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Diumenge, 6 de maig de 2001

Dominical Diari de Oirona

1826 a Barcelona. Aquesta setmana Sant Feliu de Guíxols ha inaugurat un fmal de
llum de gas per recordar aquest guixolenc il*lustre.

,

inalment ha estat reconegut a
casa nostra. Té un carrer a Madnd, un altre a Barcelona, i fins
ara tenia un petit carrer a Sant
Feliu de Guíxols, pero aquest
fanal i la placa a la facana de casa és tot
un honor., exclamen satisfets el matrimoni de Doris i Max Trachsler, cinque, na generació de descendents del cientigic guixolencJosep Roura i Estrada que
encara avui viuen a la mateixa casa on va
néixer el seu predecesor. «Lameva mare
era Montserrat Fuster i Roura. Sóc descendent per via materna», explica Max

seva correcta conservació. Com molt
bé diu Pere A. Fabregas, .cada energia
s'ha d'utilitzar per aii6 que és més útil».
El gas ami s'utilitza per fer calor: cuinar, la calefacció..., tot al16 que cremi
combustible. .Per fer ceramica fa falta gas. Una energia que cremi i que no
contarnini»,matisa Fabregas. pero quan
Roura el va introduir va ser per l'enllumenat de la ciutat.
UNA VIDA DEDICADA A LA CIENCIA

«Josep Roura i Estrada va néixer el
9 d'abril de 1787 a Sant Feliu de Guíxols. Després de fer l'ensenyament pnmari i la part de secundan que li fou
possible realitzar a la seva terra natal,
an&a la universitat de Montpeller on

el 1820, als 33 anys d'edat, aconseguí
-gdcies al seu estudi i la seva preparació- els títols segiients: batxillerat d'arts
(12 de febrer), batxillerat de ciencies
(19 de febrer), llicenciatura de ciencies (abril) i doctorat de ciencies (17
de maig).
De tomada a Cataiunya,ja doctor en
ciencies per la universitat de Montpelier. s'instai-lainiciaiment a SantFeliu.
gairebé irnmediatament-es trasllada a Barcelona, on aconsegueixd'iniciar la seva activitat professional el 1823,
any en qué obté el nomenament de
substitut de la catedra de química de
la Universitat de Barcelona. També el
1823 és nomenat professor de matematiques, estatica i química del
Gimnh militar de la mateixa ciutat. 1
ñnalment, el mateix 1823, ingressa corn
a academic en 1'Academia de Ciencies
de Barcelona., d'aquesta manera explica Fabregas els bicis de Josep Roura en el seu liibre Un h t i f i c catala del
segle XIX: Josep Roura i ~ s h a d a(1 78 71860).
Tot i queJosep Roura és btisicament
conegut pel fet que fou i'introductor
de l'enllumenat de gas a Espanya, mitjancant les seves experiencies a Barcelona que culminaren el 1826, Fabregas també vol destacar altres qualitats de la seva traject6ria: «calrecordar
la seva dilatada tasca docent a 1'Escola de Química de la Junta de Comerc
de Barcelona, corn tarnbé els viatges a
l'estranger on cercava la necessaria
innovació per a la indústria de Catalunya, la seva tasca corn a primer director de 1'Escola d'Enginyers de Barcelona, els treballs que efectua i les
seves publicacions cientíñques, aixícom
la realització del primer enllumenat de
gas de Madrid, entre d'altres*.

de E-business de Gas Natu-
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sat 1 de maig dins del marc de commemoracions a aquest il-lustre guixolenc.
~JO
que he treballat sempre amb qüestions de gas. Em semblava moIt atractiu
i necessari escriure un llibre sobre la persona que va introduir la indústria del gas
a Espanya: el cientific catala mér important de ía primera meitat del segle XIX,
a qui encara ningú li havia dedicat un Ui,
'
bre». 1afegia: u1valoro els actes d'avui (1
de maig) corn a molt positius: per fi Roura ha estat reconegut corn calia a SantFeliu de Guíxols, i aix6 era bisic amb un
científic del seu calibre..
El passat 1de maig Sant Feliu de Guíxols inaugurava amb la col.laboració de
Gas Natural un fanal de llurn de gas insE'
de gasde Sant
tal-lat al costat de 1'Ajuntament per reFeliu & Guíxols
ubicordar Josep Roura i Estrada, introduccata la la@ del Mercat~
tor de l'enllumenat de gas a mitjan sedavantdelacasaonva
gle XIX. Aquest fanal, situat davant la
neixer Josep Roura, intre
casa on va néixer Roura (i que encara
ductor de I'enllumenat a
pertany a la fam~íiia)
,es convertirien punt
gas a Espanya durant el
de referencia de Sant Feliu de Guíxols
segle XIX, i on s'ha d e x e
des del punt de vista cientific,ja que sera
bert tamb6 una placa
l'únic llum de gas de tot l'estat espanyol. A més a més es va descobrir una placommemorativa. El fanal
ca commemorativa a la casa natal del cien6s el primer que funcie
tífic, just davant de la casa consistorial.
nara a gas a Espanya des
«ASant Feliu de Guíxols s'ha donat una
que als anys 70 del
situació única per ~01.10carun fanal de
xx es va apagar el darrer
gas que funcioni ais nostres dies. ESuna
dlaqueaes caracteríaicircumsthcia preciosa amb un valor est&
que5 que funcionava a
ca~lunya,concretament tic incomparable»,añrma Fabregas que
es mostra molt satisfet de la iniciativa.
al bari Sant Gervasi de
Fer funcionar un fanal de gas avui dia
Barcelona. Foto: M ~ K
ha estat possible grkcies a la col.laboralMa*
ció de Gas Natural SDG que s'ha fet carrec de la instal.lació del fanal, un model
classic de dos bwos anomenatViiia-Real,
així corn de les instal-lacions complementanes que permetran el seu funcionament Per la seva banda, 1'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols es fara c5rrec
del manteniment preventiu i garantir5 la

*

Josep Roura i Estrada va neixer a
Sant Feliu de Guíxols el 9 d'abril de
1787. Al mig, fanal que va utilitzar I'any
1826 en els seus expenrnents d'enllumenat en gas. Sobre aquestes linies el
K
fanal de Sant Feliu. Fotos: M ~ Martí
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EL PRIMER FANAL DE GAS '
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Rourafou el primer en el nostre país
que obtingué gas d'enllumenat per destilalació del carbó. L'experiencia va tenir lloc la nit del 24 de juny de 1826
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Altres aparells antics de gas
Lesjornades d'homenatge a Roura també inclouen una mostra d9apareIls

Font de la Puertadel Sol a Madrid El projecte d'il~luminaciód'aquesta
font a Madridva ser ideat per Josep Roura el 1932. Il.lusbaa8 del llibre
de Fabregascedida per Gas Natural SDC, SA, Madrid.

quan, «en presencia de les mkimes autoritats de la Barcelona
d'aleshores, Roura il-lumina mitjancant gas el laboraton de 1'Escola de Química de laJunta de Comerc»,explica Fabregas. Aqueiia fou la primera vegada que s'encenia un fanal de gas a Espan-

Ya.

El 1842s'encenien els dos fanals de gas que hi ha davant de Santa Mafia del Mar a Barcelona. ~Aqueils
ja van ser els pnmers preduits de manera industrial», puntualitza Fabregas. 1 el gener de
1843 es va crear la Sociedad Catalana de Alumbrado por Gas.
D'aquesta manera es pot afirmar sens dubte que Roura va ser el

principitotfanal degas portava a&
junt un encenedor com el que es
veu a la foto. La invenció de i'enIlumenatagasvaserunarevolució.

ués irnportant utilitzar cada
energia per allb que 6s més
útil%diu Fabregas. I el gascontinua sent la clau per exalfar.

>Encenedordeelsfumador5 de
I'epoca tarnbé tenien els seus encene
dors que aleshores funcionaven amb
aquest combustible i eren una mica
més aparatosos que els d'avui.

mlntroductor de I'enllumenat de gas

«La primera experiencia fou el
1826 quan Roura il-lumina el
laboratori de I'Escola de
Química de la Junta de comer^»
*El fanal de Sant Feliu de GuCxols

«Converteix el poble en punt de
referencia des del punt de vista
científic ja que és I'únic fanal de
gas de tot I'Estat espanyol))

de gk menys típica que la de
la fotografia superior perb
igualment utilltrada.

> Escalfadorde bany mana a gas: arnb el pas del ternps I'ús del gas a I'enllumenatva anar sent substituR per I'electricitat i es van hav.er d'anartrobant
. altres utilitats a aquest combustible ideal per fer calor.

pare d e les empreses de gas. 1 avui que «Gas Natural és l a companyia que fa més clients nous a l'any de tot el m ó n ( i aixo passa
des de fa quatre anys) n o h e m d'oblidar e l pare dels nostres orígens*, afirma Pere Fabregas satisfet.
E l gas és un sector que continua creixent a Espanya, itot ique
aquest combustible j a n o s'utilitza per l'enllumenat és e l biisic
per les calefaccions. *Avui ningú pensa que les planxes hagin de
funcionar amb gas, pero els que trebailem amb aquest combustible estem comercialitzant tota u n a serie de productes que són més
rendibles s i funcionen e n gas:, frigorífics, rentadores il'assecador a de roba*, explica Fabregas, que sobre aquest últim producte
afegeix: «el 90 per cent de les assecadores d e roba a Estats Units
j a funcionen amb gas.. Aquestes són b o n exemple de l a modernització de les aplicacions que hi h a hagut historicarnent. Josep
Roura iEstrada és el pare d'aquestes noves aplicacions.

Plaques commemoratives. La de la fotografía esM situada al carrer de
Barcelona dedicat a Josep Roura, n'hi ha d'attres a Madrid i a Sant Feliu de
Gulxols. Foto del llibre de Fabregasfeta per M. Catalán.

ins de lesjornada d'hornenatge al científic guixolenc
Josep Roura i Estrada que
es van iniciar el passat 1 de rnaig a
Sant Feliu de Guixols, arnb la conferencia a drrecdel directiude Gas
NaturalSDG, PereA. Fábregas, autor del llibre Un científiccatala del
segle XIX: Josep Roura i Estrada,
tarnbé s'ha inaugurat una rnostra
d'aparells antics de gas ced'b per
Gas Natural SDG, que esta oberta
al pública1Patide I'Ajuntamentde
Sant Feliu deGuíxols fins avui diurnenge 6 de rnaig.
Aquest cicle ha perrnk glosar
la figura de qui va introduir I'enllurnenat a gas a Espanya, rnitjaryant lessevesexperienciesaBarcelona, i que culminaren I'any
1826. «A finals del segleXIX es van
comengar a buscar aitres utilitats
pelgas», explica Fabregasiafegeix:
«el rnés dificil va ser convencer les
senyores que el gas no feia mala
olor per cuinar i que era rnolt saludable». Fabregas tarnbé recorda
que la primera electricitat es va fer
crernant rnotors de gas. ~ Q u a n
aparek I'electricitat s'inventen coses per fer servir rnés el gas. Sorgeixen tota rnena d'aparells que
avui sernblen inveroaírnils, corn
per exernple un ventilador a gas».
Fabregas encara recorda corn de
petit a casa la seva Avia hi havia estufes de gas.
IOLANDA BATAUÉPRATS
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>Amssadorde cabells ipinces: encara avui moltes noies es planxen is'arrissen els cabells artificialment a casa seva amb unes pinces electriques. Al segle
XIX i principis del XX es feia amb aquest aparell de gas.

> La típica cuina de gas: per tal d'introduir aquest nou ús del gas dins la socieat catalana, rnoites farnílies tenien mestres per ensenyar a les dones corn
utilitzar aquestes cuines que es convertirien en tipiques.

