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1.- L’antiga fàbrica de maquinària agrícola J Trepat. Context històric i 

econòmic.  

 

La Tàrrega de finals del segle XIX i del primer terç del segle XX va saber 

conjuminar un ancestral esperit mercantil, amb un renovat orgull que 

s’identificava plenament amb aquest passat comercial i, tot això, ho va 

transformar la societat targarina en font d’energia per a connectar-se a la 

maquinària dels sistema capitalista i d’aquesta manera de la ma de l’economia 

productiva i del progrés tecnològic, aquella societat, anava espolsant-se, 

progressivament, unes pràctiques i unes mentalitats de la vella societat de 

l’Antic Règim.  
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Encetar el segle XX fou favorable al creixement demogràfic, econòmic i social 

de Tàrrega. La nova ciutat gaudí d’una empenta econòmica a causa de les 

magnes obres dels embassaments pirinencs i la primera allau migratòria del 

segle. Tàrrega, el 1900 va traspassar dels 4.000 habitats i deu anys després, el 

1910, arribà als 5.218 habitants.  

 

La nova Tàrrega del segle XX era una ciutat complexa on conviuria una 

burgesia comercial i industrial que imposaria la seva potència econòmica i el 

seu imaginari ideològic a unes classes populars que malgrat la seva 

desavantatjosa situació social van saber fer sentir la seva veu i les seves 

reivindicacions, en diferents moments d’aquella bigarrada i convulsa etapa.  

 

L’assumpció del catalanisme polític per part de les classes dirigents targarines 

fou un dels detonants de l’aposta de la ciutat pel nou model social i cultural que 

s’imposava arreu del país. L’any 1898 es fundà l’Agrupació Catalanista de 

Tàrrega. El 1901 es constituí a Tàrrega la Lliga Catalanista de l’Urgell i la 

Segarra. Aquesta formació catalanista de caire burgès i conservador fou el 

veritable artífex d’una renovació i regeneració de la vida social  i cultural 

targarina.  

 

La capital urgellenca fou un dels motors comercials de les comarques 

lleidatanes del primer terç del segle passat. Els targarins més actius 

interpretaren correctament el significat d’una sèrie d’avenços que es produïren 

aquells anys: la construcció de la línia del ferrocarril del Nord, entre Lleida i 

Manresa (1860); la faraònica construcció del canal d’Urgell (1862), i, després 

dels primers fracassos, la posta en valor de les terres regades de la plana 

d’Urgell; a més a més, de l’estímul positiu en l’autoestima col·lectiva que havia 

suposat la concessió del títol de ciutat, l’any 1884; la connexió de la línia 

telefònica i de la llum elèctrica, l’arribada de l’aigua potable a la ciutat, tot a 

finals del XIX. Entrar al segle XX, comportà la creació continuada d’institucions 

socials i empreses industrials a la novella ciutat, cal destacar: el 1905, la 

fundació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria; el 1910, s’instal·là la 
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tercera oficina de tot Catalunya de la Caixa de pensions per a la Vellesa i 

d’Estalvis; el 1913, es fundà l’Associació dels Amics de l’Arbre; el 1914, es creà 

la fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat, una de les empreses que 

protagonitzaren la mecanització del camp català i espanyol, durant bona part 

del segle XX. El 1915, Josep Güell creà l’Orfeó Nova Tàrrega; el 1919 naixia la 

Societat Ateneu de Tàrrega; el 1921 es construí la farinera “Maria Montserrat” 

en un imponent industrial modernista i aquell mateix any sortia el primer 

número del mític setmanari Crònica Targarina.      

 

Tres informacions importants per acabar de constatar la importància comercial i 

industrial de la Tàrrega del primer terç del segle XX: 

- Des del 1900 fins al 1919, la capital de l’Urgell, augmentà en una 

vuitantena els seus negocis comercials i industrials. El 1919, Tàrrega 

comptabilitzava 328 establiments subjectes a matrícula industrial, per 

davant dels 201 que tenia Cervera, els 179 de les Borges Blanques i els 

169 de Mollerussa. A més, augmentà el volum de negoci d’aquests 

establiments. 

- L’any 1916, la sucursal targarina de la Caixa d’Estalvis i Pensions rebia 

en imposicions 69.742 pta). Per davant de la de Badalona (47.481 pta.), 

la d’Olot (61.115 pta.), la de Tarragona (60.349 pta.), la de Granollers ( 

67.079pta.) o la de Balaguer (27.483 pta.). 

- L’any 1930, la ciutat comptava amb 44 magatzems dels empresaris 

majoristes de del sector de l’alimentació, 31 d’aquests magatzems eren 

de productes del camp. Aquí tenim la prova del protagonisme de Tàrrega 

com a centre distribuïdor de productes agraris a la comarca, amb un 

llarg avantatge sobre Lleida sobre Lleida, que en aquell any només 

comptava amb 28 establiments en aquest sector. 

 

Durant la segona república els ajuntaments targarins tot i el seu tarannà 

conservador, desenvoluparen una política d’obres públiques que afavorí la pau 

i la integració social i donà com a fruit un notable canvi urbanístic a la ciutat. 

 

L’esclat de la guerra civil provocà que es trenquessin de manera dramàtica tota 

una trajectòria de progrés econòmic, social i cultural que Tàrrega no 
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recuperaria fins dècades posteriors. 

 

Les potencialitats socials de la Tàrrega del segle XX sempre s’han 

desenvolupat més eficaçment durant els períodes democràtics que no en les 

dictadures. El franquisme fou una enorme llosa que tapà i destruí bona part de 

les millors realitzacions de la Tàrrega noucentista, liberal i conservadora, amb 

inquietuds culturals i de protagonisme territorial. Només iniciatives com la Fira 

del Automòbil Usat i el Tractor, el Club Natació Tàrrega, el Centre Comarcal de 

Cultura i el progrés industrial i econòmic, protagonitzat per fàbriques com Cal 

Trepat, amb una nova fortalesa, després de la guerra, i Ros-Roca i Indox, a 

partir dels anys seixanta, donaren unes notes de color i un bri d’esperança al 

profund to gris de la dictadura. Només amb l’arribada dels nous ajuntaments 

democràtics, la societat targarina desenvoluparà amb força i constància una 

nova era de progrés col·lectiu.   

 

     

2.- La fàbrica com a peça clau del patrimoni industrial targarí, una joia a 
conservar. 

 

L’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat fou un dels principals 

protagonistes de la mecanització del camp català i espanyol durant una part 

important del segle XX: entre el 1914, any de la seva fundació, i la dècada dels 

anys vuitanta, ja en plena decadència. Aquesta empresa va formar part de 

l’anomenada segona revolució industrial al nostre país. 
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Fet aquest apunt, volem repassar, de manera molt abreujada, en quin context 

de l’evolució de l’agricultura, en aquestes contrades i  durant el segle XX es va 

desenvolupar l’activitat industrial de la fàbrica Trepat.  

 

La Tàrrega de començaments del segle XX era una ciutat on la riquesa 

produïda per l’agricultura encara marcava notablement la pauta del seu 

desenvolupament econòmic. L’any 1901 es crearen l’Associació de Llauradors i 

el Montepio de Artesanos y Agricultores. A més, en aquells anys, a l’estació del 

ferrocarril no parava l’activitat del transport amb l’anada i vinguda de vagons 

plens de palla i alfals. El mateix 1901, la farinera vella funcionava amb corrent 

elèctric procedent del salt d’aigua del canal d’Urgell, prop de Castellserà i el 

1914 hi funcionaren els Molinets. 

Tot amb tot, els esdeveniments més determinants de la història del 

desenvolupament de l’agricultura de la Tàrrega noucentista es produïren dels 

anys 1916 al 1919 i el 1921. 

 

Entre 1916 i 1919 sortiren de la fàbrica J. Trepat de Tàrrega les primeres 

màquines de segar o garbelladores que s’havien fabricat íntegrament al nostre 

país. La mecanització del camp català havia començat.  

 

El 1921 s’instal·là una moderna farinera la “Maria Montserrat” en un nou i 

imponent edifici industrial modernista. La producció diària d’aquesta farinera 

era de 40.000 quilograms. Un altre avantatge de la farinera era que l’empresari 

comprava directament la producció de grans als pagesos, eliminant els 

intermediaris. 

 

L’any 1935, a la capital de l’Urgell hi funcionaven, a més a més: dotze molins 

d’oli, set molins de farina, sis fàbriques de sopa, tres fàbriques d’alcohol, tres 

destil·leries de licors i dues fàbriques d’aiguardent. A tot aquest ventall 

agroalimentari caldria    afegir-hi els trenta-un magatzems distribuïdors de 

productes del camp. En aquest sector, Tàrrega anava per davant de Lleida que 

l’any 1930 només tenia vint-i-vuit establiments d’aquest ram. 
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Tot el fort volum econòmic que tenia el seu origen en el món agrícola contrasta 

amb els relativament pocs pagesos que hi havia a Tàrrega l’any 1936: sobre 

una població total de 6.605 habitants hi trobem inscrits al cens de pagesos de 

la Junta Local del Cens Camperol de Tàrrega, de l’any 1935, 512 pagesos, això 

representava el 7,75% de la població.   

 

L’esclat de la guerra civil i l’inacabable postguerra provocaren una greu crisi 

alimentària, sobretot a les zones urbanes, als pobles i viles de les nostre 

rodalies, malgrat tot, la subsistència estava més garantida gràcies a estar a 

prop dels productes agraris, tot i funcionar activament el mercat negre, el 

popular estraperlo.  

 

A partir dels anys cinquanta s’endegà d’una manera cada cop més ferma la 

motorització del camp. Els primers tractors que es veien pels trossos 

d’aquestes comarques venien dels Estats Units, Alemanya i Anglaterra: els 

Massey-Fergusson, els Fordson, els Mant, els Denzt i els Esteir.  

 

La introducció de la maquinària a les feines agràries provocà tant la progressiva 

desaparició d’oficis tradicionals com ferradors, ramblers, basters, esquiladors 

com que el sobrant de ma d’obra pagesa hagués d’emigrar a les zones 

industrials barcelonines, principalment. 

 

A finals dels anys cinquanta es produïren dos fets cabdals per al progrés de 

l’agricultura targarina: 

- el juny de 1953 sorgí el Grup Sindical de Colonització que tenia com a 

objectiu la construcció del “canalet” per a poder regar durant l’hivern les 

plantacions de cereals. 

- el 1958 el Servei d’Extensió Agrària que depenia del Ministeri 

d’Agricultura i que era un organisme tècnic on el pagès trobava 

assessorament per tal de modernitzar l’empresa familiar agrària, la 

millora de les plantacions i la lluita més efectiva contra les plagues. 

 

Els anys seixanta, segons Ramon Boleda, pagès i historiador de Verdú, cal 

considerar-los com els millors per a la pagesia i difícilment superables. Durant 
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aquella dècada es donà el tomb complert i es passà definitivament de 

l’agricultura de tracció animal a l’agricultura dels tractors i les recol·lectores. Els 

tractors estatals –Ebro i Barreiros-, a preus molt assequibles, van fer una 

competència efectiva als d’importació. A més, a partir del 1962, la fàbrica J. 

Trepat importà, de França, la màquina recol·lectora Braud i l’escampà arreu del 

país.  

 

L’any 1968 començà a córrer l’aigua del Canal d’Urgell pel “canalet” i la seva 

xarxa de sèquies i d’aquesta manera es permetia regar part dels termes 

municipals de Tàrrega, Claravalls, Altet, la Figuerosa, el Talladell, Preixana, 

Verdú i Vilagrassa. Sens dubte, fou una gran millora per a l’agricultura de secà 

d’aquestes terres i amb una indiscutible visió de futur. 

 

A partir de mitjans dels anys setanta, l’agricultura ha sofert una davallada 

continuada quant al nombre de pagesos i en el seu volum de generació de 

riquesa dins el PIB del país. De les tractorades de l’any 1977 a les vagues de 

l’any 2000, ens marquen un període en el decurs del qual l’agricultor ha hagut 

de modernitzar les seves explotacions i a l’hora ha vist com la competència 

dels productes de tercers països de fora de la Unió Europea li fan una 

competència insuportable. Les ajudes que, de moment, venen d’Europa només 

compensen en part la pèrdua progressiva del seu poder adquisitiu. 

Per poder avaluar la singularitat de la fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat 

cal fer un succint repàs a la seva història. 

 

Els primers tallers i la foneria estaven situats en uns magatzems del carrer 

Ardèvol de Tàrrega, molt propers a l’estació del ferrocarril del Nord. L’any 1916, 

es fabricaren les primeres màquines dalladores. El 1920, es produïren 

cinquanta màquines dalladores; el 1929, sortí al mercat les dalladores per a 

segar farratge, fou el primer fabricant d’aquesta màquina a Espanya. El 1931, 

es va comercialitzar el rastell amb rodes. Un fet prou remarcable fou que aquell 

mateix any, el Govern espanyol va concedir a la fàbrica Trepat el títol de 

productor nacional. 

 

El progressió creixement de l’empresa va fer necessari el seu trasllat a les  
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afores de la ciutat, amb la consegüent  construcció d’un modern i racional 

recinte industrial. Entre 1933 i 1936, s’edificaren tretze de les dinou naus que 

configuren el complex metal·lúrgic de les indústries Trepat.  

 

En el decurs de les dècades dels quaranta i el cinquanta, la fàbrica Trepat va 

viure l’etapa més llarga d’èxit de la seva història. Aleshores va assolir una gran 

expansió de la producció i vendes, convertint-se a més a més, en el principal 

productor de dalladores a Espanya. D’aquests manera es va convertir en un 

dels protagonistes de la mecanització del camp de les zones septentrionals 

espanyoles. 

 

La fàbrica Trepat, gràcies als seus bons contactes amb el règim franquista, 

tenia una posició dominant en el mercat, tant pel que fa a l’assignació de 

quotes com per al quasi monopoli en la fabricació de ganivetes. També, les 

industries Trepat s’expandiren extraordinàriament gràcies al seu sistema de 

vendes i publicitat basat en tres aspectes elementals: donar a conèixer el 

producte, la participació de grans agents comercials i l’utilització de petits 

representants comissionistes.   

 

El 1941, sortiren el rastell automàtics; en 1955, fou el primer fabricant que dotà 

de pneumàtics totes les màquines de rodes de ferro; en 1960, sortí la primera 

barra segadora per a tractors, i el 30 de gener de 1975, la fàbrica Trepat es va 

constituir en societat anònima.  

 

 

 

L’evolució del nombre de treballadors en el decurs de la seva història fou: el 

1915, set; el 1923, trenta-set; el 1940, vuitanta; en 1950, cent noranta; el 1959, 

dos-cents vint-i-nou; el 1960, dos-cents deu; el 1970, cent divuit i el 1980, vint-i-

vuit.   

 

El 2006, l’empresa va a passar al ser patrimoni de l’Ajuntament de Tàrrega.  
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Actualment, l’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat, reconvertida en 

Museu de la mecanització agrària és un equipament únic i singular tant en 

l’àmbit català i l’espanyol com en diferents països de l’Europa occidental, en el 

sentit que d’altres fàbriques que produïen aquests tipus de maquinària han 

desaparegut: a Espanya, l’Ajúria de Vitòria, a Itàlia la Laverda, a Alemanya la 

Krupp, a França la Frères Amoroux, per exemple. 

 

A més a més, de Cal Trepat es conserva pràcticament tot: l’estructura 

arquitectònica de les 19 naus, tota la maquinària del procés de producció, tant 

les màquines més antigues com les més noves que milloraven la productivitat 

de l’empresa, les eines dels treballadors, gairebé tot l’arxiu administratiu i, 

també, s’ha realitzat una seixantena d’entrevistes antics treballadors, on s’ha 

recollit en format audiovisual, la seva experiència a la fàbrica. Tot aquest 

material ha estat de cabdal importància en el moment de plantejar el disseny 

del projecte museístic que finalment s’ha aplicat a cal Trepat.  

 

Des de la seva obertura, el 22 de juny de 2012, Cal Trepat – Museu de la 

mecanització agrària es presenta com un de “viatge pel túnel del temps” . 

Acompanyem al visitant a traslladar-se temporalment a una realitat industrial de 

mitjans de segle passat gràcies a un recorregut per cinc de les primeres naus 

de la fàbrica Trepat i part del departament comercial de l’empresa. Al llarg 

d’aquest recorregut el visitant pot contemplar intacta l’antiga foneria amb totes 

les seves eines, motlles, forns i sorres intactes. Posteriorment s’explora el taller 

dels modelistes situat a la quarta nau. En aquest petit espai ens endinsem en la 

memòria dels treballadors mitjançant el testimoni d’un dels modelistes de la 

fàbrica que apareix en un dels audiovisuals que projectem al llarg del 

recorregut expositiu. Per finalitzar la visita, aquesta s’acaba a la secció del taller 

amb l’accionament de l’embarrat, antic sistema de transmissió de força i a toc 

de sirena es dóna per finalitzada la visita.  
 

L’obertura al públic del Museu J Trepat de la mecanització agrària ha suposat 

la culminació i confluència d’esforços empresos per part de l’Ajuntament de 

Tàrrega i dels seus diferents departaments. 
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 Per una banda les recerques empreses des del Museu Comarcal de 

l’Urgell. Tant en el procès d’inventari de la col·lecció industrial com en el 

projecte de recuperació de la memòria oral dels antics treballadors. 

 Per altra banda l’obra de rehabilitació arquitectònica s’ha gestionat des 

dels serveis de l’ajuntament. 

 La restauració de gran part dels béns mobles de la fàbrica ha estat 

realitzada pels alumnes de l’escola de formació La Solana, en els tallers 

de fusteria i forja.  

 

3.- El Museu Comarcal de l’Urgell i els primers treballs de recerca i 
conservació de la fàbrica J Trepat.  

 

 

3.1.- Documentació de la col·lecció. L’inventari 
 

Des del juny de l’any 2006 fins a l’actualitat han estat inventariades un total de 

vora 11.000 peces industrials presents en l’interior de les diverses naus de cal 

Trepat. Aquest inventari s’ha realitzat seguint els criteris internacionals del 

C.I.D.O.C. ( Comitè Internacional per a la Documentació consell internacional 

de Museus).  

 

Primerament s’iniciaria el criteri de documentació de la col·lecció fitxant totes 

les màquines industrials. Posteriorment les eines dels oficis més especialitzats 

per acabar amb el material industrial en general present en l’interior de la 

fàbrica.  Cada peça ha estat numerada, mesurada, fotografiada i descrita.  

 

3.2.- Recuperació de la memòria oral de la fàbrica J. Trepat. Les 
entrevistes als treballadors.  
 

Un apartat indispensable en la documentació de la fàbrica ha estat comptar 

amb el testimoni directe dels treballadors de l’antiga fàbrica Trepat. Vora una 

seixantena de treballadors que havien estat en actiu a la fàbrica van col·laborar 

en dues modalitats d entrevistes. Un primera entrevista basada en el seu 
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testimoni i els seus records al voltant la seva experiència laboral i el seu context 

social. I una segona entrevista basada en aspectes estrictament tècnics de la 

tasca dins el procés productiu de les màquines Trepat. Aquests testimonis han 

definit com era el procés de creació i muntatge de les màquines Trepat, tant a 

nivell tècnic com en la coordinació de les jornades laborals. 

 

La col·laboració dels treballadors ha estat de cabdal importància, i el seu 

testimoni ha ajudat a vertebrar dos dels principals eixos principals d actuació al 

voltant de la transformació de l’antiga fàbrica Trepat cap a un nou equipament 

cultural , com a museu, ben inserit dins l’entramat de la ciutat. Per una banda el 

seu testimoni es recollit per enriquir el gruix de la documentació pròpia de 

l’inventari de totes les peces presents en l’interior de la fàbrica. I per una altra 

banda, els seus records definirien el recorregut i l’explicació principal que es 

donaria al futur visitant del museu J Trepat de Tàrrega, essent inclosos com a 

part viva en la museografia de la fàbrica. 

 

 Finalment des del Museu Comarcal de l’Urgell  aquesta col·laboració amb els 

treballadors de l’antiga fàbrica, es veuria materialitzada en l’edició del llibre que 

recull els seus testimonis. Aquesta publicació seria una eina de difusió i 

coneixement  del dia a dia de cal Trepat a la Tàrrega del segle passat. 

 

 

 

 
4.- El pas de l’antiga fàbrica al Museu. 
 
4.1.- Criteris d’intervenció arquitectònica  
 

Els criteris que han definit la intervenció arquitectònica realitzada a la fàbrica J 

Trepat de Tàrrega s’han basat en una voluntat de conservació el màxim 

fidedigna possible a l’estat l i l’aspecte original amb el qual la fàbrica havia 

perviscut fins l’any 2006, moment que passaria a titularitat municipal.  

 

Aquesta voluntat de conservació i restauració ha obligat a deixar poc marge a 
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la imaginació, perquè tant el disseny, els materials, i com les solucions 

tècniques obeïrien estrictament a la voluntat mimètica de preservar l’atmosfera 

industrial de la fàbrica conservada intacta fins al present. 

 

Durant el transcurs de les obres el principal esforç  es concentraria en la 

restitució dels sostres de les cinc primeres naus de la fàbrica. Uns sostres 

definits estèticament, tant exteriorment com interiorment, per ser cobertes 

resoltes a dues aigües i, interiorment estructurades a partir d’encavallades de 

mangonella unides per tirants de fusta que sostenien l’entramat del sostre 

damunt del qual hi havia un extens mosaic de rajoletes que sostenen les teules 

superiors del sostre.  Es van substituir totes aquelles parts de fusta que estaven 

malmeses per les humitats dels últims trenta anys sense manteniment, i es va 

refer tota l’estructura del sostre restituint l’aïllament correcte d’aquesta teulada, 

alhora que s’hi mantenia l’aspecte inicial de la mateixa. Per mantenir l’aspecte 

original es va reciclar gran part del material original de coberta i quan se’n va 

afegir de nou, aquest, es va haver de camuflar mimèticament amb l’aspecte 

històric de l’espai conservat.  
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Finalment en el transcurs de les obres s’acabaria de dotar a la nova 

funcionalitat com a museu de l’antiga fàbrica, de les obligatòries mesures de 

seguretat, que per estricta normativa, s’hi havia d’aplicar.  
 
 
4.2- Criteris intervenció museogràfica a les cinc primeres naus de la 

fàbrica J Trepat.  
 

 

La fàbrica J. Trepat de Tàrrega s’ha convertit en el Museu J. Trepat de 

maquinària agrícola i la mecanització del camp català. La inspiració principal 

aplicada a aquest projecte museogràfic ha estat la voluntat de conservació i 

restauració de la fàbrica adaptant-la i fent-la visitable al públic, dotant l’espai 

d’un discurs museogràfic que en cap cas perjudiqui la conservació del patrimoni 

industrial històric conservat intacte fins als nostres dies. El concepte principal 

és mantenir fidel l’estat original de conservació, però adaptar-hi  recursos 

explicatius, interpretatius i didàctics a l’abast dels visitants per tal de poder 

aproximar l’espectador a una realitat social, econòmica, tecnològica i laboral del 

passat, que forma part d’una moment històric que va transformar profundament 

l’antiga societat tradicional cap a la modernització del país.  La conservació i 

difusió del patrimoni industrial dotarà a la ciutadania d’una eina d’interpretació 

del present i es projecta cap al futur.    

 

Dos dels objectius prioritaris del futur Museu Trepat de la mecanització del 

camp català es podrien resumir en: 

 

 

 Convertir la fàbrica J. Trepat  en un referent del patrimoni industrial a la 

plana de Lleida. L’aposta de convertir la fàbrica J. Trepat de maquinària 

agrícola en un museu de la mecanització agrària i en un centre de 

creació de recursos identitaris es fa, doncs, en el marc d’una iniciativa de 

caire més general que pretén promoure el patrimoni cultural i industrial 

de les planes de Lleida, i posar en valor les singularitats d’aquest territori 

i difondre-les de manera adequada.  
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 Convertir el museu de la fàbrica J. Trepat en un centre de referencial de 

la mecanització del camp en un àmbit geogràfic transnacional, en la fase 

intermèdia que va de l’ús de la força animal i humana per a les tasques 

bàsiques agrícoles, cap a la generalització de l’ús del motor, com els 

tractors o les màquines tirades a sang. Convertir-se en una eina 

interpretativa bàsica per entendre els forts canvis de segle passat.  

 

 

La fàbrica J. Trepat de Tàrrega ha mantingut entre les seves parets tota la seva 

original col·lecció de maquinària, eines, utillatges i elements autèntics dels 

processos tècnics que allà s’hi executaven. Aquesta peculiaritat fa que la 

fàbrica Trepat es converteixi en un dels primers casos a nivell europeu 

d’indústria de producció de maquinària agrícola conservada amb tota una 

atmosfera de primera revolució industrial intacta en el seu interior. Les obres de 

rehabilitació i restauració es contemplen com una intervenció, acurada al detall, 

intentant mantenir aquest ambient intacte. La intervenció, per tant, es prepara 

mitjançant un gran esforç de documentació de l’estat original que es preveu 

conservar el màxim possible semblant a l’estat original.  

 

 

Es vol plantejar una museografia que parteixi de que la visita a la fàbrica sigui 

un viatge en el túnel del temps cap al passat, amb capacitat evocativa suficient 

com per transportar el visitant a una realitat tècnica de mitjans de segle passat. 

Les condicions de conservació de la fàbrica són suficientment eloqüents per si 

mateixes com per provocar aquesta sensació psicològica de lapse temporal i 

donar la impressió d’estar entrant  en una atmosfera paralitzada en el temps. 

Aquesta experiència de salt temporal cal complimentar-la amb elements que 

reforcin uns continguts explicatius que enriqueixin la visita guiada mitjançant 

recursos sonors, audiovisuals, ambientals i lumínics adequats a la nova 

funcionalitat de la fàbrica com a museu. La visita a la fàbrica es preveu en tots 

els casos com una visita amb acompanyament de guia, per raons de contingut i 

de control del propi espai.  

 



 20 

La museografia de la fàbrica Trepat comprèn la zona del Departament 

Comercial, rehabilitada parcialment, amb la recuperació de les cinc primeres 

naus de la fàbrica, on s’hi localitzen les seccions de producció i mecanitzat de 

peces de maquinària agrícola Trepat, concretament s’hi concentren les 

seccions de: foneria, modelistes, i taller amb l’embarrat històric. 

 

El projecte museogràfic preveu una intervenció focalitzada en diferents 

aspectes de conservació de l’ambient fabril: 

 

Cada un d’aquests apartats s’ajusta a unes necessitats específiques dins la 

reconversió de la fàbrica J. Trepat en un espai museístic visitable. La 

complexitat del projecte no fa viable trobar una solució global per a aquest 

canvi d’ús, i és per aquesta raó que s’han distingit aquests diferents apartats 

adaptats a cada una de les especificitats del projecte.  

 

 Execució museografia: 

 

o RESTAURACIÓ: 

 

 3.1.- Embarrat 

 3.2.- Il·luminació 

 3.3.- Fosa de peça de 

maquinària agrícola J. Trepat. 

 3.4.- Restauració material 

documental amb els pòsters de 

seguretat. 

 

o AUDIOVISUALS 

o DISSENY: 

 

 5.1.- Disseny de materials  

 5.2.- Equips tècnics 

 5.3.- Passarel·la de pas a la 
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foneria 

 

4.2.1- RESTAURACIÓ 

La fàbrica J. Trepat és una joia del patrimoni industrial català que ha conservat 

com un gran atractiu a valorar part de la seva maquinària i engranatges 

industrials perfectament conservats fins a l’actualitat. Aquest ambient industrial 

de principis de segle passat representa un atractiu davant del visitant i 

tanmateix alhora de realitzar qualsevol visita guiada recuperar el funcionament i 

l’atmosfera primigènia de la fàbrica ha estat un pilar fonamental a partir del qual 

hem basat tota la museografia i la intervenció a cal Trepat. 

 

Les tasques de restauració en aquest cas es focalitzen en quatre àmbits 

perfectament diferenciats: 

 

 Embarrat 

 Il·luminació 

 Peces de foneria Trepat 

 Pòsters de seguretat de paper 

 

Cal distingir aquestes intervencions de forma individualitzada per la seva 

especificitat. 

 

4.2.2.- Embarrat: 

 

L’embarrat de cal Trepat més emblemàtic i espectacular es troba situat al bell 

mig de la nau 5 de la fàbrica, concretament en la secció de taller. Cal 

especificar prèviament què és un embarrat i de quantes parts consisteix aquest 

embarrat en concret.  

 

Embarrat és el nom que rep el sistema ideat de transmissió de força que es fa 

des d’un motor principal cap a tota la resta de maquinària que no disposava de 

motor propi i s’unia a aquest embarrat mitjançant un arbre d’eixos, politges i 
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corretges. Qualsevol embarrat, en la seva configuració més senzilla, es troba 

sempre format pels següents elements principals: 

 

- Motor principal amb politja de sortida. 

- Corretja principal de cuir, com a primer element de transmissió de 

força en moviment i treball que relaciona aquest motor únic que 

mou la politja de sortida fins a la politja principal. 

- La politja principal és la politja alineada superiorment amb totes 

les branques que disposen l’embarrat i serà la principal 

transmissora d’aquesta força motriu provinent d’aquest motor 

únic. 

- Eix amb la politja principal accionada per la corretja principal. 

D’aquest eix, hi pengen totes les politges secundàries. Cada una 

d’elles ‘es situada gairebé damunt de cada una de les màquines 

de la secció a la que li transmet el moviment. 

- Dues politges damunt de cada màquina. Una politja de treball i 

l’altra una politja lliure. La politja de treball és la que acciona la 

marxa de la màquina. La politja lliure o boja és una politja 

connectada a un bis sens fi. 

- Corretges secundàries de transmissió de força de l’embarrat fins 

a la màquina. L’eix, amb les politges i els coixinets, estava, 

normalment, suportat per la paret o el mateix sostre de l’edifici just 

per sobre de les màquines secundaries. El principal embarrat de 

la fàbrica J. Trepat es troba situat a la nau cinc a la secció del 

taller de mecanització de les peces de les màquines Trepat. És un 

imponent i singular sistema d’eixos principals articulat en Quatre 

branques de transmissió situades en el sostre de la nau, unides a 

les encavallades de fusta de la coberta de doble vessant. El motor 

principal queda connectat a l’eix per la corretja de cuir principal, i 

aquesta acciona la politja principal de major diàmetre que la resta 

de politges. Aquesta primera politja s’encarrega de repartir aquest 

moviment pels quatre eixos de vint-i-cinc metres de llargada cada 

un. Al llarg de cada un dels eixos d’aquestes branques d’embarrat 

s’hi distribueixen les politges secundàries, normalment situades 
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dues damunt de cada màquina a la qual li transmeten el 

moviment de treball per corretges de cuir. Aquests eixos són 

engranats per coixinets de rodaments que alleugereixen la 

transmissió del moviment a les diferents, i nombroses politges. 

Cada una de les màquines simples, o màquines eina, situades al 

terra de la nau, reben el moviment amb les corretges secundàries, 

on el moviment rotatori es transforma en treball. Aquest moviment 

es transmet gràcies a les corretges de cuir que li donen la 

potencia necessària per funcionar. Aquestes màquines eina són: 

torns, mandrinadores i trepants. 

 

La restauració i la posada en funcionament d’aquest embarrat ha estat un dels 

puntals del projecte museogràfic de cal Trepat. L’alt valor històric i tecnològic 

d’aquest embarrat el fa un cas únic a nivell nacional conservat fins als postres 

dies. La seva posada en funcionament i recuperació requereix d’un 

manteniment setmanal.   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

4.2.3.- Il·luminació: 

 

La il·luminació de la fàbrica Trepat, malgrat què era precària i minsa, ens ha 

perviscut fins als nostres dies en perfecte estat. Per aquesta raó es va fer una 

intervenció que consistia en la legalització segons normativa de la instal·lació 

però recuperant les làmpades antigues originals.  
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Per una altra banda aquesta il·luminació original en diversos punts s’ha reforçat 

per sumar interès a elements presents en la fàbrica destacats en el discurs 

museogràfic. Aquest seria el cas dels forns de mal·leable de la segona nau de 

la foneria que han estat il·luminats interiorment.  

 

 
4.2.4.- Fosa de  peces Trepat  

 

En el cas concret de la foneria, com a cor principal de la fàbrica i lloc de 

producció de les peces Trepat, s’hi ha reproduït el procés tecnològic ancestral 

de la fosa, per tal de documentar-lo i incloure’l com a material audiovisual 

imprescindible per comprendre la foneria. Gràcies a aquesta reconstrucció del 

procés de fosa s’ha elaborat un audiovisual que reforça el discurs de la visita 

guiada a la primera nau de la foneria i ajuda a fer més entenedor tot l’espai.  
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4.2.5.-  Pòsters de seguretat. 

 

Els pòsters amb advertències de seguretat en el treball que conserven l’estètica 

peculiar de mitjans de segle passat han estat restaurats i reincorporats en el 
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discurs expositiu de la pròpia fàbrica situant-los en llocs visibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.- Audiovisuals: 

 

Davant del repte de crear una museografia minimalista sense voler renunciar a 

crear elements novedosos que facin atractiva i inteligible la fàbrica al visitant, 

ens vam decantar finalment, per la producció de diversos audiovisuals adoptats 

al discurs de la visita guiada. La projecció d’aquests audiovisuals dota a l’espai 

d’una museografia efímera intangible que no modifica ni violenta  l’espai 

original un cop projectats. 

 

En total han estat produïts quatre audiovisuals. Cada un es presenta en un 

espai de difusió ben divers i amb uns mitjans distints. Tenim una primera 

projecció introductòria a la història de la fàbrica i al context de la mecanització 

del camp català situat just al departament comercial lloc d’inici de totes les 

visites al museu. Aquest audiovisual empra enregistraments cinematogràfics 
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d’època, imatges de recurs de les primeres garbelladores funcionant, com les 

feines a l’era i la vida rural en general.  

 

Posteriorment si seguim el recorregut de la visita guiada ens trobem un segon 

audiovisual a la primera nau de la foneria. Aquest es dedicat al procés de la 

fosa a la terra i es projecta directament sobre un mur de la pròpia foneria. 

 

Un cop la visita avança i s’accedeix a la quarta nau al taller dels modelistes allà 

ens trobem dins un armari amagat l’audiovisual dedicat al procés de modelisme 

dins la fàbrica. Aquest audiovisual es fonamenta en el testimoni de l’únic 

modelista que varem poder entrevistar, concretament a en Blai Grau, és ell qui 

presenta l’espai i la feina que allà s’hi realitzava.  

 

Per finalitzar el quart audiovisual no es troba inclòs dins el recorregut 

museogràfic sinó que fou concebut per a esser difós per la pàgina web del 

museu. aquesta projecció es dedicada al testimoni dels treballadors.   
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4.2.7.- Disseny: 

 

La transformació d’una antiga fàbrica a museu requereix de la dotació de 

l’espai d’elements que facilitin la relectura de l’espai i la difusió d’aquests 

mateixos. 

Entre aquests elements dissenyats de nou associats a la nova relectura de 

l’edifici hi comptem el disseny del logo del nou museu. També ens referim a la 

pàgina web, eina bàsica de difusió del nou museu. sota el paraigües de disseny 

incloíem totes les banderoles i elements com la passera de la foneria que 

faciliten la ubicació espacial del nou museu pel visitant. 

 

El logo del nou museu s’ha inspirat en una perspectiva molt característica de la 

fàbrica que es troba coronada per les lletres de la firma de la família J Trepat 

damunt dues de les dinou naus de la fàbrica. Aquest cartell ens ha inspirat en 

la tipografia clàssica del logo on s’hi ha incorporat la nova funció de l’espai a 

mode de Museu de la mecanització agrària. Aquesta imatge busca mantenir viu 

l’esperit de l’antiga fàbrica. 

 

En el cas del disseny de la pàgina web, aquesta fou concebuda com un portal a 

l’exterior de ràpida lectura on trobar-hi molt material fotogràfic i audiovisual del 

nou museu. La part més interessant se’ns dubte s’ha basat en la incorporació 

de la visita virtual des de la pàgina web, un element que fa molt atractiva la 

visita real posterior. 

 

En el cas de la senyaletica de banderoles aquestes es localitzen als accessos 

del nou museu.  

 

Finalment la passera de la foneria és l’element afegit a l’espai per facilitar hi 

l’accés al públic i fer que la conservació de les terres no es vegi malmesa. 

Element de pas i de seguretat fou concebut com un element que s havia de 
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fusionar amb l’estètica de l’ambient. Per a la seva materialització bamp emprar 

xapes galvanitzades d’acer de la secció de ganivetes de la pròpia fàbrica que 

es trobaven en estocatge.  
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5. La gestió de Cal Trepat – Museu de la mecanització agrària. 
 

El nom oficial d’aquest nou equipament de l’Ajuntament de Tàrrega és: 

Organisme Autònom Local de Cal Trepat.  

 

Es regeix per uns estatuts que en el seu article 3, del capítol 1, defineix els 

seus objecte i finalitats:  

 

1. Gestió de Cal Trepat com institució permanent, oberta al públic i que 

reuneix un conjunt de béns cultural, mobles i immobles, els conserva, els 

documenta i estudis, els exhibeix i en difon el coneixement per a la 

recerca, l’ensenyament i el gaudi intel·lectual i estàtic i es constitueix 

com un espai per a la participació cultural , lúdica i científica dels 

ciutadans en totes les seves vessants. 

2. Fomentar i promoure el llegat que va representar la Fàbrica Trepat com 

a referent del món agrícola, sobretot en la innovació que va suposar en 

la fabricació de maquinària agrícola de tracció animal a principis del 

segle XX. 

3. Promocionar Cal Trepat com a centre dinàmic en la recerca de sinèrgies 

tant culturals com industrials que la ciutat de Tàrrega pugui necessitar. 

 

     

En el capítol 2 es defineixen l’organització i funcionament de Cal Trepat 

mitjançant un Consell Rector, presidit per l’alcalde de Tàrrega i com format per 

vocals que representen a les següents institucions:  

- Els regidors que formen part de la Comissió de Cultura de 

l’Ajuntament de Tàrrega. 

- Un representant de les Indústries Josep Trepat Galceran. 

- Un representant de la Generalitat de Catalunya. 

- Un representant de la Diputació de Lleida. 

- Un representant del Consell Comarcal de l’Urgell. 

- El Director dels Museus de Tàrrega. 

- Altres membres que pugui nomenar el Ple amb un màxim de tres. 

- El rector o un representant de la Universitat de Lleida. 
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- Un representant de la Cambra de Comerç de Tàrrega. 

- Un representant de l’Administració de l’Estat (Subdelegació de 

Govern). 

- Un representant del Consell Municipal de Participació Ciutadana. 

 

El personal permanent de Cal Trepat el conformen actualment: un director i dos 

tècnics superiors. 

 

 

Quant a les actuacions de present i de futur en què estem treballant a Cal 

Trepat, podem definir els següents apartats: 

 

1- Continuació del procés d’inventari dels objectes de l’antiga fàbrica que 

passen a formar part del fons museístic. 

2- Elaboració d’un Pla de Comunicació i complementació de la pàgina web. 

3- Programació i estructuració del discurs de les visites guiades a 

l’exposició. 

4- Realització de treballs per a presentar-los a congressos o jornades 

especialitzades, tant en la temàtica de la història econòmica, agrària i 

social com en l’àmbit del patrimoni industrial. 

5- Foment de la recerca en el fons documental de l’arxiu administratiu de 

l’empresa Trepat. Encarregar treballs concrets a investigadors. 

6- Organització d’actuacions per al 2014: Centenari de la Fàbrica J. Trepat. 

7- Sol·licitud de subvencions per a obres de restauració d’estructures de les 

naus de la fàbrica. 

8- Recerca d’espònsors privats per a projectes concrets sobre Cal Trepat. 

9- Progressiva implementació d’un programa d’actuacions sobre Cal Trepat 

anomenat “Claus Trepat”, la seva filosofia bàsica  rau en aixoplugar i 

promoure actuacions: culturals, socials, econòmiques... al voltant del que 

ha significat històricament la fàbrica Trepat i el trasllat d’iniciatives 

emprenedores que siguin adients en els nostres temps. 
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