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1. Presentació

La figura i l' obra de Jaume Arbós ha estat investigada recentment a cau
sa de dues iniciatives independents. La primera és el treball individual que des del 
camp de les humanitats ha fet Rosa Maria Terrafeta (1989) i, la segona, una fei
na col-lectiva, la de la Secció d'Historia de la Tecnica de la Societat Catalana 
d'Historia de la Ciencia i de la Tecnica en els anys 1992-1993; és necessari remar
car, en aquest sentit, la investigació duta a terme pel Grup Arbós (lctineu, 1994), 
sense la qual aquesta biografia no hauria estat possible i, en particular, cal men
cionar les aportacions de Francesc Barca, Francesc Castanyer, Ferran Espuñes, 
Ylontserrat Fargas i Margarita Torras. 

Arbós va dur a terme una important tasca de propagació de la indústria 
química al nostre país i va contribuir al desenvolupament de la indústria del gas 
a Catalunya, amb aportacions significatives entre les quals s'ha de destacar la in
'\'"enció del gasogen d'aspiració. 

2. De Sant Hipolit a Barcelona. Formació academica
universitaria

Jaume Arbós i Tor va néixer el 12 de juliol de 1824 a Sant Hipolit de 
\oltrega, comarca d'Osona, fill de Francesc Arbós, paraire d'ofici, i de Maria Tor. 
La família Arbós, amb el temps, va arribar a tenir fins a 12 fills, deis quals només 
'\'"Uit arribarien a major edat: Hipolit, Francesc, Jaume, Josep, Magdalena, Joan, 
Pere i Cristina (Saborit, 1929:6). 

A comenc;:ament deis anys 1830, les dificultats economiques que travessava 
la família la feren emigrar cap a Barcelona a la recerca d'unes millors condicions 
de vida. Amb molt de sacrifici per part de la família, el jove Arbós pogué realitzar 
els seus primers estudis en les escoles deis pares Escolapis fins que adquirí els co
neixemen ts generals de segon ensenyament. 

Amb la supressió deis estudis universitaris a Catalunya, el 1714, i la fun-
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dació de la Universitat de Cervera, Barcelona s'havia quedat sense universitat 
(Soldevila, 1938). El 1839, dos anys després de la restauració de la Universitat de 
Barcelona,Jaume Arbós hi comen�a a estudiar tres anys de Filosofia. En el primer 
curs (1839-40) va rebre els ensenyaments següents: Elements de Materna.tiques, 
Lógica, Principis de Gramatica general i Geometria aplicada al Dibuix lineal; en 
el segon (1840-41), Materna.tiques, Física experimental amb nocions de Química 
-probablement les primeres nocions de Química que va rebre- i Geografia ma
tematica i física; i, en el tercer curs (1841-42), Filosofia moral, Fonaments de Re
ligió, Literatura i Historia (Expedient, 1845).

Podria ser que, l'any 1840,Jaume Arbós s'hagués interessat també per la 
Farmacia experimental. No podem confirmar de forma fefaent aquest supósit, 
pero en tenim dos indicis. El primer és que apareix un talJaume Abós [o Arbós] 
entre els deixebles matriculats en Farmacia experimental, al Col-legi Nacional de 
Sant Victoria l'any 1840 (Estado, 1840) i l'altre, el fet que s'atribueixi a Arbós, 
entre d'altres treballs, «l'estudi sobre les materies farmaceutiques i industrials» 
(Diccionari, 1930: 190). 

3. Formació química i tecnica. Deixeble de Roura

Joan de Zafont va ser el catedra.tic encarregat, entre d'altres, de 
l'assignatura de Física experimental amb nocions de Química que Arbós va cur
sar a la Universitat (FM-BUB, 1840). És possible que les Nocions de Química que 
aquell va impartir despertessin l'interes d'Arbós per aquesta materia. Sia com sia, 
després deis seus estudis universitaris, Arbós es matricula a l'Escola de Química 
que la Junta de Comer� tenia a l'ex-convent de Sant Sebastia. Hi estudia Quími
ca aplicada durant quatre cursos seguits, des del curs 1842-1843 al 1845-1846 (Ex
pediente, 1844-46) i, en tots ells, va treure la qualificació d'excel-lent. Arbós va 
estudiar també a d'altres escoles de la Junta de Comer�; ens consta que el 1843 
es matricula del primer any de Calcul i escriptura doble i que va estar matricular 
del segon any de Frances els anys 1843 i 1844 (JC, 1843-44). 

D'altra banda, durant el curs 1844-45, a més de la Química i el Frances, 
va realitzar estudis amb el professor Joan Agell, a l'Escola de Física experimental 
aplicada a les arts (Expediente, 1844-46) de la Junta, i també, va fer un curs de 
Geologia i Mineralogia a !'Academia de Ciencies Naturals i Arts de Barcelona amb 
el professor d'aquesta disciplina,Josep Anton Llobet i Vall-llosera (Bonet, 1846). 

L'epoca durant la qualJaume Arbós va ser a l'Escola de Química, n'era 
director Josep Roura, !'introductor del gas a Espanya (Fa.bregas, 1993; Martínez. 
1993). A les seves classes s'hi matriculaven un gran nombre d'alumnes (al voltam 
d'un centenar). Aquest nombre elevat d'alumnes no va ser motiu perque Arbós 
passés desapercebut; ben al contrari, els seus progressos en I' estudi de la Quími-
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van determinar que Roura el nomenés ajudant del seu laboratori (Manjarrés, 
- :77). Bartomeu F eliú i Pérez, amic d' Arbós, que va ser catedra.tic de la Facultat
Ciencies de la Universitat de Barcelona, va escriure (Feliú i Pérez, 1885:7):

«El profesor Roura descubrió en Arbós un alumno excepci,onal y se establ,eci,ó entre ambos 
una corriente de recíproca simpatía. Fue ayudante de Roura y los dos trabajaron jun-
tos años después para el progreso de la ci,enci,a industrial.» 

Arbós i Tor { 1824-1882) fou un 
i=:DOgCJdor de la indústria química a Ca

- les seves aportacions innovadores 
..Joció a la tecnología /ligada a un nou 

industrial, el gas, van tenir una am
acceptació. El seu enginy es feu pales 
invenció del gasogen d'aspiració i el 

de Fabricació de /' anomenat gas 
[Fon!: La lfustració Catalana, any 11, 
p. 28]

Fruit de la seva formació a l'Escola de Química va ser la publicació, el 
- . d'un Manual de Química inorgánica dirigit als estudiants i que, per la seva

tació didactica, segons Saborit, ringué molta acceptació.
En els cursos 1844--1845 i 1845-1846 QC, 1844--45) va tenir de company a

la de Química, Ramon de Manjarrés i Bofarull, amb el qual mantindria una
amistat. En acabar els seus estudis tots dos varen ser triats per sortir a exa
públics de Química aplicada a les arts. Se celebraren els dies 23, 25 i 27 de

del 1846 (Exámenes, 1846). Juntament amb ells dos, Roura va escollir tam
Carles Torrens, Frederic Ricart, Francesc Pla i Maria Parellada. �e els diver-
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sos professors que assistiren a l'acte es trobaven Joan de Zafont, Agustí 
Lloren� Presas, Antoni Rave i Pere Vieta (Fábregas, 1993:85). Arbós dissena 
«Tintures i estampats» i va fer referencia a la historia de l'art de la tinto11 
manifestant la necessitat del tintorer de posseir coneixements de Química (:C:::�.:f...,-c;: 
Molins, 1889:107); va obtenir una medalla de plata de la Junta de Comen;:. 

El tema sobre que va parlar en aquests examens tenia un atracti:u 
cial per a ell. De fet, s'havia interessat molt durant els seus estudis per tot aDc 
es relacionés amb la química dels colorants. Sembla que, per aquest motiu... 
pare havia decidit instal-lar un modest taller de tintoreria al número 9 de la 
del Beat Oriol -avui pla�a de St. Josep Oriol- molt propera a la popular pla.;:z 
Pi. Aquest taller «sota la direcció de Jaume no va trigar en acreditar-se i or:os::r-
rar» (Manjarrés, 1885:77). 

Relacionat amb la tintura, Arbós va escriure un Tratado práctico de .... __ 
y tintura de /,a /,ana, seda y algodón; aquesta obra va ser publicada entre 1846 · 
i la va realitzar en col-laboració amb el professor substitut i preparador 
d'aquella escola, Pere Roqué i Pagani. L'obra, que consta de tres volums. · 
un atlas il-lustrat amb 100 mostres de colors preparats i fixats sobre J..1..1.<u.-=..._ 
d'aquells teixits. Per la seva singularitat fou considerat com un dels treba::: 
davanters en el seu genere (Manjarrés, 1885; 81) i, segurament per aixo, r
s'esgota en poc temps. 

TüTAllO Pn!CllOO 

ILAl9UEO Y TIITUll 

l,tll14, 8EU4 Y JU,GO_.lli' • 

ílt,f},\C'f,U)i} C.O:t'FOMrn ''°' fMtu;u•1a,,:. PAÁt.°l't� 't" 
tiClrnWril,\l!{O.,e:11$ oe (,4, {ICÍ»rtA )tt.lO'ftil,"iA 'Y ,\iOM"' 

l"Afii,U)O l>ll Utf A"t'f.AS CO�'t'IML"'PO· i00 Cól.V:k� 
l:'IJUl0S SOéltE OlCll.\J. lU'II:U.U. 

l!ortl�r 

DON Pl!l)RO RQQUh l' 1' AGA,'fl • 

Vrot�ot s:urtUQ.� r Pre�a.ra:do1 to gel'é d� :ta astucla 
,gratr.JU:1 de Quh:ni,:3 .aptk.ada � la! .artes de 

re Junta 11<> Comét<lo de Caútlu�. 

y 

DO/V JJ/Mli 4RBÓS Y TOB. 

TOMO 1, 

l)IPnlll'ffA l>E u. YU/llA F. :rmos DJ¡ M.\YOi, 
C.11.11,R D.t iFIUü'i.t,."iJ)O Vll. 

' 

484ü 

J:interes d'Arbós per la química del coloran/ i la a·,.."""'��

dur a publicar una obra, escrita con¡untament arrh"' . ..,...,_ 
sor Pere Roqué, Tratado práctico de blanqueo y o::-=-=�·"'"'· 
lana, seda y algodón. L'obra, en tres vofums, 
las amb 100 mostres de filaments tenyits de colen ·
derada, a /'epoca, coma singular i capdavan 
genere. 
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Manjarrés, en el discurs necrológic que va llegir el 1885 a !'Academia de 
Ciencies, deia que Arbós havia instruit els seus germans fins a proporcionar-los els 
mitjans per crear-se una posició. En particular, sabem que el seu germa gran, 
Hipólit, va estudiar a les escales de la Junta de Comer�, si més no, es va matricu
lar, el 1844, de primer any de Química-essent, per tant, company d'enJaume, el 
eu germa, i d'en Manjarrés- i de Calcul i escriptura doble (Llibre, 1835 i ss.). 

Mentre estudiava, Arbós treballava al taller familiar que aviat dirigí amb 
encert. Durant aquests anys comen�a a realitzar les seves experiencies amb el gas. 
Al pati del taller familiar instal·la un aparell per fabricar gas de l'enllumenat amb 
un precari sistema de canonades, com indica el testimoni de Manjarrés (Manja
rrés, 1885:77): 

«Diestro en /,as manipulacfones químicas y en extremo mañoso para arbi,trar recursos 
con poco costo, en un pequeño patio de aquel pobre establecimiento se propuso instalar 
un aparato para fabricar el gas del alumbrado. Puso el gasómetro dentro de un algi,be 
y con cañas agujereadas por dentro, revestidas exteriormente de betún, improvisó un sis
tema de tuberías por medio de las cuales condujo el gas a todos los departamentos de la 
casa. De modo que bi,en puede decirse que el modestísimo taller de su padre fue el pri
mero que se iluminó con gas en esta ciudad ... » 

Aquest esdeveniment va tenir lloc -segons Benessat- l'any 1844 (Benessat, 
1904:27) i «la modesta vivenda d'Arbós va tenir el privilegi de ser visitada durant 
molts dies pel públic, ansiós de contemplar aquella nova manera d'il-luminació» 

eliú i Pérez, 1885:12). Aquesta instal·lació rudimentaria li va proporcionar al
es cicatrius degudes a una explosió del gas. 

4. Primer viatge a París. Regent de Química

En parlar del darrer curs de Química de 1845-46, Manjarrés comenta que 
•per aquells anys, Arbós va fer el seu primer viatge a París en companyia d 'un
onde seu» (Manjarrés, 1885:79). És probable que aquest «primer viatge» l' efectués
cap a final del curs academic anterior, ja que, en un acord de la Junta de Comer�,
'esmenta QC, 1846a):

« Visto el recurso de D. Jaime Arbós que hace presente haber cursado el año escolar de 
Física experimental de 1844 a 184 5 y no haber podido ser examinado a causa de estar 
ausente de España en la época de exámenes y pide se lo examine para que pueda obte
ner el certificado: Ha acordado que pase para informe al catedrático de Física y después 
que pase a la comisión de Escuelas.» 
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Naturalment, Arbós s'examina i la Comissió d'Escoles de la J 
Comer\; li va donar el corresponent certificat (JC, 1846b), ja que el cate<llr..ic

explicitar, després de l'examen, que «es mereixia una bona qualificaci-
1846c). 

Pero, tornant al viatge a París, l'oncle d'Arbós que esmenta Manr..· ......... -.. -
un religiós mercedari que havia estat exclaustrat i perseguit a conseqüen 
fets de 1835 (Saborit, 1929:9) i que vivia en aquella ciutat. 

L'oportunitat de realitzar aquest viatge li resulta d'enorme pro 
seva estada a la capital francesa pogué observar l'organització de diversos 
toris químics i demostrar les seves aptituds per a la Química. Se li va propu�.,. ... --'-
i tot, una bona col-locació (Manjarrés, 1885:75), pero la rebutja perque .._..._._� 
tornar a Barcelona i continuar els seus estudis. Deuria ser poc després de 
de París que va treure's el grau de Batxiller en Filosofia, el dia 12 de n 
del 1845 (Expediente, 1844-46) i, un cop acabats els estudis de Química a 
de la Junta de Comer\;, va obtenir (7 de setembre 1846), 22 anys, el tí 
gent de segona classe en l'assignatura de Química general, a la Univ ..... �-... 
comissió de censura era formada per tres professors de Filosofia: Rafael C:!;:::::::::i:. 
Pere Terradas i Francesc Carbonell i la presidia Joan de Zafont, que era 
accidental de la Facultat. 

El «Programa» de l'assignatura que va haver de presentar per 
l' esmentat títol de Regent té molt d'interes, ja que ens mostra la seva · ·
Química com a una ciencia útil per a la indústria i, a més, indica les 
consulta que creu més aconsellables. Podem destacar-ne els contingu 
(Arbós, s. d.): 

« ¿ Qy,ién no ve los numerosos servicios que proporciona a la sociedad en general 
tudio y aplicación de la química? ... ¿Existe por ventura una industria que no 
necesidad de sus saludables y fructuosas lecciones? ... empezando por las oper� 
tienen por objeto extraer de la tierra las sustancias metálicas y no metálicas rzm,..,..,.-,,.. 
mos bien pronto que el mineralogista, el fabricante de pólvora, de vidrio y crisút/.. 
productos químicos, el que purifica y alea metales, el que ensaya sus combinacioaa,, 
tintorero, el fabricante de papel, de almidón, de azúcares, de jabones, de velas, 
res, el farmacéutico, el arquitecto, el pintor y para terminar los artistas y fabriar::..zs 
todos géneros en vano pretenden aspirar a la perfección en sus manufacturas si 
ran los fundamentos de sus operaciones, si no consultan los trabajos de aqudl,os 
bres privilegiados que han sabido arrancar los secretos a la naturaleza, y rea,p,:=r 
sus volúmenes la experiencia y descubrimientos de tantos siglos ... En la quími.m, 
hallarán los hombres científicos, los curiosos y los artistas el ilimitado cuadro 
dades que todos los ramos sacan de la química, ciencia que se hace tanto más 
bl,e cuanto más se cultiva ... sería nunca acabar si me propusiese describir: .. una�·· --· 
las utilidades que reporta al país el estudio de la química.» 
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En el seu programa divideix la Química en quatre parts: Química mine
:-al, Química vegetal, Química animal i Analisi química, tot dedicant 10 lfü;:ons a 

dascuna de les tres primeres i 8 a la darrera. Sense entrar en detalls, direm que 
. .\rbós introdueix de seguida la nomenclatura -ja que «cal introduir el llenguatge 

ecessari per comen�ar l'estudi de la Química»- i el «sistema atomic» perque «el 

nnpleo de los átomos facilita la inteligencia de las combinaciones de un modo admirabl,e». 

es del punt de vista metodologic considera convenient tractar amb més exten
. ó els cossos que tinguin nombroses utilitats, fer-hi els experiments necessaris i 
onar una idea general dels que, a la practica, no s'utilitzen; Arbós posa l'accent, 

dones, en la utilització practica de la Química. Sens dubte, aquesta visió pragma
. ca prové de la seva formació a l'Escola de Química on se seguia des de comen�a

ment de segle un model d'ensenyament tecnic (Nieto, 1994). Pel que fa als autors 
i obres que aconsellava, Arbós acaba el seu «Programa» dient: 

«Los autores, que rrw parecen más a profJósito para servir de texto a los alumnos son: el 
Tratado de química elemental teórico y práctico por el Barón de Thenard, o bien los ele
mentos de química aplicada a las artes y a la rrwdicina por Bouchardat. Las obras que 
rrw parecen mejores para consultar son: Dumas, Berzelius, Thenard, Orfila, Chaptal y Ri
chart y demás que sean necesarias para ponerse al alcance de los nuevos descubrimúmtos.» 

5. De la carrera docent a la indústria química

En sortir a oposició una catedra de Química, Jaume Arbós va voler pre
sentar-s'hi. Per aquest motiu va anar cap a Madrid on es trobava el filosof i pre
-rere Jaume Balmes, que era amic de la família Arbós. Per fer oposicions a catedra
tic calia tenir 25 anys, a més del títol de Regent, segons que exigia el Pla Pidal 
tigent aleshores (Plan, 1845). Balmes va oferir-li la seva protecció i influencia 
perque fos admes a les oposicions, tot i no tenir I' edat exigida legalment; amb tot, 
Ji aconsella que tornés a Barcelona on seria més útil a la seva família i al seu país 
Manjarrés, 1885:80). 

En una carta que Arbós va dirigir a la seva família transcrivia les parau
les que Balmes li <ligué (Saborit, 1929:11): 

« Si quieres, tú serás catedrático; yo gestionaré la dispensa de edad y tu pericia hará lo 
difícil, que es triunfar de tus rivales. Creo, sin embargo, que la patria y tu familia 
ganarán más, si continuas siendo el propagador inteligente de las industrias químicas 
en tu tierra.» 

En tornar a Barcelona, el taranna familiar i personal d'Arbós va comen�ar 
a canviar. Es tanca al taller de tintoreria i, després que els seus pares decidissin 
dedicar-se al comer� de la llana, Arbós munta un petit laboratori químic on féu 
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assajos per al públic i on, de seguida, inicia la producció de diversos tints, com 
el carmí d'anyil -l'especialitat dels Arbós-, amb finalitat comercial. En poc tem 
el petit laboratori esdevingué, amb l'ajut d'un amic de qui no sabem la identi 
(potser Manjarrés), una veritable fabrica de productes químics. Es comen{:a 
produir a gran escala el carmí d'anyil, la sal d'estany, alums refinats i alums 
purats, nitrat de coure i d'altres productes. 

Aviat es féu necessari el canvi a un local més gran. Manjarrés esmenta � 
Arbós va canviar de local dos cops per eixamplar la fabricació. Llavors, va inc -
porar a !'empresa, com a socis, els seus germans Hipolit i Josep (Manjarr' 
1885:10) -tot i que Saborit parla d'Hipolit i Francesc (Saborit, 1929:17)-. Les� 
tancies alcalines i, en particular, les «soses» tenien diverses aplicacions com ara 
blanqueig, la fabricació de sabons durs, de vidres, etc. i en aquesta fase expansr
va de !'empresa s'inicia la fabricació de la barrella artificial (carbonat sodic) pd 
metode del químic i industrial frances Nicolas Leblanc. S'incorporaren a la socie-
tat dels Arbós dos nous socis, Ferran Puig i Nicolau Tous, que aportaven el capt
tal necessari per engegar una nova expansió de l' empresa que volia establir unz. 
gran indústria de la sosa en tota la seva extensió, tot i que, de moment, es limiii 
a aprofitar el sulfat sodic més o menys a.cid, residu o caput mortuum de la fabricacc 
dels acids clorhídric i nítric, del qual Arbós va trobar grans existencies a les fabn 
ques de productes químics de Barcelona i rodalies (Manjarrés, 1885:81-82). 

No queda dar si del local del carrer Ama.lía on s'havia plantejat aqu 
fabricació per vía d'assaig, la fabrica Arbós es trasllada al carrer Sant Erasme (» 
borit, 1929: 14), on, en un edifici de nova construcció, a més dels productes abaI:s 
esmentats, s'inicia la fabricació del sulfat de sodi -i prova de disminuir-ne co 
derablement la importació d'Anglaterra-, o bé si aquest trasllat fou posterÍol" 
(Manjarrés, 1885:84). El cas és que, fruit de la injecció de capital, es construí 
nova factoría a Sant Martí de Provern;:als; alla, a més de fabricar la barrella ani::r
cial a gran escala, es comen�a a fabricar sabó i els altres productes que la 
Arbós ja elaborava -el carmí d'anyil, un blau per donar color als teixits estam 
un olí tipografic per conferir una brillantor característica a la lletra impresa i 
producte per evitar les incrustacions calca.ríes a les calderes de vapor (Cabal=. 
1992, 1:327). 

El 1848 Jaume Arbós es casa amb Carme Sala, de la qual tingué una 
Continua la seva activitat industrial de manera intensa. Munta a Sant Hipoli 
Voltrega una fabrica d'acid pirolignós i pirolignits. Per tal de coneixer els clarrc3 
aven�os científics i tecnics relacionats amb la seva activitat industrial realit:za. 
gons Manjarrés, viatges freqüents a Fran�a, Anglaterra, Austria, Prússia i Belgia.. 

El 1851,Josep Oriol Ronquillo va escriure al seu diccionari (Ronqm.-
1851): 
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«El Sr. D. Jaime Arbós y compañía ha establecido, de poco tiempo a esta parte, una 
fábrica de sosa Jacticia [sosa artificial] en el pueblo de San Martín de Provensals, junto 
a Barcelona que elabora unos quintales diarios de este producto.» 

Aquell mateix any de 1851, si l'afirmació d'Elías de Molins és certa (Elías 
de Molins, 1889:107), Arbós també va establir un laboratori de productes químics 
a Matará. 

La mort de la seva dona, dos anys després del matrimoni, el colpeja pro
fundament. D'altra banda, quan era a punt de donar un nou impuls a la fabrica
ció en el nou edifici del Poblenou, una baixada imprevista dels aranzels duaners 
afecta greument els productes elaborats per la casa Arbós. L' empresa, que amb 
tants d' esfon;:os havia bastit Arbós, féu fallida en no obtenir-se els resultats previs
tos. Després de fer front als compromisos que havia adquirit, va liquidar la com
panyia i els Arbós adquiriren un solar de 70.000 pams al Clot -que fins el 1897 va 
pertanyer a Sant Martí de Proven�als-, a prop de la via del ferrocarril de Grano
llers, on ja hi havia una fabrica. Aquesta va ser successivament ampliada i consti
tuí el patrimoni de la família (Feliú i Pérez, 1885:11). 

Al Libro de la cana de Sant Martín de Provensals, realitzat per Lloren� Pre
sas i acabat el primer trimestre del 1854, hi apareixjaume Arbós (Presas, 1854); 
el seu establiment de productes químics, que esta classificat com a «Fabrica de 
vapor», estava situat al carrer Regadiu del Clot i pagava una quota de 625 pta 
(Nadal; Tafunell, 1992:264). 

Arbós, per efecte dels dos contratemps esmentats, va mostrar un cert 
cansament i un major apropament a l'ambit religiós. Va col-locar al front del 
negoci el seu germa Joan amb Josep -que morí quatre anys després- i es retira dels 
negocis. L'empresa, que s'anomenava «Arbós, Germans», tindria, més tard, un 
gran moment que es reflectí a l'Exposició Industrial de Barcelona del 1860 (Ca
bana, 1992, 1:327). El negoci familiar, amb el temps, passaria a mans d'un altre 
germa, Pere, que va sobreviure als altres (Saborit, 1929:22). 

6. Estudis eclesiastics. El prevere Arbós

Després d'aquests desgraciats esdeveniments, la vida d'Arbós tingué un 
canvi substancial. Veié en el ministeri sacerdotal el camí a seguir en un futur 
proxim i, quan tenia uns 28 anys, va iniciar formalment els estudis eclesiastics. Dos 
anys després comen�aria els sis cursos de Teologia al Seminari Conciliar de Bar
celona, estudiats des del 1854-55 al 1859-60. 

En els seus escrits científics Arbós introduí nombroses referencies a les 
seves concepcions religioses. Els llibres especialitzats tenien, pero, un abast limi-

325 



JAUME ARBÓS i TOR 

tat; per aixo pensa que l'elaboració d'un diari havia de ser la forma més adequa
da per arribar a un major nombre de persones. D'aquesta manera, participa de 
manera activa en la fundació del rotatiu La España Católica, que veié sortir el seu 
primer número el dia 1 de juliol de 1856. El diari, que duia com a subtitol l'epígraf 
Religi,ón-Ciencias-Industria, s'editava a la llibreria Subirana, i tenia la seva redacció 
al barceloní carrer de Santa Anna (Terrafeta, 1989:24). 

Segons els seus promotors, la principal missió del diari era la de defen
sar la religió, l' ordre, la justicia i la moralitat. Els articles de contingut religiós o 
moral constituien el que podríem anomenar la secció «doctrinal», que habitual
ment ocupava la portada de cada número. La resta de la publicació s'estructurava 
en d'altres seccions més o menys fixes com les de noticies nacionals, internacio
nals, provincials, etc. A més, el diari incloia la publicació, per entregues, de diver
ses obres de caracter religiós. D'altres diaris, com ara el Diario de Barcelaru:i 

n'extreien noticies. La España Católica, es publica fins el 15 d'agost de 1857. Se
gons Terrafeta, la fi del rotatiu es <legué a una nova llei de premsa. 

Arbós col-labora directament en la secció doctrinal del diari. Moltes de 
les idees expressades en aquestes pagines foren les que, més tard, configurarie 
el nucli de les seves obres teologiques principals. Arbós entenia el progrés com 
«una marxa ascendent i constant de la societat cap a la perfecció moral 
intel·lectual i material, úniques capaces de fer la felicitat dels pobles» (Terrafeta. 
1989:25). 

Arbós no abandona, durant el seu aprenentatge al Seminari, els estu 
cientifics ni l'atenció a la seva família; els seus germans, que seguien a la fabrica. 
el tenien com a consultor (Manjarrés, 1885:85). Per aixo, no resulta estranya 
noticia que l'any 1857 se li encarregués una fabrica de gas a Mataró (Diccionari.. 
1930:190). 

Obtingué el títol de Batxiller en el Seminari de Barcelona el 1858 i 
llicencia en Teología en el Seminari Central de Valencia el 1860. Després de co 
validar els seus estudis teologics, el 1860, fou ordenat sacerdot pel bisbe de Bar
celona, Costa i Borras (Saborit, 1929:30). Poc abans d'ordenar-se, va escriure 
carta al seu amic Ramon de Manjarrés, mostrant un cop més que no havia aban-
donat pas la ciencia (Manjarrés, 1885:85): 

«Después de decir lo que había mejorado la barrilla hablaba detalladamente de la fa• 
bricación del gas del alumbrado, cuya obtención por medio de la resina líquida tuvo que 
abandonar por el elevado precio de la colofonia, adoptando otra disposición para obte
ner el gas de carbón de piedra de una manera más económica.» 

Tant és així que, un cop ordenat, ingressa immediatament en el Seminari 
com a cap del departament de Física i Química. Fou encarregat pel bisbe P 
per tal que viatgés a París amb la finalitat de proveir-se del material més avan 
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hastir un modero laboratori que permetés I' ensenyament de qualitat als alum
del Seminari. El gabinet que enllestí sembla que ben aviat gaudí de prestigi 

la comunitat científica barcelonina. Jaume Almera, company i gran amic 
::i>ós, s'encarregava al mateix temps del departament d'Historia Natural tot 

·gant en el camp de la Paleontología. Tots dos departaments destacaren
;::e les aportacions que féu el Seminari a la Ciencia durant el segle XIX (Terra-

1989:18). 

• \U participar de manera activa en la funda
la España Católica. El diari duia el lema 
· ', Ciencies, lndústria» i es va publicar des 

1 de julio/ de 1856 fins el 15 d' agost de 1857. 
• col-labora en la secció doctrinal amb diver

crticles. 

lllCEl.OSl -IIIU(OU.S. lt Dl U'lltlUlt D[ UM 

LA ESPAÑA CATÓLICA. 

Arbós s'encarrega de les classes de Física i Química al Seminari. En el 
::nadre de professors, assignatures i Ilibres de text corresponent al curs 1861-1862 

es va publicar al ButUetí Oficial del Bisbat de Barcelona, apareix com a «pro
r de Física i nocions de Química» del segon any de Filosofia i com a llibres 

text s'esmenten: el «Ganot» i l'«Arbós» (Boletín, 1861:650-651); també, segons 
pla d'estudis del Seminari per aquest curs de 1861-62, en el programa de les 

materies que s'havien d'explicar a segon de Filosofia, apareix com a text de Quí
mica, l' «Arbós», essent «la programació del Dr. Arbós molt solvent i científicament 
mmpleta i al dia» (Subid, 1993:233). 
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El «Ganot» és sens dubte la traducció a l'espanyol del llibre d'Adolphe 
Ganot, Traité ékmentaire de Physique expériméntale et appliquée et de Metéorologi,e, del qual 
es varen fer més de 18 edicions i que s'usa a Espanya fins i tot al segle XX (Mo
reno, 1989:300); i l' «Arbós» deuria ser alguna de les obres publicades d'Arbós, 
probablement el Manual de química inorgánica ates que s'impartien «nocions» de 
Química. 

En els plans d'estudis de 1863-64 i 1868-69, respectivament, Arbós conti
nua apareixent a la secció de Filosofia, ara, pero, com a «catedra.tic» de Física i 
Química (Subira, 1993:235-237). A més de les seves tasques docents, també dugué 
a terme, com veurem, una tasca investigadora. 

7. L'interes per la indústria del gas. Privilegis d'invenció.

Arbós mai no deixa de tenir interes per les investigacions sobre la indús
tria del gas; com ja hem vist abans, una de les seves primeres experiencies cientí
fiques, al taller de tintorería, fou precisament amb l'enllumenat de gas. 

Una prova de la seva recerca en el camp de la indústria del gas, que mos
tra l'interes d'Arbós tant per trobar maneres de fabricar gas com aplicacions prac
tiques, la tenim en el fet que, entre 1852 i 1867, va sol-licitar i se li van concedir 
els cinc privilegis d'invenció següents (Barca et al., 1993): 

Ir. Carburo de hidrógeno para el alumbrado (1852). 
2n. Procedimiento para obtener una mezcla gaseosa aplicable como motor a las má

quinas fijas o móviles y otros usos ( 1862). 
3r. Procedimiento para obtener un compuesto gaseoso aplicable en unión de otros 

gases al alumbrado y a la calefacción ( 1862-63). 
4t. Aparato y proceder para obtener un compuesto gaseoso para la calefacción y como 

motor; y unido al gas, para el alumbrado (1865). 
5e. Sistema generador de gas para calefacción, alumbrado y fuerza motriz, y modo 

de aumentar la luminosidad del gas (1867). 

Tret del primer, tenim la certesa que tots aquests enginys van arribar a 
funcionar,ja que es van acreditar obtenint el que s'anomenava «privilegi en prac
tica» (Puig; Bernat, 1994). En particular, el segon privilegi presenta un intere 
especial, ja que permet atribuir a Arbós la invenció del gasogen d'aspiració. 

Cal, pero, emmarcar aquesta troballa en el context de l'epoca. Hem de 
pensar que en aquells moments, la decada central del segle XIX, un dels camp 
científico-tecnics que presentava un avene;: més notori era el del gas, com a font 
d'energia i com a sistema d'enllumenat. La ciutat de Barcelona fou la primera 
d'Espanya que va introduir aquesta tecnología. El 1825,Josep Roura, que dirigía 
l'Escola de Química aplicada a les arts de la Junta de Comerc;:, fou pensionat per 
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anar a Frarn;:a a fi de coneixer els aven�os i innovacions en la Química. Entre 
d"altres coses, porta la idea de l'enllumenat amb gas, que des de principi de se

e,ja funcionava en aquell país. L'any 1826 es féu la primera prova al laboratori 

de l'Escola de Química (Iglésies, 1969:52) i des del 1842 la ciutat comtalja oferí 
als particulars i a la il• luminació pública (Cabana, 1992:332). 
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Foren moltes les proves i assaigs amb el gas que es feren a Barcelona i 
rodalies. Així, per exemple, el gener de 1857 a la vila de Gracia, aleshores muni
cipi independent, es féu una prova d'enllumenat basant-se en l'anomenat gas 
d'aigua. La premsa de l'epoca presenta aquesta prova com un gran aven�,ja que 

la composició d'aquest gas evitava el deteriorament de vestits i robes de les boti-
es i salons, i la flama produia molta claror. 

A finals de la decada dels quaranta, quan Arbós realitza freqüents viatges 
a 1 estranger,ja s'havia interessat en els processos de fabricació de gas. Manjarrés 
1885:83) ens ho descriu: 
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«De regreso de cada uno de estos viajes trae nuevos procedimientos e innovaciones, lla

mando su atención de un modo especial la fabricación del gas del alumbrado, cuya 
industria establ,eció en varias pobl,aciones pequeñas y algunas fábricas distantes de gran
des centros de población. El aparato que para este objeto ideó, y que bajo mi dirección 

funcionó bastante tiempo en f,a fábrica de hil,ados y tejidos y estampados que D. Juan 
Canadell tenía en el término municipal de San Martín de Provensals, estaba bien en

tendido y estudiado hasta en sus menores detalles. La materia primera era un líquido 
espeso de naturakza resinosa, preparado por él mismo, cuyo líquido, con el calor del 
horno, se ponía fluido y penetraba en forma de hilo delgado en l,as retortas, llenas de 

cok incandescente.» 

A la decada dels cinquanta i durant el període d'estudis eclesiastics va 
mantenir el seu interes pel gas com ho proven la patent del 1852, l'encarrec de 
la fabrica de gas a Mataró (1857) o la carta enviada a Manjarrés poc abans 
d'ordenar-se capella. Amb tot, és a la decada dels seixanta quan Arbós va arribar 
a les seves maximes fites en aquest camp. 

Durant les primeres sis decades del segle XIX havien aparegut i s'havien 
perfeccionat diversos ginys per aconseguir maquines d'aire i gas, pero cap no \'a 

ser adoptada per la indústria fins que, el 1860, Lenoir patenta el seu motor de gas. 
L'entusiasme i les expectatives inicials es van veure frenades per la constatació 
practica d'uns resultats menys economics dels esperats; molts empresaris van arri
bar, fins i tot, a desmuntar -o reconvertir al vapor- els seus motors de gas. En 
aquell moment es feia necessari disposar d'un combustible que resultés més 
economic que el gas de l'enllumenat per fer rendible aquest invent. L'abaratimeru 
arriba amb la fabricació de gas pobre. 

Aquestes circumstancies possibilitaren l'aparició dels gasogens aplicats als 
motors. L'any 1862, Arbós a Catalunya i Trebouillet a Frarn;:a, idearen els prime 
gasogens. El del catala, mitjarn;:ant un sistema basat en l'aspiració, i el del franc' 
en la injecció. 

En el gasogen de Trebouillet s'obtenia gas pobre tot injectant un corren 
de vapor d'aigua sobreescalfat per damunt d'una capa de carbó vegetal incandes
cent. Jaume Arbós emprava el mateix tipus de combustible, pero en el seu gascr 
gen no calia insuflar aire ni injectar vapor, ja que aprofitava la mateixa far� 
d'aspiració del motor. 

El 1878, Dowson reprengué l'estudi d'alimentar els motors amb gas po
bre mitjan�ant gasogens d'injecció. D'altra banda, Bénier, el 1894, va procedir per 
aspiració com Arbós. 
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El gas Arbós i el gasogen d'aspiració 

Poc després d'ordenar-se sacerdot, Arbós va viatjar a l'estranger i va por
el primer motor Lenoir que funciona a Espanya. Com que resultava car fer-lo 
cionar amb el gas de l' enllumenat, va valer obtenir un gas més economic que 
t pogués usar-se per a l'enllumenat com per poder maure el motor. Així ho 

::lescriu Manjarrés, en el discurs necrologic (Manjarrés, 1885:85-86): 

«Para esto cargaba con cisco u otra substancia carbonosa de origen vegetal una espe
cie de generador cilíndrico, y cuando estaba incandescente, inyectaba en su interior una 
corriente continua de aire y vapor acuoso. El gas obtenido de esta manera que no era 
más que una mezcla de aire caliente e hidrógeno impuro, que en Francia se llamó gas 
de agua, lo mezclaba después con un hidrocarburo en forma de vapor para que comu
nicara brillo a su llama o con cierta cantidad de gas de alumbrado adquiriendo de este 
modo condiciones propias para aplicarlo no sólo a dicho motor sino como agente de 
calefacción y alumbrado.» 

El gas obtingut amb aquesta barreja tenia una potencia calorífica de 1.350 
calories per metre cúbic a O ºC i a 760 mm de pressió, segons es despren dels es

. realitzats per Lencauchez i que Witz va recollir en el seu llibre (Witz, 1895, 
· 12). Aquest gas va ser conegut arreu com el «gas Arbós». Es tractava d'un com

ºble especialment rendible, ja que, segons que sembla, el seu autor va acon
;eguir de preparar-lo amb una reducció del preu de cost del 75 % . 

Pel que fa a l'aparell concret que va idear -el gasogen d'aspiració- i que 
cnrrespon al segon privilegi d'invenció esmentat més amunt, coneixem exacta

ent el seu funcionament,ja que el mateix Arbós el va descriure a la memoria que 
ompanyava al planol (Arbós, 1862; Barca et al., 1993). 

Aquest gasogen consistía a un fornet situat a !'interior d'una caldera de 
"rapür vertical. La caldera tenia les respectives entrades i sortides d'aigua i de va

r i estava proveida de manometre, indicador de nivell d'aigua i valvula de se-
211Tetat. El fornet estava recobert interiorment de material refractari i, en la seva 
!l0rt inferior i a sobre del cendrer, allotjava una reixeta circular a través de la qual 

· passava aire provinent d'un tub que disposava d'una clau reguladora. D'altra
handa, un altre tub connectava, al seu torn, la sortida de vapor amb la reixeta. 

La part superior del fornet disposava d'una obertura cónica que servia 
per fer entrar el combustible i per permetre la sortida dels primers gasos en co

enc;:ar l'operació. Un tub en forma de sifó permetia introduir a !'interior del 
ornet materials combustibles líquids per augmentar el poder combustible de la 
mescla gasosa obtinguda (gas Arbós). 

El gasogen Arbós disposava també d'un fornet addicional a !'interior del 
qual hi havia situat un cilindre de ferro o material refractari. Aquest cilindre 

omplia de carbó i s'elevava a l'estat d'incandescencia per l'acció d'aquest segon 
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fornet. La seva utilitat consistia únicament a tractar el gas, que es fabricava en 
gasogen, «descomponent l'acid carbónic i els vapors escapats a la descomposició 

tfÁ./.,L...., g J /U_k.__,:... #�� 
¡,:�,t,_,�.,f-...C;;', ,:.,,� 

. /
.' 

,- , � 

Plano/ del gasogen d' aspiració patentat per Arbós el 1862. 

Arbós aprofitava la calor generada pel fornet principal per produir vapo • 
d'altra banda, la caldera s'alimentava per l'aigua bullint produida a la camisa que 
envoltava el cilindre del motor al qual Arbós acoblava el gasogen. Una altra carac
terística del gasogen Arbós era l'aprofitament de l'aspiració produida pel moto 
de manera que no calia insuflar aire ni injectar vapor (gasogen d'aspiració). 

El gasogen d'Arbós es va acreditar a Barcelona, al número 10 del Portal 
de }'Angel, un local del Marques de Rocabuena, la qual cosa ens garanteix que va 
funcionar d'altra banda, consta a la documentació del privilegi que «l'inventor va 
declarar tenir moltes comandes fetes» (Saiz, 1993:28). Aquesta afirmació contrasta 
amb l'atribuida a Lencauchez (Witz, 1895, 11:12) segons la qual tot i haver cons-
tatat que el motor girava regularment en el buit, reconeixia, al mateix temps, que 
qualsevol carrega l'aturava en sec. 

L'any 1864, Arbós va fer una instal•lació per carburar hidrogen a Vilafran-
ca del Penedes (Benessat, 1904:28); l'any següent la important fabrica de teixits 
situada al poble de Sants, La España Industrial -que disposava de 1.200 llums-
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ser il-luminada amb gas Arbós (Carrera Pujal, 1961, 11:316). Aquell mateix any 
=:agué lloc la inauguració d'una espectacular instal•lació de gas pel metode Arbós 

fHospital Militar -que en aquella epoca es trobava al carrer Tallers-. El gas Ar
, no fou utilitzat en aquest centre sanitari només com a font de l'enllumenat, 

· ó que també es va aplicar a la calefacció i al funcionament d'un motor (Man
, s, 1885:86) i, segons Feliú i Pérez, es produí prou gas «per a les cuines» (Fe

, i Pérez, 1885:12); tot i que podria interpretar-se que era per il-luminarles cui
, Benessat afirma que aquesta important instal·lació, que funciona molt de 

zmps, va servir «per a cuinar» (Benessat, 1904:28). Tenim un testimoni de l' epoca 
e reproduim pel seu interes (Bo/,etín, 1865:434-435): 

«Henchidos de satisfacción y nob/,e org;ullo anticipamos a nuestros /,ectores la noticia 
brillante y trascendental resultado obtenido en sus estudios por nuestro apreciab/,e ami
go, el disting;uido profesor de ciencias físicas del Seminario conciliar de la Vírgen de 
Monteal,egre de Barcewna, Dr. D. Jaime Arbós, presbítero, de un nuevo gas, aplicado no 
sólo al alumbrado, sino como motor y fuerza para la /,ocomoción y como calórico a los 
efectos comunes. La importantísima invención del Dr. Arbós es ya conocida y utilizada 
en París, y muy pronto se sentirá en todos /,os centros industria/,es de Europa /,a revolu
ción que ha de fomentar en el alumbrado público y en /,a maquinaria: pues la aplica
ción de sus aparatos e/,ectra-motores [probablement, motors Lenoir] a /,a producción 
de fuerzas es solicitada en varios estab/,ecimientos de Barcelona, de Madrid, Va/,encia, 
y otras capita/,es naciona/,es y extranjeras.» 

Així, dones, sembla que les repercussions del gas Arbós es van deixar sen
tir no solament a tot l'Estat, sinó també a París, on Arbós havia viatjat en diverses 
ocasions. 

Les maximes autoritats eclesiastiques i militars de Barcelona van assistir 
a la inauguració de la instal·lació. Aquesta realització tan reeixida, de fon;:a res
só, va donar fama a Arbós. López de Rivas, l'Intendent militar de Catalunya que 
li havia encarregat la instal• lació, va voler oferir-li una prebenda, és a dir, una ren
da eclesiastica, la qual cosa ell rebutja, com també es nega a acceptar una encomien

da de Carlos III, lliure de despeses, que li brinda el general Prim (Manjarrés, 
1885:86). 

Diverses poblacions de Catalunya varen assajar el sistema d'enllumenat 
mitjarn;:ant el gas Arbós; mencionem, entre d'altres, Vic, Tortosa (Manjarrés, 
1885:86-87), Cal des de Montbuí (Elías de Molins, 1889: 108) i Sabadell (Benessat, 
1904:28). El 1883, si més no, encara seguien il·luminades amb aquest sistema al
gunes d'aquestes poblacions, com es despren de la ressenya sobre Jaume Arbós 
feta a l'acta de la sessió inaugural de curs en !'Academia !'octubre del 1883, on 
es diu: «Aplicó igualmente el citado gas al alumbrado que lleva su nombre, con el cual están 

iluminadas varias poblaciones de nuestro país» (Real, 1883). 
El 1867, poc després d'establir-se l'enllumenat públic de Tortosa amb gas 
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Arbós, a la ciutat de Tarragona es discutía la conveniencia o no d'adoptar-lo; al 
Diario de Tarragona es podía llegir (Gaceta, 1867: 408): 

« Con el nuevo alumbrado público por gas Arbós que acaba de establ,ecerse en Tortosa, 
tendrá la ciudad 280 luces, que estarán encendidas hasta las 12 de la noche, costarán 
a aquella municipalidad, el precio de un cuarto de hora, 48.052 real,es. Aun de esta 
cantidad se deduce la que abona la empresa 9,355 rs por servirse de los serenos para 
encender y apagar el alumbrado. Bueno será que nuestro Ayuntamiento haga compa
raciones y deduzca cual de los dos sistemas de alumbrado es el más económico, puesto 
que en intensidad y brillantez no hay diferencia entre el aplicado en Tortosa que el que 
nos sirve en esta ciudad.» 

A l' Arxiu Historie de la Ciutat de Badalona, es troba una extensa docu
mentació referent a una «Contrata per l'establiment del gas a Badalona». Aque 
contracte el feia l'Ajuntament d'aquesta ciutat amb Josep Jaurés, veí d'Arenys de 
Mar, com a apoderat d'Isabel de Zamora, per l'enllumenat públic de Badalona pel 
sistema de gas Arbós (Contrata, 1868). Data de l'any 1868 i fa referencia a 
l' enllumenat públic, tot i que apareixen documents en els quals es fixen condi
cions per al subministrament a particulars. Es tracta d'una instal·lació de gran en
vergadura, i malgrat que no disposem de proves documentals sobre com es va des
envolupar la concessió -que anys després va passar a Catalana de Gas- la 
referencia que la Gaceta Industrial de l'any 1868 fa de la utilització del «coc Arbó 
a la «fabrica de refinament de sucres de Rogent, Fontrodona i Castelló» a Bada
lona, permet suposar que en aquella data estava en funcionament la fabrica de gas 
on s'obtenia com a subproducte aquest coc (Gaceta, 1868). 

A més de les poblacions esmentades, diverses indústries veieren també en 
el gas Arbós el combustible més adequat per a il·luminar les seves instal·lacions; 
en són exemples fabriques com la Canadell, de Sant Martí de Provern;:als, la Sal.a. 
de Mataró o La España Industrial, de Sants, les quals comptaren amb aquest sis
tema d'enllumenat. Fins i tot va inventar un aparell de petites dimensions, miE
jarn;:ant el qual es produi:a gas Arbós a domicili (Manjarrés, 1885:87). 

9. Els darrers anys. Arbós academic. Ciencia i religió

La Secció d'História Natural de la Reial Academia de Ciencies Naturals 
i Arts de Barcelona va propasar Jaume Arbós com a academic el 25 d'abril de 1 , 
i el 29 de maig hi va ser admes. El 24 de novembre d'aquell mateix any llegí la sera 
lfü;:ó d'entrada: «La unidad de las ciencias y la armonía que reina entre las humanas_ 
las Divinas que es el principio más eficaz del verdadero progreso intekctuab, (Expedien 
s. d.). Aquesta memoria pot considerar-se com la consolidació de la dualitat cien-
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--religiosa del pensament d'Arbós, queja s'havia manifestat amb la fundació 
r- paña Católica.

Foren diverses les memóries que Arbós llegí en el si de !'Academia. Així,
ril de 1875 llegí el treball « Consideraciones sobre el origen y desarrollo de la vida

de los defensores de la generación espontánea y de la transformación de las espe

ella, Arbós arremet contra les teories evolucionistes que, des de la publi
- - de L'Origen de les especies (1859) de Darwin, sacsejaven el món científic i féu 

ensa aferrissada de les teories creacionistes, tot titllant l'evolucionisme de 
- errónia i falsa.

El juny de 1876 sol-licita el seu canvi a la Secció de Ciencies Físico-Quí
::.-::...-':-__ •F_-c de !'Academia de Ciencies, camp més proper de la seva especialitat (Ter-

1989:27). A I' octubre va llegir la «inaugural» on afirma que «la cosmogo
e �oises és en perfecta armonía amb els descobriments de la Geología i 
'nia més avan�ades» (Feliú i Pérez, 1885: 18). Aquell any publica un opus

t El clero y la ciencia moderna on defensava la idea que si es combat la reli
de la ciencia, el clergat s'ha de recolzar en la ciencia per combatre i des-

1' «enemic» i animava als eclesiastics a aprofundir en la ciencia (Arbós, 
12): 

• Y ¿por qué no ha de haber entre el Clero quienes se dediquen de una manera especial
al estudio y perfeccionamiento de cada una de las ciencias que constituyen el humano
saber? ¿no sería de grandísimo efecto ver que los adelantos científicos vienen del Clero,
o que por lo menos tienen en ellos alg;una participación? ¿ quién no ve el respeto y la
admiración con que son mirados alg;unos sacerdotes por fig;urar entre las notabilidades
científicas de primer orden? Pero eso que no pasa de una glosiosa excepción quisiéramos
que fuese la regla: quisiéramos ver entre el Clero notabilidades en todos los ramos del
saber. No sabemos que pueda darse acá en la tierra un cuadro más grandioso que la
alianza de la teología y las ciencias en l,a persona del sacerdote.» 

En el curs 1878-1879, tot esperant poder disposar d'una nova construc
-- -l'actual del carrer Diputació-, i ates queja havia estat venut l'antic immoble 

la Rambla, el Seminari es trasllada a un edifici de lloguer, al número 22 del 
er Tallers, anomenat Casa Magarola. Era un antic casalot d'habitacions re

-des i, entre les diferents obres que s'hi efectuaren, cal remarcar el treball que 
Arbós per produir i canalitzar el gas de l'enllumenat (Subid, 1993:95). 

El curs següent (1879-1880) Arbós pronuncia al Seminari el discurs inau
� de curs sobre «Ensayo de Física y Química transcendentalmente consideradas con 

:::,nglo a la doctrina de Santo Tomás de Aquino» (Bada, 1983: 138). Entusiasta del to
e, en una epoca de revifalla d'aquest corrent de pensament, creia que 

aplicació de la doctrina de Tomas d'Aquino a la Física i a la Química seria un 
pas per al seu «veritable progrés» (Arbós, 1879:98) i, seguint la línia queja 

·a iniciat feia anys d'intentar unir Revelació i Ciencia, va voler cristianitzar les
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ciencies experimentals a la llum del tomisme (Saborit, 1929:69); Arbós conside
rava que «les ciencies fisico-químiques són incompletes si no demanen les seves 
llums a la metafisica» (Arbós, 1879: 17). 

Durant aquesta epoca, va ser l'encarregat del gabinet de la Secció de cien
cies físico-químiques de !'Academia. Havia estat elegit en aquest ca.rrec l'octubre 
del 1878 per al bienni 1878-80. Les memóries que llegí a !'Academia indiquen que 
hi realitza experiments. A més, en aquesta corporació es distingí pels seus abun
dants treballs fisics i químico-analítics, la major part dels quals varen ser publicats 
entre 1879 i 1882 a la revista medica El Sentido Católico de las Ciencias Médicas, de 
la qual fou cofundador (Saborit, 1929:44); hi destaquen les seves analisis sobre 

El Tratado fundamental de Química y Física con 
arreglo a la doctrina de Santo Tomás de Aquino 
sobre la materia y la Forma, escrit per Arbós cap 
al final de la seva vida, és la seva obra principal. 
Dedicada al papa Lleó XIII, fou el darrer intent 
d'Arbós per conciliar Ciencia i Religió, tot apli
can! les idees tomistes a la Química i la Física. 

TRATADO FUNDAMENTAL 

ijUlMILA Y FISI�A 
COX ,\IIHEOf.O A l./\ DOCTltl�A 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

LA �f..\TERL\ Y LA F0lll\L\ 

ui:: u� l'l.AX 1;t:::-:t:n.A1. 

llAHCELO�A 

:�IPRE�TA Y LIBRERÍA RELlGlOSA Y CIENTÍFICA 

DEI. JICIL►:DEHll Dt: D. J•.4UL0 RIER.\ 

materies farmaceutiques i industrials i la de les piroleines (Feliú i Pérez, 1885:18). 
El 1879 ja havia anunciat (Arbós, 1879:98) «tal vez otro día nos sintamos cm: 

fuerzas para escribir un tratado de Física y Química con arreglo a esos principios» -la 
doctina de Tomas d'Aquino- i ho va fer tres anys després. En efecte, el 1881. 
publica la que es pot considerar com a la seva obra principal Tratado de Química, 

Física con arreglo a la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre la materia y la forma. 

L'obra, que fou dedicada al papa Lleó XIII, és un nou i darrer intent d'Arbós per 
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==::mm ciencia i religió, que, com ja hem vist, constituia l'eix principal de la seva 
-----�·..,- intel- lectual. 

El 16 de setembre al capvespre, amb motiu d'un pelegrinatge de les Jo
-:::=rs Catoliques que Arbós mateix havia organitzat, va tenir lloc una espectacu

hnninació de la muntanya de Montserrat mitjan�ant, segons que sembla, uns 
............. _,JL;>focus -d'origen químic-, invenció d'Arbós (Saborit, 1929:49): 

•Al verificarse la iluminación fue tanta la luz que se desprendió de los focos estab/,eci
dos en "Sant Miquel" que en la plaza de Montserrat se podía /,eer con toda facilidad los

caracteres del periódico, quedando la montaña y Monasterio iluminados igual que a la
daridad del día solar:»

El 15 de febrer de 1882 llegí a !'Academia una nota «Sobre las nuevas pi-

dictricas». Arran d'aquesta lectura i per tal d'investigar alguns punts sobre el 
·onament d'aquestes piles, !'Academia crea una comissió que, a més de
ptar amb el mateix Arbós, estava composta per Antoni Rave, catedra.tic
tsica de la Universitat de Barcelona, i per Francisco de Paula Rojas, catedra.
e l'Escola d'Enginyers Industrials. La mort d'Arbós en aquell mateix any féu
la recerca s'aturés.

Una de les darreres tasques científiques que Arbós dugué a terme fou la 
ca d'un metode efectiu per trabar i quantificar, mitjan�ant l'analisi, les subs

· es que s'empraven en el comer� per adulterar l'oli d'oliva. El resultat de les
recerques l' exposa a la «Memoria sobre el reconocimiento de los aceites de algodón

- mo en su mezcla con el aceite de olivas» que llegí a !'Academia de Ciencies en la
"ó del 7 de juny de 1882 (Expedient, s. d.) i, també, a diversos articles publi
a El Sentido católico de las ciencias Médicas durant el juliol del 1882 (Terrafeta,
:30). 

El 26 d'octubre del 1882,Jaume Arbós morí del tifus poc temps després 
eure morir la seva filla, Rosita -que havia pres el nom de Sor Pilar en fer-se 
·osa del Convent de Valldonzella-, i d'haver anat a una romería, a l'ermita de

.5ant Francesc s'hi moría», al seu poble natal. 

Repercussions de l'obra d'Arbós 

Arbós va rebre diverses influencies durant la seva formació. D'una han
la de l'abatJoan de Zafont, que va muntar el gabinet de Física del Col•legi de 
t Pau i fou conservador del gabinet de la secció de Ciencies fisico-químiques 
!'Academia de Ciencies (Real, 1910). Com Arbós, Zafont unía en la seva per-

na ciencia i religió i, sens dubte, va despertar-li l'interes per la Química, interes 
e augmentaria amb les classes de Química aplicada a les Arts impartides per 
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Josep Roura i amb la col-laboració de Pere Roqué. D'altra banda,Jaume B 

el filósof que havia estudiat Física i Materna.tiques i que -malgrat no ser amic 

tecnicismes escolastics- professava veneració i seguía, en general, Tomas d', ..... ..., ..... .._ 

va determinar l'orientació professional d'Arbós com a industrial i, probable 

va influenciar el seu pensament teológic posterior. 

Fabrica d' acid pirolignas 
Sistema d' enllumenat per gas Arbós 

Sistema d' enllumenat per gas Arbós 

lnstal-lació 
per carburar 
hidrogen 

San! Hip�Jit de Voltegra 

Caldes de Montbui 

Assaig de 

Enllumenat per ges 
Fabrica Sala 

l'enllumenat Arbós nr--------..:�S�an'.'.'.t..::
M�art�:�::e�� 

r a l'establiment de 
t públic amb gas Arbós 

BARCE 

(Fabrica Canadell) 
... 

Producció de gas d' enllumenat i 
d'illuminació de la fabrica familiar amb 
el sistema Arbós 

La premsa local es fa ressó de 
l'interes de la ciutat pel sistema 
d' enllumenat Arbós 

Sistema d' enllumenat per gas Arbós 

Geografia del gas Arbós 

l'Hospital Mi 
del Semi nari 
gabinet de I' 
Ciencies; fa rico 
productes químia. 

Arbós va contribuir a la innovació tecnológica en la indústria del _ 

sobretot a través de la invenció del gasogen d'aspiració i del sistema de�,.....,.,..__ 

ció de gas Arbós que va aplicar a l' enllumenat de factories i poblacions a tot e 
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e Catalunya. Va ser un propagador de la indústria química al nostre país, 
aportacions que sembla que aconseguiren disminuir importacions estrange

i -,a intentar revaloritzar el conreu de la ciencia entre el clergat tot intentant 
==:t:irmi.r ciencia i religió. 

D'altra banda, fou conegut més enlla de les nostres fronteres. El 1875, 
que va ser nomenat soci d'una Academia de Roma (Saborit, 1929:44), pero 

cnneixem amb precisió de quina. Aquesta i d'altres corporacions sol-licitaren 
col·laboració, en particular !'Academia Bolonyesa de Sant Tomas d'Aquino 
sofico-Medica, ambdues de la ciutat de Bolonya (Manjarrés, 1885:89-90). 

, 
tenim noticia que va pertanyer a d'altres academies i importants corpo

-::a::::=:.:is a Viena, París i Frankfurt (Saborit, 1929:44). El seu nom apareixia a la 
��-,·,osa publicació francesa]ournal de l'éclairage au gaz (5 d'octubre de 1863) 

van reconeixer, també a fora del nostre país, les seves aportacions a la tec-

Així, a final del segle XIX, Aimé Witz, profesor de la Universitat de Lilla, 
=�;ponent de l'Académie des Sciences (Institut, 1979:508), al seu tractat so

tors de gas i petroli indicava (Witz, 1895:II, 12): 

•El senyor Arbós, professor de la Universitat de Barcelona produia gas de
Tcl.SOgen servint-se també de carbó de llenya, pero sense insuflar aire a les cu
betes. El motor aspirava directament sobre aquest generador, la part superior
del qual formava vaporizador i sobreescalfador, cosa que permetia utilitzar la
calor perduda. Aquest vapor anava a parar al cendrer i es barrejava amb l'aire
abans de travessar el combustible. Es produia, dones, un gas mixt mescla de
;ras de forn i de gas d'aigua. El procediment Arbós va ser posat en practica i
perfeccionat pel senyor Bénier» [ traduit de l' original en frances].

El 1889, Elías de Molins afirmava: «a les fabriques d'acer d'Anglaterra es 
sr:nir l'aparell inventat pel Dr. Arbós per utilitzar els combustibles menuts, per 

ents usos industrials i sobretot per alimentar les llars dels generadors de 
(Elías de Molins, 1889: 108). Saborit, el 1929, assegurava que segons la 

The Lipton, a les fabriques d'acer d'Anglaterra s'usava el sistema del doctor 
, ampliat (Saborit, 1929:35-36). 

El 1908, Calzavara (1908:160), un enginyer italia, va escriure: 

•En 1862, Jaime Arbós, profesor de Barcelona, patentaba un motor de gas que forma
ba un solo grupo con el gasógeno; . . . Arbós es, pues, el inventor de los gasógenos de
aspiración, con los cual,es en realidad se simplifica mucho el probkma, puesto que per
miten la supresión del gasómetro y de los depuradores químicos y hacen que la produc
c.wn de gas sea proporcional a las necesidades del motor:
La idea de Arbós en 1862 fue prematura; pero hoy día que este nuevo sistema va ad
quiriendo un dominio cada vez mayor, es un deber de justicia para el historiador dedi
car a Arbós un merecido recuerdo, tanto más cuanto que muchas de las ideas de Arbós
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han sido después lúroadas al campo de ÚL práctica con un éxito dig;no del hombre que 
con admirable intuición las había concebido.» 

El procediment inventat per Arbós va tenir continuitat a comern;:ament 
del segle XX amb d'altres models. Així com el gasogen d'injecció de Trebouillet 
va donar lloc als gasogens Dowson, el model ideat per Arbós va ser perfeccionat 
per Otto i fabricat per I' empresa Deutz. 

Si comparem el gasogen Arbós amb el d'Otto (Calzavara, 1908:162), con
trariament al primer, aquest segon no recuperava bona part de la calor que es pro
duia, ja que el forn no estava submergit en la caldera. A més a més, el gasogen Otto 
no tenia prevista l'entrada de combustibles líquids, mentre que el d'Arbós els intro
duia per tal d'obtenir una mescla més rica en materials inflamables. 

A comenraments del segle XX la Maquinista Terrestre i Marítima va fabri
car gasogens per a diversos usos. En el registre d'aquests aparells d'aquesta compa
nyia (Maquinista, 1902-1931) hi consta que entre l'agost de 1902 i el juny de 1931 
es fabricaren i instal•laren 288 gasogens, dels quals 281 eren d'aspiració, de models 
semblants a l'Otto, i només 7 d'injecció del tipus Dowson (Barca et al., 1993). 
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