al carrer Ample, davant del de Regomir 
(Diari de Barcelona, 27/4/1796).

DAVÍ, Felip. Sabadell. Rellotger actiu el 1867.

DE LA CHATRE, Baró. Barcelona, 1863. Director 
de la Rellotgeria Barcelonesa, situada a la plaça 
Reial, n. 1, segons un anunci del Diari de Bar-

celona (27/12/1863), i propietari de la rellotgeria 
DE LA CHATRE i Co. actiu el 1867.

DE OLIVER, Rodolfo. Rellotger de la Bisbal d’Em-
pordà actiu al final del segle XIX (comunicació Jau-
me Domènech).

DEGEILH & Cia. Rellotgers a Barcelona el segle 
XIX (comunicació Jaime Martínez-Marí i Seguí).

DEGEN, Tadeu. Rellotger documentat al carrer 
de la Unió, 3, de Barcelona (Sauri, 1849).

DELFABRE, Bartolomé. Figueres. Rellotger ac-
tiu el 1867.

DENCÀS, Simó. Membre de la família dels ci-
rurgians de Gironella que cap a 1736 estava 
encarregat del manteniment del rellotge públic 
(Busquets, 1990).

DESCATLLAR, Geroni. Rellotger de Barcelona al 
principi del segle XVIII.

DESPLÀ, Bernat (?-1409). Rellotger reial de Bar-
celona que el 1377 és requerit al castell de Per-
pinyà per efectuar una reparació al rellotge de cam-
panar fet el 1356. El 1382, l’infant Joan ordena 
que se li paguin cinquanta florins per un astro-
labi i li encarrega un rellotge portàtil de dotze 
hores i dos pams d’altura, pel qual han acordat 
un preu de cent florins (Junyent, 1957). El 1398 
és cridat a Saragossa amb motiu de la coronació 
del rei Martí (Gudiol, 1918). El 1401 fa el primer 
rellotge de la catedral de Barcelona, pel qual va 
cobrar 165 lliures i que va funcionar amb més o 
menys incidències fins a 1465.

DIDIER, Pedro. Barcelona. Signatura que apareix 
en un rellotge del segle XIX de caixa alta i estil 
anglès.

DOMÈNECH, Domingo. Rellotger establert a Ru-
bí cap a 1895, quan és cridat des de l’Ajuntament 
per efectuar una reparació al rellotge del campa-
nar (Actes dels Plens Municipals, 22/6/1895). 

DOU, Francesc. Rellotger d’Olot documentat el 
1887 i mestre de Josep Pratdesaba.

DOU, Ramon. Rellotger de Ripoll el segle XIX.

DROTS, August. Rellotger establert a Barcelona 
el 1867.

DROZ, Daniel. Rellotger de Barcelona instal·lat 
a la plaça Nova (Diari de Barcelona, 22/3/1802). 
Un rellotge de la col·lecció del Museu de les 
Arts Decoratives de Barcelona porta la seva sig-
natura: «Dl. Droz à Barcelonne. Nº 280».

DUNAND, Francesc. Barcelona. Rellotger docu-
mentat a la Rambla, 113, l’any 1849 (Sauri, 1849), 
a la rambla dels Caputxins, 92 (abans de 1852) 
i a la rambla de la Boqueria, 24, davant de la 
Virreina, a partir de 1852 (Diari de Barcelona, 
12/2/1852).

DURAN, Jacint. Serraller que el 1660 i el 1663 
adoba el rellotge de la catedral de Vic (Gudiol, 
1900 i 1918).

DUVEAU. Rellotger de Barcelona instal·lat al 
carrer dels Escudellers, 8 (Diari de Barcelona, 
25/12/1792).

EISENMENGER, Albert (Ludwigsburg, 1880-Bar-
celona, 1959). Rellotger propietari de la Rellot-
geria Maurer. Arribà a Barcelona el 1901 i el 
1909 es casà amb Margarita, filla del rellotger 
Karl Maurer. El 1911 entrà a formar part de la 
Rellotgeria Maurer, que va acabar regentant des 
de 1916 fins a la seva mort. El 1927 va instal·lar 
el primer carilló del Palau de la Generalitat amb 
una màquina Vortmann i campanes importades 
d’Alemanya. Aquest carilló es conserva actu-
alment al Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya (Terrassa).

EISENMENGER MAURER, Hans (Barcelona, 
1910-1993). Rellotger fill d’Albert, propietari de 
la Rellotgeria Maurer i hereu d’aquesta família de 
rellotgers alemanys establerts a Barcelona des 
del segle XIX. A partir de 1950 destacà com un 
dels primers estudiosos dels rellotges domès-
tics catalans del segle XVIII.

ENCUENTRA, Francesc. Rellotger de Peralta de 
Alcolea (Osca) que el 1781 construí el rellotge 
de la Universitat de Cervera per 246 lliures (Gu-
diol, 1918).

ESCOLA DE RELLOTGERIA KRONOS. Editava a 
Lleida un curs de rellotgeria per correspondèn-
cia en trenta lliçons i unes 600 pàgines a mitjan 
segle XX.

ESCOLA DE RELLOTGERIA DE L’INSTITUT MARE 
DE DÉU DE LA MERCÈ. Fundada l’any 1953 dins 
la Institución Sindical del mateix nom a l’edifici 
que aquesta tenia a la rambla de Santa Mònica 
de Barcelona. El 1973 va ampliar i traslladar les 
seves instal·lacions al carrer de Motors, cantona-
da amb el passeig de la Zona Franca.

ESPINAL, Joan. Manyà de Castelló que entre 
1513 i 1515 realitza diverses reparacions al re-

llotge de la vila (Sánchez Adell, 1995).

ESPLUGUES, Josep. Rellotger i serraller d’Arenys 
de Mar. Fou membre de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona i tenia una fàbrica 
de rellotges de campanar al carrer Nou de Sant 
Francesc de Barcelona a mitjan segle XIX (Pe-
drals, 1882) El 1848 signa el rellotge del campa-
nar de Collbató, actualment al Museu de la Vila.
 
ESTANY, Martí (Barcelona, 1874-d. 1937). Col-
leccionista apassionat que arribà a reunir, en-
tre 1917 i 1927, una valuosa col·lecció de 210 
rellotges de totes les èpoques entre els quals 
n’hi ha molts de butxaca dels segles XVI, XVII i 
XVIII. Els darrers anys de la seva vida (1937) féu 
donació de la col·lecció a la Comissaria General 
dels Museus de Barcelona (Maseres, 1937) i ac-
tualment es conserva en el Museu de les Arts 
Decoratives.

ESTORCH SARGATAL, Joan (Olot, 1743-1797). 
Autor de diversos rellotges fabricats a Olot i sig-
nats amb el seu nom, i dos d’ells datats els anys 
1790 i 1791.

EXIMENO, Jaume. Ferrer que el 1489 adoba 
el rellotge públic de Castelló (Sánchez Adell, 
1995).

FABRÉ, Francesc. Rellotger de Mataró establert 
a partir de 1842 al carrer de la Concepció; el 
1848 es traslladà a la Rambla, 24. El seu suc-
cessor és Josep Fabré i Blanc, que exerceix de 
1865 a 1892 (Costa, 1991).

FABREGAS, FORTAU & Co. Barcelona. Compa-
nyia de rellotgers activa el 1867.

FARRIOLS, Francesc i Bru. Germans serrallers i 
rellotgers de Berga que el 1749 són els encarre-
gats del manteniment del rellotge de l’església 
de Sant Joan i el 1754 i el 1777 també ho són 
del manteniment del rellotge de l’església de 
Sant Pere (Comellas, 1989).
 
FARSAC GARRIGA, Carles. Barcelona. Rellotger 
actiu el 1867.

FEBRÉS, Francesc. Mataró. Rellotger actiu el 
1867.

FERMÍ, Bernat. Barcelona. Cap a 1332 va cons-
truir un rellotge per al rei Alfons el Benigne. El 
1352 va cobrar cinquanta lliures per un astrolabi 
que va construir per al rei Pere el Cerimoniós 
(Junyent, 1957).

FERRAN, Francesc. La Seu d’Urgell. Rellotger 
actiu el 1867.

FERRAN, Pau. Rellotger establert en el carrer 
d’Escudellers de Barcelona segons consta en el 
cadastre dels anys 1776 i 1777.

FERRER, Gabriel. Constructor de rellotges docu-
mentat a Valls el 1585 (Ràfols, 1951).
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FERRER, Jaume. Mestre ferrer i mestre de re-
llotges de Barcelona, fill del forjador Nicolau. El 
1399 li fou confiat el «Rellotge de la Ciutat» de 
Barcelona. 

FERRER, Jaume. Rellotger de Barcelona. El 1449 
fou nomenat mestre de rellotges de la ciutat de 
Barcelona a la mort de Joan Calvo i li fou en-
carregat el manteniment del gran rellotge de la 
ciutat. El 1473 cobrà 25 lliures per la seva de-
dicació al gran rellotge (Gudiol, 1900). Els anys 
1457 i 1458 tenia el càrrec de rellotger de la llotja 
de mercaders, pel qual el 1456 va rebre vuitanta 
sous barcelonins per «tenir en condret lo relotge 
de la Llotge dels Mercaders de la luna en aquel 
artificialment feta» (Ràfols, 1951). El 1482 li fou 
encarregat el rellotge de l’església de Moià, per 
la qual cosa va cobrar 36 lliures (Monreal, 1957).

FERRER, Jaume. Rellotger de Barcelona i fill del 
mestre Jaume. El 1487 fa el rellotge de Cerve-
ra (Gudiol, 1902). El 1490 fa el tercer rellotge 
de la catedral de Barcelona. El 1494 fa el quart 
rellotge de la catedral de Barcelona, que va fun-
cionar durant uns vuitanta anys. El 1490 li foren 
pagades cinquanta lliures per la construcció del 
rellotge que havia fet conjuntament amb el seu 
pare el 1484 per al campanar de la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada (Gudiol, 1918). El 1498 
és cridat a Sabadell per fer reparacions al rellot-
ge de l’església de Sant Fèlix (Roig, 1999). El 
1504 reparava el rellotge de la parròquia de Sant 
Gil de Saragossa i, el 1507, el de l’Hospital de la 
Mare de Déu de Gràcia de la mateixa ciutat.

FERRER, Jaume. Mestre de senys de Lleida. El 
1512 va fondre les campanes del rellotge de la 
Torre Nova de Saragossa.

FERRER, Jaume. Manlleu. Rellotger actiu el 1867.

FERRER, Joan. Forjador i rellotger de Saragos-
sa. El 1483 modifica el rellotge de la catedral de 
Vic afegint una soneria a l’interior de la nau i el 
1512 acorda construir el de la Seu de Tarragona 
(Gudiol, 1900 i 1902).

FERRER, Joan. Rellotger de Barcelona que el 
1493 construeix un nou rellotge per a la catedral 
de Vic amb soneria de quarts i hores i esfera, 
amb un pes total de sis o set quintars, per la qual 
cosa i pel seu manteniment cobraria la quantitat 
de cinquanta pacífics d’or més la desferra del 
rellotge vell (Gudiol, 1918).

FERRER, Joan. Rellotger de Barcelona que el 
1893 va instal·lar un nou rellotge d’origen fran-
cès i amb escapament de força constant en el 
campanar de l’església de Sant Pere de Berga 
(Comellas, 1989). Al principi del segle XX va instal-
lar el primer rellotge elèctric en el Teatre Líric de 
Barcelona.

FERRER, Miquel. Nebot del rellotger Pere Ca-
banach de Camprodon, que va substituir en la 
instal·lació del rellotge de Pardines amb motiu 
de la seva mort (Casanelles, 1994).

FERRER, Tomàs. Forjador i rellotger de Barcelo-
na documentat entre 1596 i 1606 al Camp de 
Tarragona com a constructor de rellotges de 
campanar (Ràfols, 1951).

FERRER germans. Barcelona. Rellotgers actius 
el 1867.
 
FIGUERAS, Josep. Manyà de Moià que el 1648 
fou cridat per adobar el rellotge de la vila de 
Santpedor (Sala, 1986).

FONTSERÉ RIBA, Eduard (Barcelona, 1870-1970). 
Fundador i director del Servei Horari de la ciutat 
de Barcelona des de 1891 fins a 1958, servei 
dependent de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona que es descriu en memòries 
publicades el 1910 i el 1945.

FORNS, Esteve. Rellotger de Barcelona instal·lat 
al carrer de Sant Antoni que el 1804 es va mu-
dar al carrer de la Llibreteria (Diari de Barcelona, 
29/3/1804).

FORNS, Josep Ignasi. Rellotger de Barcelona 
instal·lat a la plaça de l’Àngel (Diari de Barcelo-

na, 26/2/1832).

FORTAU i Co. Empresa de rellotgeria activa el 
1867 a Barcelona.

FORTINI, Joan. Rellotger i òptic de Barcelona 
instal·lat a la rambla de Santa Mònica (Diari de 

Barcelona, 13/2/1802 i 31/1/1810).

FRIGOLA, Hipòlit. Fuster de Perpinyà que el 22 
de desembre de 1514 va comprometre’s a fer 
tocar durant l’any venidor el rellotge de Cotlliu-
re i a mantenir-lo perquè toqués bé les hores, 
tant de cordes com d’escales, tenint cura de les 
rodes e artelleries pel salari de cinc lliures (Arx. 
Pyr. Orient: G 769).

GALLI, Virgilio. Estucador italià que el 1804 va 
pintar l’esfera exterior del rellotge de la catedral 
de Girona (Calzada, 1977).

GALTÉS, Martí. Rellotger d’Igualada que signa 
un rellotge de butxaca francès datat aproxima-
dament el 1830 (Barquero, 2004, p. 303).

GARRIGA, Pere. Rellotger de Vic que al final del 
segle XVIII presentà un pressupost de 950 lliures 
per fer un rellotge nou per a la catedral (Ràfols, 
1951). L’any 1813 va reparar el rellotge de la ca-
tedral per vint lliures (acords de l’Ajuntament de 
28 de gener).

GARRIGA, J. Ripoll. Autor, el 1888, del rellotge 
de campanar de l’antiga església de Sant Eudald 
que actualment es conserva al Museu de Ripoll. 

GARÇON ROUFOPE, Joseph. Rellotger de Bar-
celona nascut l’any 1754 a Mortier (Bèlgica) 
i mort a Barcelona entre 1809 i 1812. Pare de 
Pere Garçon i Garrigosa (comunicació Sofia 
Garçon).

GARÇON GARRIGOSA, Pere. Rellotger de Bar-
celona. Nomenat rellotger de cambra de la reina 
Isabel II l’any 1844 (Junquera, 1956). Responsa-
ble l’any 1848 de la col·locació dels rellotges de la 
línia de ferrocarrils entre Barcelona i Mataró (co-
municació Sofia Garçon). Documentat al carrer 
d’Escudellers, 8 (Diari de Barcelona, 1816, 1838 i 
1844) i a Escudellers, 39, l’any 1849 (Sauri, 1849).

GARÇON AMIGÓ, Josep. Barcelona. Rellotger 
actiu el 1867. Fill de Pere Garçon i Garrigosa 
(comunicació Sofia Garçon).

GARÇON, J.; MENSA, Francisco. Rellotgers 
constructors instal·lats al carrer del Consell de 
Cent, 375, de Barcelona des de 1875 (comuni-
cació Sofia Garçon).
GASCONS SALVATELLA, Josep (1848-?). Re-
llotger de Fornells de la Selva establert en una 
casa que encara es coneix amb el nom de cal 

Rellotger.

GAUDIU, Antoni. Pintor de Barcelona a qui s’en-
carrega, per oposició de 1641, el manteniment 
del rellotge de la ciutat amb l’assignació de 150 
lliures anuals. El 1643 va espatllar el rellotge i se’l 
condemnà a fer sonar les hores a mà. El 1644 
fou expulsat del càrrec i poc després va morir 
(Damians, 1900).

GELÉ, Lluís. Vilafranca del Penedès. Rellotger 
actiu el 1867.

GEMMELLS, Lluís. Rellotger del segle XVI (Ju-
nyent, 1957).

GIMÉNEZ DE TORRES, Manuel. Rellotger docu-
mentat al carrer de la Tapineria, n. 32, de Barce-
lona (Sauri, 1849).

GILBERT, Pere. Vegeu ANGILBERT.

GINDRAU FORNS, Lluís. Barcelona. Rellotger 
establert a la rambla del Centre, n. 18, de Bar-
celona. El 1865 s’anunciava al Diari de Barcelo-

na com a representant del fabricant de cronò-
metres de marina Joseph Sewill de Liverpool. 
També consta a la Rambla, n. 25 (Sauri, 1849).

GIRBAL, Josep. Rellotger de Vic cap al 1890 
(Cañellas).

GOJET, Gaspar. Serraller de Barcelona que el 
1644 ocupava el càrrec de rellotger municipal 
(Damians, 1900).

GOLAIZ, Lluís. Barcelona. Rellotger actiu el 1867. 

GONDRÓ, Jordi. Barcelona. Rellotger actiu el 1867.

GRAU, Ricard. Rellotger de Barcelona que sig-
na un rellotge de butxaca suís de tipus Roskopf 
amb data de 1877 al qual devia afegir les compli-
cacions del calendari i del setmanari com a tre-
ball de graduació professional (Barquero, 2004, 
p. 348).
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GRENZNER, Andreu. Barcelona. Rellotger docu-
mentat al carrer Ample, 67 (Sauri, 1849). Conti-
nuava actiu el 1867. 

GUION, Pere. Rellotger establert en el carrer de 
l’Argenteria de Barcelona segons consta en el 
cadastre dels anys 1766 a 1774.

GUITART. Cap a 1860 era seminarista a Girona 
i, com a rellotger que havia estat anteriorment, 
reconstruí el planetari de Zafont (Oliver, 1997).

GUITART, Antoni. Rellotger actiu a Girona el 1867. 

GUYE, Abram Louis (1741-1821). Va fer rellot-
ges de peu i de butxaca a Perpinyà i a la penín-
sula Ibèrica (Baillie, 1929).

GUYE, Charles. Rellotger francès establert a 
Reus el 1815; fill d’August Guye, també rellot-
ger (Montañés, 1954).

HAAS, Bernard. Rellotger alemany de Barcelo-
na instal·lat al carrer Ample (Diari de Barcelona, 
20/2/1820).

HEREDIARI, Pere. Rellotger documentat al ca-
dastre d’Olot el 1801 i el 1802.

HIMMELHEBER, Karl-Otto (Barcelona?, 1908- Sant 
Just Desvern?, c. 1985). Fill d’Otto que el 1929 
s’incorpora a l’empresa Fàbrica de Rellotges 

Maurer de Sant Just Desvern que heretà del 
seu pare i que mantingué oberta fins a 1951.

HIMMELHEBER, Otto. Ebenista alemany que ar-
ribà a Barcelona el 1905 en qualitat de cunyat del 
rellotger Karl Maurer i soci de la firma Maurer i Cia. 
El 1920 es dissol la societat i funda l’empresa Fà-

brica de Rellotges Maurer, situada al carrer Major, 
11, de Sant Just Desvern, on es feien les caixes 
en què s’instal·laven màquines importades de 
França i d’Alemanya. El 1939 es trasllada a Madrid 
i cedeix l’empresa al seu fill Karl-Otto. Fa donació 
d’un dels seus rellotges al Casal de Cultura de 
Sant Just Desvern, on encara es conserva.

HOMS. Autor de dos rellotges domèstic cata-
lans que porten el seu nom i un d’ells, la data de 
1799. Se l’ha relacionat amb Olot per la similitud 
d’una de les màquines amb les de Joan Estorch. 
Existeix un Josep Oms nat a Arenys que fou ba-
tejat el 29 de novembre de 1747 i apadrinat per 
Esperança Tolrà, esposa del rellotger Feliu Roca.

HOMS, Joan. Rellotger actiu el 1867, al carrer 
Deseada, número 7, del Masnou.

HUBERT, Carles. Rellotger barceloní del segle 
XIX, oncle matern i tutor de l’escriptor Frederic 
Soler (Pitarra). Tingué establiment al carrer dels 
Escudellers, 60, un negoci iniciat en el mateix 
carrer pel seu sogre, el rellotger francès Carles 
Larzois. També consta documentat al carrer dels 
Escudellers, n. 3, l’any 1849 (Sauri, 1849).

HUBERT, Josep i Lluís. Germans rellotgers au-

tors de diversos rellotges de taula i de butxaca 
de la seva invenció que presentaren el 1825 a la 
Llotja de Barcelona. El 1826 van fundar l’Escola 

de Rellotgeria de Barcelona per encàrrec i amb 
el suport de la Junta de Comerç.

IGLESIAS, Isidre. Barcelona. Rellotger documen-
tat al carrer dels Assaonadors, 31, l’any 1849 
(Sauri, 1849). Barcelona. Rellotger actiu el 1867. 

INSA, Vicent. Rellotger de València que el 1608 
és cridat a Castelló per dictaminar la qualitat del 
rellotge fet per Alexis Sanç (Sánchez Adell, 1995).
JACOB, Moisès. Argenter de Perpinyà a qui el 
1345 el rei Pere el Cerimoniós fa pagar 120 sous 
barcelonins per adobar-li uns rellotges i astrola-
bis, i també per gravar un astrolabi fet a València 
per l’argenter Guillem de Bianya. Dos anys més 
tard és cridat a Barcelona per arreglar els rellot-
ges del Palau Reial (Junyent, 1957).

JARDÍ BORRÀS, Ramon. Científic i acadèmic 
numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona. Va reparar i estudiar el rellot-
ge astronòmic de Billeter i en va escriure una 
memòria, publicada el 1960.

JEANNIN, Eduard. Barcelona. Rellotger docu-
mentat al carrer del Conde del Asalto, 99 (Sauri, 
1849). Es coneix un rellotge de butxaca amb 
escapament de paletes signat «E. JEANNIN à 

BARCELONNE» (Col·lecció Margenat). Va morir 
el 1852 (Diari de Barcelona, 11/1/1852).

JEANNOT, Paul. Rellotger establert els anys 
1857 i 1867 a la plaça Reial, n. 2, segon pis, de 
Barcelona. El 1900 signa un rellotge impermea-
ble que es conservava a la Col·lecció Ilbert (Ba-
santa, 1972).

JOANA. Filla del rei Pere el Cerimoniós a qui 
el seu pare envia el 1376 un rellotge petit amb 
quatre campanes i esfera amb astrolabi de tres 
plats (A.C.A. reg. 1093, f. 74).

JON, Ramon. Rellotger de Barcelona el segle XIX.

JOSÉ, Ramon. Barcelona. Rellotger actiu el 1867.

JOU, Ramon. El 1848 arregla el rellotge de l’es-
glésia de Mataró (Costa, 1991).

JOU, Modest. Rellotger establert al carrer de 
l’Argenteria, 70, de Barcelona el segle XIX.

JUILLARD, André.  Barcelona. Rellotger col-
laborador de la Reial Acadèmia de Ciències 
(Gomila-Molina).

JUILLARD, Adolf (?- Barcelona, 1927). Rellotger 
establert a Barcelona, col·laborador de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des 
de 1886 i ajudant d’Eduard Fontseré en el Ser-
vei Horari Municipal des de 1894 (Jardí, 1945). 
Degué heretar l’empresa familiar que l’any 1858 
s’anomenava Juillard Frères & Morel.

JULIÀ. Mestre rellotger citat amb relació al rellotge 
de la catedral de Girona el 1471 (Gudiol, 1918).
 
JUVANY BARCELÓ, Francesc. Manyà i rellotger 
municipal de Mataró de 1612 a 1650 (Costa, 1991).

KAISER, Johann (Rudenberg, 1834). Rellotger 
alemany format a Londres. El 1853 s’incorpora 
a la botiga de Karl Wehrle de Barcelona i el 1865 
passa a ser soci de l’empresa Oswald Maurer i 

Cia de Barcelona.

KINCHER, Jacint. Igualada. Rellotger actiu el 
1867.
 
LABORDE, Alexandre de (París, 1773-1842). Mi-
litar i escriptor, assessor de Napoleó durant la 
guerra d’Espanya (1808). Home d’una gran cul-
tura, escriví més de trenta obres, entre les quals 
destaquem el Viatge pintoresc i històric d’Espa-

nya (1807-18), amb magnífics gravats. Un d’ells 
és de l’interior de l’ermita de Sant Dimes de 
Montserrat i s’hi veu un rellotge del tipus de 
Gironella penjat a la paret. Aquest rellotge (o 
un de molt similar) fou recuperat el 1998 per 
l’antiquari Jaume Xarrié, que en va fer donació a 
l’Abadia de Montserrat.

LAJEUNE, Albert (c. 1700-1768). Rellotger esta-
blert al carrer de la Tapineria de Barcelona. 

LARROUDÉ, Pere. Rellotger establert a Barce-
lona, al carrer d’en Gignàs, n. 13, 3r. Diu estar 
establert a la ciutat des de 1849 i es coneix un 
anunci del seu establiment de 1867 (Diari de 

Barcelona, 27 /12/1863, p. 11.927).
 
LARZOIS, Carles. Rellotger francès establert al 
carrer dels Escudellers, n. 39, de Barcelona a 
mitjan segle XIX. El negoci passà posteriorment 
a les mans del seu gendre Hubert, oncle de l’es-
criptor i rellotger Frederic Soler, Pitarra.

LLAUGE, Ramon. Manyà que tenia cura del re-
llotge de la catedral de Barcelona des de 1653 
(Perbellini, 1923).

LLEOPART, Pere. Rellotger que el 1737 cons-
trueix el rellotge de campanar de l’església de 
Santa Maria de Cervera.

LLANAS, mossèn. El 1577 s’encarregava del re-
llotge de la catedral de Barcelona.

LLATXE, Josep. Tortosa. Rellotger actiu el 1867. 

LLOPART, Carles. Rellotger relacionat amb una 
reparació feta a un rellotge de Barcelona entre 
els anys 1757 i 1759 (M 1304?, comunicació 
Margenat).

LLOPART, Josep. Rellotger que va afegir el me-
canisme dels quarts a un rellotge de Barcelona 
entre els anys 1711 i 1715, per la qual cosa va 
cobrar seixanta lliures (M 1304?, f. 105, comu-
nicació Margenat).
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LLORENS, Jaume. Tenia cura del rellotge de 
la catedral de Barcelona el 1767 (Perbellini, 
1923).

LLUÍS, Josep. El 1854 s’encarregava dels rellot-
ges del Palau Reial de Barcelona.

LÓPEZ, José. Reus. Rellotger actiu el 1867. 

LOTTIER, Pierre. Barcelona. Rellotger en actiu 
al segle XIX que signa un rellotge de peu de la 
Selva Negra.

LUCA, Llorenç. Rellotger italià assalariat i resi-
dent a Vic entre 1784 i 1786. Tenia una casa situ-
ada al costat de migdia de la plaça del Mercadal 
(cadastre de Vic i Arxiu Notarial).

LUIS, Ramon. Barcelona. Rellotger documentat 
a la Rambla, 99, l’any 1849 (Sauri, 1849).

MALAPRADE, Antoni. Barcelona. Rellotger do-
cumentat al carrer de la Unió, n. 20, l’any 1849 
(Sauri, 1849) que continuava actiu el 1867. Pro-
pietari del Depósito de Relojería y Fornituras, 
situat a la Rambla, n. 100, l’any 1858.

MALET, Raimon. Rellotger establert al carrer de 
Sant Pau de Barcelona segons consta en el ca-
dastre dels anys 1773 a 1777.

MALINAS, Robert de. Rellotger instal·lat a Valèn-
cia el 1407 (Zaragozá, 1999) que contractà el re-
llotge del monestir de Valldigna (Montañés, 1954).

MALLA, Jaume. Rellotger que es creu que es-
tava establert a la Selva de Camp i que apareix 
documentat el 1672 amb relació a una repara-
ció feta al rellotge de campanar de l’Espluga 
de Francolí, per la qual cobrà cinc lliures i dotze 
sous (Tarés, 1994).

MALPO, Anatuel. Rellotger assalariat resident 
a Vic entre 1789 i 1790 (cadastre de Vic).

MANY, Maurici. Rellotger relacionat amb una re-
paració feta al rellotge de Barcelona l’any 1684 
(M 1305, f. 2, comunicació Margenat).

MARESMA, Josep. Pare i fill. Manyans i rellot-
gers municipals de Mataró de 1683 a 1694, el 
pare, i de 1695 a 1704, el fill (Costa, 1991).

MARQUÈS, Josep. Fuster i rellotger municipal 
de Mataró de 1714 a 1717 (Costa, 1991).

MAS, Vicenç. Rellotger ginebrí instal·lat a la ram-
bla de Santa Mònica, n. 8, de Barcelona (Diari de 

Barcelona, 8/1 i 9/2/1846). Ensenyava rellotgeria 
i n’havia publicat un tractat.

MATZ, Joan. Construí a Mallorca, el 1782, un 
rellotge per a la església parroquial de Ciutadella 
que va durar gairebé un segle.

MAURER, Oswald (Eisenbach, 1820-1893). El 
1847 va emigrar a Barcelona cridat pel seu cu-

nyat Karl Wehrle, amb qui es va associar en la 
rellotgeria que aquest havia fundat al carrer de 
la Mercè. La societat amb Karl Wehrle va durar 
fins a 1858 en què aquest va tornar a Eisenbach 
i l’empresa va passar a denominar-se Oswald 

Maurer. El 1862 va ampliar el negoci i el traslla-
dà al carrer dels Escudellers, n. 62, sota el nom 
d’Oswald Maurer i Cia. en societat amb els re-
llotgers Kaiser i Spitz. Posteriorment va regen-
tar la botiga amb el nom de Rellotgeria Maurer 
fins a 1876, any en què va agafar-ne el relleu el 
seu fill Karl Maurer.

MAURER, Karl (Eisenbach, 1851-Freiburg, 1919). 
Rellotger fill d’Oswald Maurer de qui va heretar 
la Rellotgeria Maurer de Barcelona, que va re-
gentar fins a l’any 1916, en que tornà a Alema-
nya. El negoci va passar llavors a les mans del 
seu gendre Albert Eisenmenger.

MAURER, Adolf (Eisenbach, 1858-1935). Fill 
d’Oswald i cronista de la nissaga dels rellot-
gers Eisenmenger, Himmelheber, Maurer i 
Wehrle, establerts en diferents llocs de Cata-
lunya des de 1820.

MENSA, Fco. Rellotger constructor instal·lat al 
carrer del Consell de Cent, n. 375, de Barcelona 
des de 1875. Soci de J. Garçon (comunicació 
Sofia Garçon).

MERCADER, Francesc. Tenia cura del rellotge 
de la catedral de Barcelona cap a 1638 per cent 
lliures anuals que cobrava del rellotger oficial, 
Joan Baró.

MESTRE, Bernat. El 1442 s’encarrega del rellot-
ge de la catedral de Barcelona (Basanta, 1995).

MIRÓ, Vicenç. Rellotger de Barcelona que el 
1882 va reparar el rellotge Billeter del campanar 
de Gràcia.

MOLET, Antoni. Rellotger de Barcelona autor del 
rellotge de l’Antic Hospital de la Santa Creu que 
funcionà entre 1511 i 1732 (Berman, 1979).

MONPLET, Antoni. Sabater de Vic que tingué al 
seu càrrec el manteniment bàsic del rellotge de 
campanar de la catedral entre 1743 i 1748, any 
en què morí. El seu càrrec fou ocupat per Magí 
Monplet entre 1748 i 1771, any del seu traspàs. 
El reemplaçà Miquel Llucià Monplet, soguer, que 
ocupà el càrrec entre 1771 i 1809, en què hi re-
nuncià. (Acords Municipals d’11 de maig de 1744, 
27 de març de 1748 i 4 de setembre de 1809).

MONSEU, Batiste. El 1627 se’l contracta per al 
manteniment del rellotge públic de Castelló i per 
a la fabricació de les peces que siguin necessà-
ries per a la seva bona conservació. Els seus 
successors continuaran en el càrrec: Francesc 
Monseu, entre 1700 i 1710, i Batiste Monseu, 
entre 1758 i 1770 (Sánchez Adell, 1995).

MONSEU, Gaspar. Entre 1576 i 1602 s’encar-
rega del manteniment del rellotge públic de 

Castelló i el 1608 és cridat a comprovar la qua-
litat del nou rellotge fabricat per Alexis Sanç 
(Sánchez Adell, 1995).

MORERA, Carles. Tarragona. Rellotger actiu el 
1867.

MORERA, José Antonio (o MOREIRA). Rellotger 
de Tarragona que el 1882 publica el llibre Los 

relojes. Modo de arreglarlos al tiempo medio.

MOROUSOT, Josep. Manresa. Rellotger actiu 
el 1867. 

MUGNEROT, Nicolàs (c. 1710-1777). Rellotger 
establert a la Rambla de Barcelona.

MUÑOZ, Victorià. Lleida. Rellotger actiu el 1867. 

NADAL, Salvador. Rellotger d’Igualada que sig-
na un rellotge de butxaca francès datat aproxi-
madament el 1865 (Barquero, 2004, p. 323).

NAFUCÍ, Isaac. Vegeu NIFOCÍ.

NATHAN. Vegeu BARRI, Naçan del.

NICOLAU, Joan. Tortosa. Rellotger actiu el 1867. 
 
NICOLAU, Simó. Rellotger flamenc, natural de 
Purmerend, del comtat d’Orlandia, coautor amb 
Ossen del cinquè rellotge de la catedral de Bar-
celona el 1576.

NIFOCÍ, Isaac. Mestre d’astrolabis de Mallorca 
esmentat diverses vegades amb relació als qua-
drants, astrolabis i rellotges que ha fet o adobat 
per al rei Pere el Cerimoniós. El 1362 és distin-
git pel rei amb el càrrec de rabí de l’aljama de 
Mallorca.

NOGUERA, Simó o Segimó (1715-d.1763). Mes-
tre de rellotges de Manresa. El 1741 va fer un 
rellotge de dues campanes per a la església par-
roquial de Navarcles pel qual va cobrar 75 lliures 
barceloneses; aquest rellotge fou substituït l’any 
1870 (Ràfols, 1951). El 1763 fou cridat a Santpe-
dor per inspeccionar el rellotge de campanar que 
havia construït Josep Senesteva, de Moià (Sala, 
1986).

NUGUÉ. Rellotgeria de Barcelona que signa un 
rellotge de butxaca anglès (Thalia Watch Co.) 
datat aproximadament el 1910 (Barquero, 2004, 
p. 477).

NUTÓ & Cia. Empresa que el 1864 fabrica el 
rellotge del campanar de Sant Pere de Gelida. 
Es conserva al Fons Museístic de l’Associació 
d’Amics del Castell de Gelida (Gelida).

OBIOLS SERRA, Josep. Rellotger de Berga que 
el 1890 és substituït com a encarregat del man-
teniment del rellotge de l’església de Sant Pere 
(Comellas, 1989).

OLIVÉ, Francesc. Barcelona. Rellotger documen-
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tat a la plaça de Santa Anna, 3, l’any 1849 (Sauri, 
1849). El 1867 consta establert a la Bisbal.

OLIVELLA, J. i germans. Rellotgers de Barcelo-
na al final del segle XIX.

ORGUIA, Miquel. Rellotger dels Prats de Rei 
que construí el 1725 el primer rellotge públic de 
Sant Martí de Maldà, pel qual cobrà 240 lliures. 
Fou substituït l’any 1752 pel que va fer Josep 
Roca d’Arenys aprofitant peces de l’antic (Rà-
fols, 1951).

OSSEN, Climent. Rellotger flamenc, natural 
d’Utrecht, coautor, amb Nicolau, del cinquè re-
llotge de la catedral de Barcelona el 1576.

PAFOY, Anton. Veure SAFOY, Antoni. 

PALAU, Joan. El 1889 repara el rellotge del cam-
panar de Rubí i des de 1887 és l’encarregat del 
seu manteniment (Actes dels Plens Municipals). 

PALAU, Pere. Barcelona. El 1385 està en pos-
sessió d’alguns rellotges domèstics del rei Pere 
el Cerimoniós, un dels quals, el que té amb un 
autòmat campaner, el rei vol enviar a la seva fi-
lla, la reina de Sicília (Junyent, 1957).

PALMER, Joan. Rellotger establert a Mataró el 
1816 (Costa, 1991).

PALOL, Salvador. Girona. Rellotger actiu el 1867. 

PANADÈS, Miquel. Rellotger documentat a Llei-
da el 1867. 

PARELLA, Pere. Besalú. Rellotger actiu el 1867. 

PARELLADA, Joan. Mestre de rellotges que el 
1479 concorda fer un rellotge de ferro amb so-
neria per a la parròquia de la Selva de Camp, pel 
qual cobraria 45 lliures, i dotze més si al cap de 
deu anys havia resultat bo. El 1546, els conse-
llers fan venir el rellotger del de Santes Creus 
per adobar-lo i el 1597 se’n va haver de substi-
tuir la roda caterina (Gudiol, 1918).

PEDRA, Joan de la. Rellotger de Palamós. El 
1444 va construir un rellotge per a la catedral 
de Vic que marcava les hores i les fases de la 
Lluna (Gudiol, 1900). Probablement sigui el ma-
teix que es coneix en altres ocasions com Joan 
de la Roca.

PERARNAU, Valentí. Rellotger que al principi del 
segle XVIII tenia al seu càrrec el rellotge de Bagà. 
Els seus successors –Francesc (1767) i Valen-
tí (1907 i 1933)– continuaren la mateixa tasca 
(Serra, 1950). 

PERE, mestre. El 1479 construeix el primer re-
llotge públic de Castelló (Sánchez Adell, 1995).

PERE, Miquel. Rellotger ciutadà de Mallorca i 
resident a Cardona que el 1435 va fer el rellotge 
de Bagà (Serra, 1950).

PÉREZ TREPAT, Ramon. Rellotger de Barcelona, 
propietari de l’observatori astronòmic i meteo-
rològic situat a la plaça del Regomir, n. 1, i pos-
teriorment al passeig de Colom, n. 12. El 17 de 
març de 1951 va controlar i certificar la marxa 
d’un cronòmetre de marina de la marca Bishopp 
que pertanyia al capità Ramon Alonso.

PINEDA, Francesc. Rellotger de Monistrol que, 
al final del segle XIX, va exercir a Moià (Picanyol, 
1964). 

PLA, Bernat des. Vegeu DESPLÀ.

PLANAS, Bernat. Documentat a Olot el 8 d’abril 
de 1790, quan l’Ajuntament li paga seixanta lliu-
res pels treballs de manteniment dels rellotges 
municipals. El 12 de setembre del mateix any 
el succeeix en el càrrec el seu fill Francesc, fa-
bricant de tisores, pel traspàs del titular. Queda 
explícit que tant l’un com l’altre eren capaços de 
construir les peces que fos necessari substituir 
en els rellotges (Acords Municipals d’Olot).

PLANAS, Simó. Barcelona. Rellotger documen-
tat al carrer de Ferran VII, 21, l’any 1849 (Sauri, 
1849).

PLANES, Dalmau. Mestre d’astrolabis el 1370 
(Junyent, 1957).

POMÉS, Agustí. Montblanc. L’any 1790 va sig-
nar el rellotge de campanar del Rourell, actual-
ment al Museu de Montblanc. El 1809 signà el 
del campanar d’Alcover amb el n. 20 i, el 1822, 
el del campanar de Torroja del Priorat (Farré, 
1993).

PONS Quintana. Rellotger de Reus, autor cap 
a 1750 del rellotge de campanar de la Pobla de 
Cérvoles.

PORTUGAI. Barcelona. Nom de rellotger que 
apareix en la signatura d’un rellotge de butxaca 
de plata amb esmalts del darrer quart del segle 
XVIII: «Portugai à Barcelone» (Museu Víctor Bala-
guer de Vilanova i la Geltrú).

POU, Genís. Rellotger documentat a Terrassa el 
1800 (Arxiu de la Parròquia del Sant Esperit de 
Terrassa). Es conserva un rellotge domèstic fet 
a Arenys amb la seva signatura.

POU, Miquel (c.1755-c.1827). Rellotger de Ter-
rassa instal·lat al carrer de la Font Vella que cons-
ta documentalment actiu entre 1798 i 1827. Es 
conserva un rellotge domèstic amb la seva signa-
tura. Fou contractat per l’Ajuntament per portar 
el manteniment del rellotge públic de la vila. A 
la seva mort, el càrrec va ser ocupat pels seus 
fills: Josep, que era manyà, i, més tard, Bona-
ventura, que consta com a rellotger fins a 1843 
(cadastre i llibres municipals de l’Arxiu Comarcal 
de Terrassa).

POU, Valentí (? - a. 1798). Rellotger documen-
tat a Terrassa entre 1788 i 1798, data en què 

consta ja difunt (Arxiu de la Parròquia del Sant 
Esperit de Terrassa). Es conserva un rellotge do-
mèstic amb la seva signatura.

POYO, Joan del. Mestre de obra de vila i mestre 

livellador que a partir de 1419 i fins a 1437 és ci-
tat per la construcció i el manteniment del rellot-
ge del Miquelet de València (Zaragozá, 1999). 

PRANÓ, Pere. Rellotger de Barcelona instal·lat 
al passatge de la Virreina, 5, que el 1856 es va 
mudar al carrer dels Escudellers (Diari de Barce-

lona, 6/1/1856).

PRATDESABA PORTABELLA, Josep (1870-
1967). Eminent astrònom i meteoròleg de Vic. 
A disset anys anà a estudiar rellotgeria a Olot, al 
taller de Francesc Dou (Oliver, 1997).

PRATS, Geroni. Rellotger de Monòver que féu 
el primer rellotge de campanar d’aquesta vila 
l’any 1653. 

PRAT, Jaume. Ferrer que el 1722 arregla el re-
llotge de campanar de Sant Feliu Sasserra.

PRATS, Joan. Ferrer de l’Espluga de Francolí do-
cumentat els anys 1666-1670. Se li atribueix la 
fabricació del rellotge del campanar de l’Ajunta-
ment, que es conserva actualment a l’església 
Nova (Tarés, 1994).

PUIG, Domènec. Rellotger establert a Berga el 
1867. 

PUIG, Joan. Rellotger de Barcelona el segle XVII 
(Junyent, 1957).

PUIG, J. Rellotger de Cassà de la Selva que 
signa el rellotge de campanar de l’església de 
Cruïlles.

PUIGFERRAT, Joan (c. 1698-1753). Rellotger de 
Sant Martí de Merlès que va adobar el rellotge 
de l’església de Sant Pere de Berga el 1727 i 
el 1734 (Comellas, 1989). El 1728 fou cridat a 
Gironella per reparar el rellotge de campanar i el 
1748 en construí un de nou per al mateix cam-
panar, pel qual va cobrar 73 lliures. Seguidament 
s’instal·là a la vila de Gironella. Constructor de 
rellotges domèstics i pare de Joan Puigferrat i 
Riambau (Busquets, 1990).

PUIGFERRAT, Francesc (c.1716-d.1768). Rellot-
ger documentat a Santa Eulàlia de Puigoriol (Llu-
çà) entre 1756 i 1768 (Arxiu Parroquial de Lluçà).

PUIGFERRAT RIAMBAU, Joan (c.1736-1808). 
Rellotger de Gironella que el 1761 repara el re-
llotge del campanar i el 1795 el suposem l’autor 
del rellotge del campanar de Solsona i d’altres 
de domèstics. Va ocupar el càrrec de regidor en 
cap de la vila (Busquets, 1990).

PUIGFERRAT ESCALER, Josep (1776-c.1850). 
Rellotger de Gironella, fill de Joan Puigferrat i 
Riambau (Busquets, 1990).
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PUIGSECH, Josep (m. 1959). Nascut a Vic i es-
tablert a Barcelona, fou rellotger de la Compa-

nyia Canadenca d’Electricitat. Tenia el taller al 
carrer de la Princesa. Va fundar la Germandat 

de Rellotgers i l’Escola de Rellotgeria del carrer 
de Lancaster.

PUYOL, Francesc. És cridat per adobar el rellot-
ge de la catedral de Vic el 1435 (Casals, 1995, 
p. 212).

QUINER, Fidel. Lleida. Rellotger actiu el 1867.

RADIO, Miquel. Entre 1419 i 1421 fa diverses 
reparacions en el rellotge públic de Castelló 
(Sánchez Adell, 1995).

RAFEL, Josep. President fundador de l’Associa-

ció de Rellotgers de Catalunya, la primera enti-
tat professional de rellotgeria de l’Estat. Consti-
tuïda el febrer de 1896 amb domicili al Fomento 
del Trabajo Nacional, va durar cinc anys.

RATERA I BOU, Antoni (Igualada, 1769-d.1833). 
Rellotger autor, amb el seu pare Antoni, dels re-
llotges domèstics i de campanar fets a Igualada. 
També consta que el 1800 va fer el rellotge de 
campanar de Santa Margarida de Montbui, pel 
qual va cobrar 150 lliures.

RATERA I TORRAS, Antoni (Igualada, 1733-1786). 
Rellotger, autor, amb el seu fill Antoni, dels rellot-
ges domèstics i de campanar fets a Igualada.

REINA DE SICÍLIA, Maria. Néta del rei Pere el 
Cerimoniós a qui el seu avi envia el 1385 un re-
llotge petit amb un autòmat que toca les hores 
(Rubió, 1921, p. 279).

REINA DE SICÍLIA. Dama per a qui es va fer el 
1469 a València un rellotge de coure daurat amb 
la seva campana per tocar les hores, portàtil i 
manual, tancat en el seu estoig de fusta folrat 
de cuir (Zaragozá, 1999).

RENARDI CONGIOLI, Antoni. Rellotger de Bar-
celona del final del segle XVIII i el principi del se-
gle XIX, gendre del rellotger Joseph Garçon i fill 
del també rellotger Joan Renardi de Florència 
(comunicació Sofia Garçon).

RIBAS, Francesc. Barcelona. Rellotger documen-
tat al carrer de Xuclà l’any 1849 (Sauri, 1849). 
Continuava actiu el 1867. 

RIBAS, Josep. Rellotger establert a Sabadell el 
1867. 

RIBAS, Mn. Manuel. El 1778 va construir dos 
rellotges de sol per a la façana posterior (sud-
oest) del palau de la Virreina de Barcelona (Rà-
fols, 1951).

RICARD, Frederic. Rellotger documentat l’any 
1849 a la plaça de l’Àngel, n. 9, de Barcelona 
(Sauri, 1849). Continuava actiu el 1867.

RICARD, Llorenç. Rellotger actiu el 1867 a Grà-
cia, Barcelona.

RICART, Josep. Rellotger de Barcelona instal·lat 
a la Rambla, davant dels Pares Caputxins (Diari 

de Barcelona, 16 i 29/2/1808) i al carrer de la 
Portaferrissa (Diari de Barcelona, 3/3/1826). 

RICART GIRALT, Josep (Barcelona, 1847-1930) 
Marí i catedràtic de l’Escola de Nàutica de Bar-
celona. A partir de 1891 facilitava l’hora oficial a 
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barce-
lona, que obtenia en el seu observatori astronò-
mic particular, fundat el 1872 i situat al carrer de 
la Mercè, prop de la plaça de Medinaceli. Allà es 
comprovaven els cronòmetres dels vaixells de 
pas per la ciutat i es retornaven amb un butlletí 
d’estat i marxa diürna. En aquest observatori 
hi entrà com a ajudant Eduard Fontseré, més 
tard fundador del Servei Horari Municipal, que 
arribà a comprovar més de seixanta cronòme-
tres simultàniament (Jardí, 1945) Entre moltes 
d’altres obres, és autor de la monografia La Ho-

ra, publicada el 1902 per la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona.
 
RIDAURA, Joan. Rellotger establert a Girona el 
1867. Fou el primer president de l’Associació 

de Rellotgers de Girona, constituïda el març de 
1902.

RIERA PAGÈS, Joan. El 1886, l’Ajuntament de 
Sant Pere de Premià li regala un rellotge de 
butxaca dedicat en agraïment pels treballs re-
alitzats en l’arranjament del rellotge municipal.

RIGUAL MONTERO, Geroni (1729-1774). Re-
llotger català establert a la Corunya cap a 1752 
(Basanta, 1995).
RIU SALDARI, Ramon. Rellotger de Mataró es-
tablert a la Riera, n. 37. Ocupà el càrrec de re-
llotger municipal de 1835 a 1869 (Costa, 1991).

RIU VALDÉ, Josep. Fill de Ramon Riu i Salda-
ri. Rellotger de Mataró amb establiment, l’any 
1867, a la Riera, n. 1.

RIUS, Frederic. Rellotger establert al carrer 
d’Escudellers de Barcelona el 1777.

ROCA, Jacint. Rellotger de Barcelona, fundador 
el 1888 de la rellotgeria La Marina. situada al 
carrer Ample, n. 50, de Barcelona i precursora 
de les joieries J. Roca.

ROCA, Joan de la. Rellotger que el 1402 repara 
un rellotge amb soneria del rei Martí l’Humà, 
regal del rei de Navarra (Junyent, 1957). Proba-
blement sigui el mateix que es coneix en altres 
ocasions com a Joan de la Pedra.
ROCA, Salvador. Rellotger de Palautordera al fi-
nal del segle XVIII; probablement era cosí germà 
de Francesc Roca d’Arenys.

ROCA CABOT, Josep (1803-1878). Rellotger 
d’Arenys. Nét de Francesc Roca.

ROCA CATÀ, Feliu (1720-1792). Rellotger d’Arenys. 
Pare de Francesc Roca.

ROCA FONTRODONA, Feliu (1772-1867). Rellot-
ger d’Arenys. Fill de Francesc Roca.

ROCA SANTANDREU, Josep (1689-1774). Re-
llotger nat a Juneda i establert a Arenys amb 
motiu del seu matrimoni amb Teresa Catà, origi-
nària d’aquesta vila. El 1752 va fer el segon re-
llotge públic de Sant Martí de Maldà, de 5 pams 

de diàmetre, amb les restes de l’anterior, obra 
de Miquel Orguia, pel qual va cobrar 250 lliures. 
Avi de Francesc Roca.

ROCA TOLRÀ, Francesc (1748-1807). Rellotger 
d’Arenys. Autor de la major part dels rellotges 
domèstics que es construïren a Arenys i d’al-
guns de campanar, com el de la parròquia de la 
Santa Creu de Calafell (contracte en els arxius 
de la parròquia).

ROCAFORT, Ignasi. Rellotger documentat a la pla-
ça de Palau de Barcelona l’any 1849 (Sauri, 1849).

ROCAFORT, Jaume. Prevere encarregat del man-
teniment del rellotge de Castelló de 1795 a 
1799 (Sánchez Adell, 1995).

ROMBACH, Joseph. Rellotger d’Eisenbach (Ale-
manya) establert al carrer de la Mercè de Barce-
lona fins a l’any 1843, en què traspassà la botiga 
al seu compatriota Karl Wehrle.

ROMEU, Pere. Rellotger que el 1605 va cons-
truir el rellotge del Vendrell amb un pes de tres 
quintars i pel preu de 55 lliures; va funcionar du-
rant 282 anys (Ràfols, 1951).
ROS MAS, Llorenç. Manyà i rellotger municipal 
de Mataró de 1759 a 1768 (Costa, 1991).

ROS MONNER, Josep. Manyà i rellotger muni-
cipal de Mataró de 1753 a 1759 (Costa, 1991).
ROSAL, Baltasar. Rellotger de Berga que el 
1696 i el 1726 es troba relacionat amb reparaci-
ons fetes al rellotge de l’església de Sant Pere 
(Comellas, 1989).
 
ROSALS, Josep. (Manresa, c.1735-d.1794). Ser-
raller, ferrer i rellotger. Autor de dos rellotges do-
mèstics datats el 1760 i el 1794.

ROSALS, Miquel (Manresa (c. 1740-?). Serraller 
i ferrer. Autor d’un rellotge datat el 1769 i dels 
balcons de ferro de la casa de Josep d’Argullol 
de Manresa.

ROSALS SAGRISTÀ, Josep. Rellotger establert 
a Santpedor el 1848 (Sala, 1986).

ROSELL, Antigua Casa. Barcelona. Etiqueta vista 
en un cronòmetre de marina anglès signat James 
Bishopp: «Antigua Casa Rosell. Constructores 

de instrumentos para la navegación, compensa-

dores de agujas náuticas y cronómetros. Tienda: 

Cardenal Casanyas 5 Teléfono 2512A, Taller: Pla-

ta 4 Teléfono 4308A. Dirección telegráfica y te-
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lefónica: PRECISION». L’esmentat cronòmetre 
fou revisat i comprovat el 17 de març de 1951 a 
l’observatori de Ramon Pérez Trepat.

ROSERES, Joan. Pare i fill, ferrers de Vic, cons-
tructors de rellotges de campanar. El 1573 van 
fer el de l’església de Manlleu amb soneria d’ho-
res i esfera. El 1596, un fill del segon, Agustí 
Roseres, va efectuar una reparació al rellotge de 
la catedral de Vic (Gudiol, 1918).

ROURA, Josep. Rellotger de Mataró el 1888 
(Costa, 1991).

ROURA JULIÀ, Francesc. Rellotger establert a 
Mataró des de 1885 (Costa, 1991).

ROURA MAYOL, E. Rellotger actiu l’any 1949. 
Fundador de l’Academia Profesional de Relo-

jería de Llagostera i autor del Curso Superior 

de Relojería Práctica, que, en quaranta lliçons 
i 2.000 pàgines editades amb multicopista, ser-
via de suport textual al curs de rellotgeria per 
correspondència que impartia l’esmentada es-
cola. L’adreça d’aquesta era l’apartat 1080 de 
Barcelona (Precisión, juliol 1953 i abril 1954).

ROVIRA, Joan. Tenia cura del rellotge de la Seu 
de Barcelona el 1767 (Perbellini, 1923).

ROVIRA, Pau. Manyà i rellotger municipal de 
Mataró de 1769 a 1794 (Costa, 1991).

SABATÉ, Ezequiel. Barcelona. El 1895 és rellot-
ger municipal interí de la ciutat (Gomila-Molina).

SAFOY, Antoni (o PAFOY). Girona. El 1784 cons-
trueix el tercer rellotge de la catedral (Calzada, 
1977). Es coneix un rellotge de Morez amb el 
seu nom i la data de 1763 (comunicació Jaume 
Domènech).

SALA, Jaume. Ferrer de Barcelona que el 1534 
s’ocupa del rellotge de la catedral de Barcelona 
pel sou de 35 lliures (Bruniquer).

SALDARI, Josep. (Mataró, final del segle XVIII- 
principi del segle XIX). Llautoner, autor del rellotge 
més luxós de la rellotgeria domèstica catalana.

SALVADOR, Josep. Rellotger encarregat del rellot-
ge públic de Castelló entre 1771 i 1792 (Sánchez 
Adell, 1995).

SALVAT, Joan. Barcelona. Rellotger documentat 
a la plaça de l’Àngel, n. 4, de Barcelona l’any 
1849 (Sauri, 1849) i el 1867.

SALVATELLA, Francesc. Girona. Rellotger actiu 
el 1867. Es coneix un rellotge de butxaca amb 
escapament de paletes signat «SALVATELLA 

EN GERONA» (Col·lecció Margenat).

SALVATELLA, Lluís. Vilanova i la Geltrú. Rellot-
ger actiu el 1867. 

SALVATELLA, Marcel·lí. Serraller de Rubí que el 

1876 construeix el rellotge del campanar (Actes 
dels Plens Municipals, 5/6/1875).

SAMSÓ, Miquel. Figueres. Rellotger actiu el 
1867. 

SANÇ, Alexis. Rellotger de Vila-real que el 1608 
construeix un rellotge per al campanar de Cas-
telló per 245 lliures (Sánchez Adell, 1995).

SANGOC, Rosa. Rellotgera activa el 1867 a 
Manresa.

SANTACOLOMA, Enric. El 1609 fa el rellotge de 
Sant Magí de Brufaganya.

SARDÀ, Ramon. Tàrrega. Rellotger actiu el 1867. 

SEBASTIAN, Bernat. El 1769 adoba el rellotge 
de la vila de Castelló (Sánchez Adell, 1995).

SEGURA, Vicenç. Granollers. Rellotger actiu el 
1867. 

SELLÉS, Francesc. Manyà i rellotger municipal 
de Mataró de 1795 a 1804 (Costa, 1991).

SELMA, Enric. Barcelona. Rellotger actiu el 1867. 

SENESTEVE BERENGUER, Josep (c.1740-
1806). Nat a Santpedor i establert a Moià cap 
a 1757, és el fundador del taller de rellotgeria 
més important de Catalunya del segle XVIII. Se 
li atribueixen més de 500 rellotges domèstics 
i de campanar numerats i signats amb el nom 
de Moià. El darrer número conegut és el 508. 
El succeí Francesc Crusat, que aprengué l’ofici 
amb ell.

SERCH, Pau. Barcelona. Rellotger actiu el 1867. 
SERRA, Francesc. Monjo menor de la Seu de 
Vic que s’encarregà del manteniment bàsic del 
rellotge del campanar entre 1707 i 1743, any en 
què va morir. En aquell moment rebia 24 lliu-
res anuals per la feina (Acord Municipal d’11 de 
maig de 1744).

SERRA, Joaquim. El 1798 era l’encarregat de 
mantenir el rellotge públic de Rubí (Arxiu Parro-
quial de Sant Pere de Rubí, manual n. 54). 

SERRA, Isidre. Vic. Rellotger actiu el 1867. 

SERRA BOSCH, Francesc. Rellotger fundador, el 
1880, de la Rellotgeria Serra del Portal de l’Àn-
gel de Barcelona.

SIMÓ ALEMANY, Josep. Rellotger d’Andraitx (Ma- 
llorca). El 1960 construeix un rellotge «Enciclo-
pèdic-Cosmològic» amb capacitat per a 400 es-
feres.

SITJAR, Miquel. Manyà i rellotger de Barcelona 
que l’any 1685 ja havia fabricat alguns rellotges 
de pèndol i havia transformat a pèndol el del 
campanar de la vila d’Arenys i el del campanar 
de Sant Vicenç dels Horts. També cobrà 212 

lliures per la transformació del rellotge de la ca-
tedral de Barcelona (Jardí, 1961). L’any 1686 va 
construir el de l’Ajuntament de Martorell, que 
encara es conserva.

SOLANS ROS, Francesc. Rellotger de Ponts 
que signa un rellotge de butxaca suís de tipus 
Roskopf datat aproximadament el 1875 (Bar-
quero, 2004, p. 332).

SOLÉ, Miquel. Rellotger de Berga que el 1890 
entra d’encarregat del manteniment del rellotge 
de l’església de Sant Pere (Comellas, 1989).

SOLER, Alexandre. Rellotger establert al carrer 
de l’Argenteria de Barcelona que consta com a 
tal en el cadastre dels anys 1755 a 1778.

SOLER, Amador. Rellotger municipal de Barce-
lona, responsable, el 1685, de la proposta de 
canvi de regulador de foliot a pèndol del rellotge 
de la catedral que realitzà el rellotger Sitjar (Jar-
dí, 1961).

SOLER, Antoni. Berga. Rellotger actiu el 1867. 

SOLER  BARCELÓ, Antoni. Manyà i rellotger mu-
nicipal de Mataró de 1651 a 1679 (Costa, 1991).

SOLER HUBERT, Frederic (Barcelona,1839-1895). 
Rellotger i escriptor romàntic conegut també pel 
pseudònim de «Serafí Pitarra». De família humil, 
fou posat a l’empara del seu oncle matern, el re-
llotger Carles Hubert, amb qui va aprendre l’ofici. 
L’any 1853 feia d’aprenent a la Rellotgeria Antiga, 
situada al carrer de la Unió, a prop de la Rambla. 
Més tard heretà i regentà la botiga del seu oncle 
al carrer dels Escudellers, 60, on ens consta que 
estava actiu el 1867. A la rebotiga hi feia tertúlies 
literàries amb altres artistes de l’època.

SPINAL, Joan. El 1636 adobà el rellotge del 
campanar de Mataró (Costa, 1991).

SPITZ, Wilhelm (Eisenbach, 1842). Rellotger 
alemany contractat pel seu oncle Karl Maurer 
per treballar a la seva botiga de Barcelona. El 
1865 passa a ser soci de l’empresa Oswald 
Maurer i Cia. 
TOMÀS. Autor de diversos rellotges fabricats 
a Olot i signats amb aquest nom. Podria estar 
emparentat amb Joan Estorch, ja que aquest 
estava casat amb Eulàlia Tomàs.

TOMÀS, Llorenç. Rellotger d’Olot. Rellotger ac-
tiu el 1867. 

TORRENT, Joan. El 1394 treballava en l’obra del 
rellotge de Bagà. No se sap segur si feia la cam-
pana o el rellotge (Serra, 1950).

TORRENTS, Pau i Josep. Argenters de Barcelona 
amb seu al carrer dels Argenters que l’any 1739 
refundaren l’antiga societat Traginers i Pactans 
en la nova Traginers del Principat de Catalunya, 
que aplegava diversos socis de tot Catalunya 
amb la finalitat de fabricar i comercialitzar armes, 
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panys, claus, eines i rellotges, que eren venuts 
o arrendats pels mateixos fabricants o per la so-
cietat. Els seus estatuts contemplaven la gestió 
d’una exposició itinerant i d’una escola d’oficis 
per als fills dels socis. Se’n tenen notícies fins 
ben entrat el segle XIX (comunicat Margenat).

TORRES, Agustí. Rellotger de Gràcia (Barcelo-
na) establert al carrer del Torrent de l’Olla, 49, 
successor de Billeter. El 1882 s’ofereix per re-
parar el rellotge Billeter del campanar de Gràcia 
amb els models de fusta que havien servit per a 
la seva construcció.

TORRES, Jaume (? - 1899). Rellotger de Moià 
successor de Senesteve i de Crusat, que, a di-
ferència d’aquests, només es dedicà a la repa-
ració (Picanyol, 1964).

TORRES, Joan. Rellotger establert al principi del 
segle XX a la rellotgeria El Cronómetro del carrer 
Major de Gràcia de Barcelona.

TORRONS, Geroni. Sant Andreu del Palomar, 
Barcelona. Rellotger actiu el 1867. 

TRILLA, Jaume. Propietari d’un magatzem d’ei-
nes i de recanvis de rellotgeria situat al carrer 
de Ferran, n. 41, de Barcelona l’any 1891 i d’una 
rellotgeria a la rambla de les Flors, n. 4, on va 
posar a la façana un rellotge amb esfera de 24 
hores l’any 1897.

TURON, Jacint. Olot. Rellotger actiu el 1867. 
TURRON, Josep. Banyoles. Rellotger actiu el 
1867. 

TUSQUELLAS, Josep. Rellotger de Vic (1783-
1848) (Cañellas).

TUSQUELLAS, Ramon. Barcelona. Rellotger do-
cumentat al carrer Ample, n. 66, l’any 1849 (Sauri, 
1849).

TZEN, Cristòfor. El 1794 substitueix Barberà en 
el manteniment del rellotge del campanar de 
Castelló (Sánchez Adell, 1995).

UBERLE, Carles. Barcelona. Rellotger documentat 
al carrer de la Mercè, 31, l’any 1849 (Sauri, 1849).

USALL, Josep. Rellotger de Barcelona. El 1907 
instal·là el rellotge de campanar del cementiri 
del Pobleou signat per Henry Lepaute el 1894.

USELETI, Federico. Gràcia. Rellotger de Barce-
lona que signa un rellotge de paret del segle 
XIX-XX.

UTESÀ i Aymamí, Ramon. Rellotger instal·lat el 
1888 al carrer del Pedregar, n. 9, de Sabadell. 

UVASMER, Domènec. Rellotger actiu el 1867 a 
Figueres.

VALLS. El 1584, un mestre ferrer arreglà el re-
llotge de Valls per trenta lliures (nota de F. de 

Moragas).

VALLS, Narcís. Manyà, mestre d’atxa i rellotger 
municipal de Mataró de 1705 a 1713 (Costa, 
1991).

VELXO, Pere. El 1437 construeix un remarcable 
rellotge per al Palau Reial de València.

VERDÚ. El 1484 es contracta un mestre de re-
llotges del regne de França de nom Joan per 
fer el rellotge de Verdú, que havia de tocar sol 
i tenir dotze hores de corda i esfera de fusta 
(Gudiol, 1918).

VERGONYÓS, Josep (1709 - d. 1763). Rellotger 
de Montsó (Aragó) que el 1763 fou cridat a Sant-
pedor per inspeccionar el rellotge de campanar 
fet per Josep Senesteva de Moià (Sala, 1986).

VIAL, Francesc. Rellotger documentat al cadas-
tre d’Olot el 1763.

VICENS, Miquel. Solsona. Rellotger actiu el 1867. 

VICENS, Miquel. Barcelona. Rellotger actiu el 
1867. 

VIDAL, Bernat. Rellotger barceloní que el 1464 
fa el segon rellotge de la catedral de Barcelona 
amb soneria de quarts i hores.

VILAFRANCA, Pere. Barcelona. Rellotger do-
cumentat al carrer de l’Hospital, 94, l’any 1849 
(Sauri, 1849).

VILARDELL, Joan de. Mestre de rellotges i orfe-
bre de Mallorca documentat el 1397.

VIVES, Francesc. Rellotger documentat a Vila-
franca del Penedès el 1658 (Ràfols, 1951).

WEBER, Felip. Barcelona. Rellotger documentat 
a la Rambla, n. 26, l’any 1849 (Sauri, 1849).

WEHRLE, Karl (Eisenbach, 1804-1872). Rellot-
ger alemany, germà de Mathaus Wehrle, amb 
qui va treballar a Lleida fins a 1842. El 1843 va 
adquirir l’antiga rellotgeria de Rombach al carrer 
de la Mercè, cantonada Marquet, de Barcelona. 
El 1847 va agafar com a soci el seu cunyat. el 
rellotger Oswald Maurer, a qui el 1858 va deixar 
l’empresa per tornar-se’n a Alemanya. També 
consta l’any 1849 al carrer de l’Hospital, 100 
(Sauri, 1849).

WEHRLE, Mathaus (Eisenbach, 1803 – Lleida, 
1880). Rellotger alemany establert a Lleida des 
de 1820. 

WEHRLE, Víctor (Barcelona, 1912). Rellotger i 
pintor. Fill de Víctor Wehrle i Anfruns, va exercir 
l’ofici a Barcelona i va escriure un manual de re-
llotgeria titulat Construcción geométrica de los 

relojes.

WEHRLE i Anfruns, Víctor. Rellotger, fill de Ma-

nuel Wehrle i Valle, de qui va heretar la rellot-
geria del carrer de Ferran de Barcelona i que va 
continuar regentant conjuntament amb el seu 
germà Jesús.

WEHRLE i Valle, José. Rellotger, fill de Mathaus, 
amb qui compartí la rellotgeria que aquest ha-
via fundat a Lleida i posteriorment es traslladà 
a Madrid.

WEHRLE i Valle, Manuel (Barbastre, 1834 – Bar-
celona, 1900). Fill de Mathaus, va tenir establi-
ment de rellotgeria al carrer de Ferran, n. 32, de 
Barcelona, que va tancar el 1898. Es coneix un 
cronòmetre portàtil amb espiral cilíndric signat 
per ell.

XEREZ, Manuel. Entre 1769 i 1783 participa 
amb treballs de serralleria en el manteniment 
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