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1. Una ullada a la història  
 
Als segles XVII i XVIII la producció d'aiguardent creix a les comarques tarragonines, on sembla que hi 
arribaren a funcionar més de tres mil “olles” (alambins artesans). L'aiguardent i els estampats 
barcelonins o indianes propiciaran la posterior revolució industrial de Catalunya que es consolidarà al 
segle següent. Tarragona i Salou, ports exportadors, i Reus, mercat neuràlgic, assoliran una primacia 
mundial que disputaran a les grans capitals d'Europa: d'aquí la dita popular “Reus, París i Londres”. 
 
En créixer la demanda transoceànica la producció preindustrial s'industrialitza. Les fassines, malgrat 
ser instal·lacions senzilles i precàries, són una part important del patrimoni industrial lligat a l'economia 
vitivinícola catalana i el seu estudi resulta imprescindible per a la història econòmica del país. Com és 
natural, l'Espluga de Francolí, vila vinatera, no va restar al marge d'aquella puixança. Segons un 
document –lamentablement perdut i del qual només en tenim fotocòpia, i deficient– l'any 1834 ja hi era 
l'antecessora de la que més endavant seria fassina dels Arbós o de cal Balanyà. 
 
Joan Tarés i Martí –estudiós del Centre d'Estudis Locals– en l'article inèdit Les olles de destil·lació a 
l'Espluga de Francolí, en un llistat d'olles artesanes de la població, n'inclou a Cal Capdevila –més tard 
Cal Còrdova–; a Cal Fustégroc (se l'endugué l'aiguat de Santa Tecla del 1874); al Mas d'en Xub; a Cal 
Boqué; a Cal Partisan; a Cal Quatranques... A les acaballes del XIX aquestes fassines obtenien 
l'aiguardent de la brisa (pellofes, rapa i pinyolada) o de la barrusca (rapa llenyosa del raïm, que podia 
ser “verge”o “brisada”). D'aquestes darreres en cita a Cal Foradat, Cal Pep Nen, Cal Fartet, Cal Furçó, 
Molí de Poca, Molí de les Grassetes (antic trull del Jan conegut amb el nom de “Fàbrica del Sulfuro” 
perquè hi havien processat pinyol d'oliva). I la “fàbrica” de Cal Balanyà, coneguda, segons sembla, per 
“La Màquina de Cal Balanyà”. La darrera fassina que ha tancat, aquesta ja plenament industrial, és la 
de Cal Tendeta, d'Alfons Farran, que va funcionar fins l'any 1992.    
 
2. Antecedents de la Fassina Balanyà  
 
La Fassina Balanyà era una indústria familiar. A causa de les desavinences que enterboliren el passat 
recent de la família Arbós disposem de poca informació sobre l'origen del negoci i l'activitat que s'hi 
havia fet. Com queda dit, en la dècada dels trenta del XIX ja devia funcionar. Almenys així es desprèn 
del conveni signat el 1834 entre Josep Gasol –hisendat de la vila de Montblanc apoderat per Magí 
Culell, barceloní i arrendatari de la renda de l'aiguardent i els licors de la província– i l'espluguí Miquel 
Vilà, al qual s'atorga el dret a produir i vendre alcohol i licors per “2.000 rals de velló” anuals i amb aval 
de Magí Busquets, que en surt fiador “amb tots sos béns mobles i immobles presents y futurs”. L'he 
transcrit i l'adjunto perquè em sembla interessant, tant pel llenguatge com per les condicions del tracte.  
 
A part d'aquest, l'amic Florenci Romeu me n'ha facilitat set papers més de l'arxiu del Patronat Municipal 
de la Cova de la Font Major que ofereixen detalls curiosos sobre l'activitat de la Fassina Balanyà entre 
els anys quaranta del segle passat i els seixanta, en què la destil·leria deixà de produir:  
 
1. Una tarja comercial sense datar: “José Arbós Civit   (Casa Balañá) – Fábrica de alcohol y tártaros  
– Carretera de Montblanch – Espluga de Francolí (Tarragona)”. Pel logotip, de clara influència ArtDéco, 



 

m'inclino a suposar que degué imprimir-se als anys trenta o, per inèrcia, poc més tard. 
 
2. Un paper datat el 29 de setembre del 1940 –per tant, en castellà– i que no indica a qui va dirigit, on 
el senyor Josep Arbós ofereix 8,76 pessetes per cada cent quilos de brisa (“orujo”). Dada curiosa –i 
significativa– de l'època: la P del “Josep” de la capçalera està tapada amb una taca de tinta per només 
deixar visible un “José” més tolerable, suposo, a qui havia prohibit l'ús del català a qualsevol imprès.  
 
3. En carta datada el dia 1 de novembre del 1941 i dirigida a la “Junta Directiva de las Bodegas 1 y 2” 
Josep Arbós ofereix 13,05 pessetes per cada cent quilos de brisa.  
 
4. El volum productiu i la consideració assolida pel producte elaborat per Josep Arbós queda palès en 
una carta que Bartolomé Amengual Rubí, agent comercial de Palma de Mallorca, li dirigeix el dia 9 de 
març del 1948, en la qual el mallorquí s'ofereix per representar “su estimada firma [que] me ha sido 
recomendada como exportadora de Alcoholes”. 
 
5 i 6. Dos rebuts de la Renta del Alcohol emesos per la “Administración de Rentas Públicas. Sección de 
Usos y Consumos de Tarragona” el 30 de setembre del 1950 i el 31 de març del 1955 fixen en 240 
pessetes per hectolitre les taxes sobre vendes de “alcohol de residuos vínicos de 60º”. El primer grava 
7.602 litres consignats a Industrias Químicas Reunidas, de Tarragona; en el segon la taxa grava 5.238 i 
4.810 litres subministrats, en dues partides, a Viuda de M. Rofes Sancho, de Reus.  
 
7. El darrer document, datat el 17 de setembre del 1964, és una carta de la Cooperativa Agrícola de la 
Vilella Baixa dirigida al senyor Josep Arbós per oferir-li entre 35.000 i 40.000 quilos de “orujo brisa”. 
Evidència clara que la fassina Balanyà era important i no processava només la brisa local sinó que 
n'adquiria a altres cellers més o menys propers. La manca d'accés a nova documentació no ens 
permet avui per avui d'acréixer aquestes informacions. 
 
3. El procés de recuperació  
 
El primer toc d'atenció sobre aquest patrimoni i la conveniència de salvar-lo pel seu interès cultural i 
museístic va llançar-lo en Ramon Rosich i Trullols, director del veí Museu de la Vida Rural, després 
d'assistir a la presentació del projecte de Museu de la Ciència i la Tècnica que l'Associació d'Enginyers 
Industrials de Catalunya havia impulsat l'any 1979 per tal de preservar el patrimoni industrial català. 
 
L'acte degué tenir lloc pels volts de l'any 1983 després que la Generalitat adquirís l'antic vapor tèxtil 
llaner Aymerich, Amat i Jover, de Terrassa, per convertir-lo en seu del museu i quan encara no s'havia 
iniciat la restauració de l'edifici. Eusebi Casanellas, enginyer impulsor del projecte i director del futur 
museu nacional, mitjançant un audiovisual tridimensional, va anar desenvolupant el projecte de crear 
una xarxa territorial d'arqueologia preindustrial i va animar els experts assistents a cercar als pobles 
respectius nous elements susceptibles d'incorporar-s'hi. 
 
A en Ramon Rosich se li va encendre la llumeta: l'Espluga tenia diversos elements interessants i calia 
posar fil a l'agulla. Ell fou el primer que va parlar-me del tema i qui va fer que m'hi interessés. 
 
En aquells moments la fassina corria perill de perdre's perquè la zona era edificable. A més, l'estat de 
l'edifici –una construcció senzilla i d'escassa qualitat–, de la maquinària i de les instal·lacions era molt 
precari. Calia actuar de pressa, doncs. 
 
Aquesta comunicació és la narració cronològica de la meva participació en les gestions i treballs que 
desenvolupàrem un grup de persones des de l'any 1992 i que culminarien amb la feliç recuperació de 
la Fassina Balanyà per a la vila el 4 de desembre del 2009 en què fou inaugurat el Museu de l'antiga 
Fàbrica d'Aiguardent.  
 
Malgrat la meva ignorància sobre destil·leries, alcohols i altres feines del món rural, he tingut l'honor i 
l'oportunitat de contribuir personalment i activa en aquesta aventura. No ho vaig fer tot sol, és clar, ni 
tan sols vaig ser el protagonista d'aquells fets.  
 
En rememorar-los crec que és fer justícia i alhora un reconeixement obligat envers el veritable heroi 



 

d'aquesta història: en Ramon Rosich. La tenacitat –per no dir-ne la tossuderia– d'aquest espluguí de 
naixença i de cor han aconseguit que, avui, en comptes d'habitatges, de tallers o de magatzems, la vila 
disposi d'un bon element museístic que contribueix a la puixança de la població.  
 
Vagi, doncs, per endavant el meu homenatge cordial i agraït, envers aquest col·laborador fidel i amic, i 
envers tothom qui l'ajudà en la seva tasca. 



 

4. Cronologia   
 
Els fets comencen, si la memòria no em traeix, uns anys abans, quan el senyor Lluís Carulla va 
adquirir l'Hort del Carreras. De temps enrere aquest patrici espluguí acariciava la idea de crear un gran 
parc que ocuparia la zona central interior de totes les finques entre la carretera de Montblanc i el carrer 
d'en Canós i entre el pont de la Palanca i cal Carulla, la seva casa nadiua. Volia dignificar l'entorn del 
seu museu i obrir-ne un accés directe, a més d'un punt d'informació turística. Més endavant, l'hort seria 
expropiat per la Diputació Provincial de Tarragona per construir-hi una rotonda.  
 
L'any 1989 el senyor Carulla havia donat part d'aquesta finca a l'Ajuntament presidit per l'inoblidable 
Joan Amigó i Callau a canvi del dret de pintar a la tanca, a perpetuïtat, un rètol de l'Hostal del Senglar, 
que més endavant ho seria del Museu de la Vida Rural.  
 
Estiu del 1992  (?)  
 
Preocupat per l'estat ruïnós de la fassina, i com que llavors la propietària residia a Austràlia, en Rosich 
va posar-se en contacte amb el senyor Antoni Espasa, cosí d'aquella, per sondejar si seria possible 
d'obtenir-ne el domini. L'amic Espasa va adreçar-lo a un tal Sebastià XX (?), amic mallorquí d'aquella 
senyora, que li administrava les propietats i, per tant, estava autoritzat a actuar en nom d'ella. 
 
24 de novembre del 1992  
 
Mogut per l'entusiasme d'en Rosich, escric al director general del Patrimoni de la Generalitat, Eduard 
Carbonell per comunicar-li que a l'Espluga de Francolí disposem de dos elements patrimonials que 
podrien tenir interès museístic i que, per tant, convindria salvar: la fassina d'aiguardent “del Balanyà” i 
el molí fariner del Bou, documentat al segle XVI i que havia funcionat fins als anys cinquanta.   
 
27 de desembre del 1992  
 
Visito el Parc de Jocs de Nadal, de Terrassa, a la recerca d'inspiració i contactes per als lliuraments 
dels Premis Baldiri Reixac. Allà hi trobo casualment el senyor Eusebi Casanellas, director del Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica (mNACTEC) amb qui havia col·laborat arran de la Nadala que la 
Fundació Jaume I havia dedicat a la industrialització de Catalunya.  
 
Com que no tenia ni idea de si l'esforç valia la pena, li explico la gestió iniciada i demano si li convindria 
d'incorporar una fassina al sistema en xarxa d'aquell museu. En Casanellas s'interessa de seguida pel 
tema perquè –m'explica– a Catalunya ja no hi queda gairebé cap instal·lació d'aquestes. I promet que 
tan aviat pugui visitarà l'Espluga acompanyat del llavors director general del Patrimoni. 
 
Unes setmanes més tard d'aquella trobada, insisteixo per telèfon i manifesto al senyor Casanellas que 
hauria de donar urgència a la visita. Al director del mNACTEC en aquells moments no li és possible 
d'atendre la demanda perquè tant a ell com a la seva organització els absorbeix el complex muntatge i 
imminent posta en marxa del nou Museu de l'Aigua d'Igualada. Curiosament, al museu igualadí hi ha 
unes figures de l'escultor Jordi Vidal que temps a venir inspirarien les figures paleolítiques del mateix 
autor que avui formen part de la museografia de la Cova de la Font Major. 
 
25 de gener del 1993  
 
Visito la Fassina Balanyà per primer cop després que en Ramon Rosich hagi sanejat una mica l'espai 
per tal de limitar el risc de passejar-s'hi, atès l'estat més que precari de la instal·lació. Ens acompanya 
l'amic Antoni Espasa. 
 
En Rosich fotografia amb detall l'edifici i les instal·lacions. Tal com el senyor Casanellas confirmaria 
més endavant, comprovem que s'hi havien practicat successivament dos mètodes per a la producció 
d'aiguardent: l'ebullició –de vi o de brisa verge?– i l'escaldat de la brisa. 
 
 
29 de gener del 1994  
 



 

Oferim formalment la fassina a la Generalitat de Catalunya a través del mNACTEC. El document inclou 
un informe improvisat sobre l'estat de la instal·lació, les seves possibilitats museístiques i la urgència 
que reclama la recuperació. Hi adjuntem el reportatge fotogràfic i un joc de plànols de la finca i de les 
tres plantes, molt ben dibuixats per en Ramon Rosich, que és d'ofici delineant. 
 
Alfons i Josep Farran, propietaris de la destil·leria veïna del museu, faciliten documentació, dibuixos i 
fotografies per documentar els processos –ja industrials del tot en aquest cas– de destil·lació.   
 
Insistim que l'oportunitat podria malbaratar-se si la família Balanyà –un cop salvades les diferències– 
posaven la finca en venda: com que el solar és qualificat d'edificable per les Normes Subsidiàries de 
Planejament del 1986 corre el risc que la fassina sigui aterrada per edificar-s'hi pisos i desaparèixer 
irremissiblement. Per tal d'evitar tal catàstrofe, sol·licito a la Generalitat que salvi aquesta peça del 
patrimoni industrial català i la incorpori al seu sistema. 
 
8 de febrer del 1994  
 
Assisteixo a un nou acte de presentació del mNACTEC al Palau Nacional de Montjuïc que organitza el 
Col·legi d'Enginyers Industrials. Aprofito l'avinentesa per mantenir una nova conversa personal amb 
Casanellas. Aquest cop la resposta és positiva i quedem citats a l'Espluga per al cap de quinze dies.  
 
24 de febrer del 1994  
 
El senyor Eusebi Casanellas compleix la promesa i visita l'Espluga de Francolí. Amb en Ramon Rosich 
l'acompanyem pel Museu de la Vida Rural i la Fassina Balanyà. Constata que la instal·lació té veritable 
interès, tant pels dos sistemes de producció que s'hi han practicat com per l'antiguitat de l'explotació, 
que semblen confirmar sengles documents de 1834 i 1838. 
 
3 de març del 1994  
 
El rètol “ES VEN” apareix clavat a la gran porta de fusta que dóna a la carretera de Montblanc. Per la 
informació disponible sabem que en demanen 7,5 milions de pessetes. Es dispara l'alarma.   
 
20 de març del 1994  
 
Atesa la precarietat de la instal·lació i el risc de ser venuda, en Ramon Rosich, en nom del Museu de la 
Vida Rural, prepara un document de donació o dipòsit del material propi de l'explotació d'una fassina 
(maquinària, documents i estris) que hi ha dins l'edifici amenaçat i que podrien ser “d'utilitat didàctica i 
històrica per a l'Espluga” i, per tant, calia evitar-ne la pèrdua o destrucció. El tramet a l'amic mallorquí 
de la propietària. Per motius que ignoro, i que en Ramon no recorda, l'acord mai no va ser signat.  
 
Abril del 1994  
 
El senyor Eusebi Casanellas signa personalment un article –a pàgina sencera i amb fotografies– al 
Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica editat per l'Associació del Museu de 
la Ciència i la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (número 21).  
 
Hi reivindica explícitament la recuperació de la Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí: “El Museu de 
la Ciència i la Tècnica –afirma textualment– sempre ha desitjat que s'hi vinculés una fassina com a lloc 
d'interès per poder ensenyar com es feia un producte que tanta importància va tenir [gràcies a 
l'aiguardent es pogueren formar capitals, alguns dels quals serviren per invertir, més tard, en la 
indústria [...]. Per sort, n'existeix una a l'Espluga de Francolí que, malgrat estar força malmesa 
exteriorment, conserva tots els elements que tenia quan es va tancar [...]. El Museu de la Vida Rural, 
que vetlla per l'edifici, està lluitant per salvar aquesta fassina que es troba a pocs metres de la seva 
seu, just a l'entrada del poble. L'ajuntament també hi està interessat, només falta algú que pugui 
finançar l'operació”.  
 
16 d'abril del 1994  
 
Al bar del Casal de l'Espluga topo casualment amb Josep M. Sans i Travé, director de l'Arxiu Nacional 



 

de Catalunya que està esperant l'Eduard Carbonell, director general del Patrimoni de la Generalitat, i la 
seva família, als quals ha convidat a una calçotada a casa seva, a Solivella. D'acord amb ell, decideixo 
esperar-lo –fa un fred que pela, insòlit per l'època però real–, atrapar-lo quan baixi del cotxe, “agafar-lo 
per l'orella” i dur-lo a la fassina. Tal dit tal fet, entre tots dos convencem l'alt funcionari i aconseguim de 
que visiti el Museu de la Vida Rural –que encara no coneixia– i la fassina.  
 
El senyor Carbonell també troba interessant la instal·lació i recomana el camí més adient per salvar-la: 
declarar-la “Bé d'Interès Cultural”. Aquesta declaració deixaria en suspens la qualificació urbanística de 
la finca i no s'hi podrien aixecar pisos mentre no se'n resolgui el destí final. Preguntat a qui correspon 
d'atorgar aquest reconeixement, respon que escau a la Generalitat i a ell mateix, en nom del govern 
català. L'insto, doncs, a que ho faci “ara mateix!”, però contesta que la cosa no és tan senzilla, que la 
declaració cal sol·licitar-la; li demano qui ha de cursar la sol·licitud i contesta: “pot fer-ho qualsevol 
entitat privada o persona a títol individual: tu mateix”. La idea m'esvera, és clar: aconseguir que una 
trava administrativa privi de vendre una finca a qui espera treure'n un rendiment sucós em sembla 
arriscat per a la meva integritat física, com a mínim. Llavors el senyor Carbonell suggereix que sigui el 
propi l'Ajuntament qui insti la declaració. 
 
Maig del 1994 (?) 
 
En Ramon Rosich rescata diverses peces de laboratori i de despatx relatives a la producció d'alcohol 
que la família Balanyà conservava en un altre magatzem abandonat i ho reuneix tot a la fassina. 
 
2 de maig del 1994  
 
Corre el rumor que l'espluguí Enric Vives projecta d'instal·lar un taller de reparació d'automòbils a la 
finca. Per curtcircuitar cap possible venda, escric a l'alcalde Antoni Sànchez –que fins ara s'havia 
mantingut a l'expectativa sense entrar, però, en el tema– instant-lo a fel la declaració urgent de Bé 
d'Interès Cultural, tal com havia recomanat el director general del Patrimoni.  
 
A la carta li recordo que la nostra vila “conserva una destil·leria d'aiguardent (o fassina) de les més 
antigues de Catalunya: la del Balanyà, la qual sembla que podria ser l'única de més de cent anys que 
es conserva. El seu valor com a testimoni de l'època preindustrial és important i, doncs, d'un gran 
interès museístic”. També li expresso la preocupació per l'esdevenidor d'aquesta indústria, que “corre el 
risc de perdre's, perquè la propietària actual té pressa a vendre-la, amb tot el risc d'enderrocament (i 
per tant, de pèrdua absoluta i irrecuperable) que tal acció comportaria”. Li remarco que “el Museu 
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha fet públic el seu interès per preservar aquesta 
instal·lació que és gairebé única al país i que, a més, es podria rehabilitar amb relativament poc 
esforç”. I li adjunto l'article del senyor Casanellas al butlletí d'aquell museu. 
 
I la carta acaba amb aquesta petició concreta: “per tal d'evitar la destrucció segura d'aquest patrimoni 
que, a més del seu alt valor museístic, pot ser una nova atracció turística per l'Espluga, sol·licito que 
l'Ajuntament de la vila incoï amb la màxima urgència possible, l'imprescindible expedient de declaració 
de la fassina dita "del Balenyà", situada a la carretera de Montblanc, com a "Bé d'Interès Cultural" per 
tal de protegir l'edifici i les instal·lacions i garantir-ne la supervivència... Amb l'esperança que aquesta 
petició rebrà la solució decidida que la vila mereix...” 
 
5 de maig del 1994  
 
Conscient que la urgència i el risc recomanen actuar amb celeritat i eficàcia, l'alcalde, sense esperar a 
una propera sessió del Ple, convoca una reunió especial de la Comissió de Govern de l'Ajuntament, 
que acorda demanar la declaració de BIC a la Generalitat. Com que l'Espluga de Francolí té menys de 
cinc mil habitants, Ajuntament haurà de tramitar la petició a la Delegació de Cultura de la Generalitat a 
Tarragona via Consell Comarcal. 
 
10 de maig del 1994  
 
L'alcalde Antoni Sànchez presenta la sol·licitud al Departament de Cultura i adverteix que la propietat 
vol vendre el solar, i que això, atès que és edificable, significaria la pèrdua irreversible d'una instal·lació 
que “conserva tots els elements de quan funcionava”. Exigeix que “es procedeixi a promoure un 



 

expedient urgent de declaració de bé d'interès cultural” i demana instruccions per si fos necessària 
qualsevol altra actuació municipal per tal d'assolir els objectius desitjats.  
 
11 de maig del 1994  
 
Calia cercar finançament per tirar endavant el projecte. Aprofito que coneixia Joan M. Pujals –president 
de la Diputació de Tarragona entre 1988 i 1992– de quan ell preparava l'edició crítica del llibre Llocs i 
focs de mossèn Ramon Muntanyola i li calia consultar l'arxiu d'aquest poeta espluguí i amic del senyor  
Carulla –a qui aquest patriota català havia nomenat dipositari del seu arxiu, actualment a Tarragona. Li 
que aconsegueixi una entrevista amb el president de la Caixa de Tarragona, senyor Francesc Lluesma. 
Hi vaig amb Francesc Duch, alcalde de l'Espluga durant els fets de “l'abocador de Forès”. Al banquer li 
lliurem un memoràndum amb una exposició i diverses peticions i propostes de compensació: 
 
. El valor de la fassina des del punt de vista museístic 
. L'interès de la Generalitat per incorporar-la al sistema en xarxa del  Museu de la Ciència i la Tècnica 
. La urgència de l'adquisició, atesa la pressa a vendre que té la propietària 
. El consegüent risc d'enrunament i pèrdua irreparable de la instal·lació 
. Les gestions per declarar-la Bé d'Interès Cultural, ja en curs oficial 
. El cost previsible de l'operació. I, en conseqüència, li demanem el següent:  
. Que l'entitat d'estalvi que ell presideix compri l'immoble  
. Que ho faci el més aviat possible per tal de protegir i preservar la instal·lació 
. Que tot seguit la cedeixi a la Generalitat en la forma que acordin les dues institucions, per tal que 
 s'integri a la xarxa del Museu de la Ciència i la Tècnica. Seria, doncs, una adquisició-pont 
. A manca de poder respondre econòmicament, oferim la màxima publicitat a la col·laboració de la 
 Caixa de Tarragona i col·locar a l'edifici un gran rètol: “Caixa de Tarragona. Destil·leria d'aiguardent 
 del segle XIX destinada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya” o cosa similar.   
 
La resposta del senyor Lluesma és significativa: “Vostès estan bojos, oi?” I la nostra, també lògica és: 
“Sí, però és que si no hi ha bojos com nosaltres, mai no s'aconseguiria res”. Com era fàcil d'esperar, 
aquest intent pintoresc queda frustrat i l'entrevista tan sols en certifica el fracàs.  
 
20 de maig del 1994  
 
Aprofitant que el llavors conseller de Cultura, Joan Guitart i Agell, visita l'Espluga, aconseguim d'estirar-
lo uns minuts, acompanyar-lo al Museu de la Vida Rural i, en un a part, plantejar-li el tema fassina. 
També ell considera el projecte interessant i promet que el seu departament farà tot el possible. 
 
24 de maig del 1994  
 
Cal suposar que a instàncies del conseller i com a resultat de la visita d'aquest, Joan Tortajada, delegat 
de Cultura a Tarragona, qualifica l'expedient de molt urgent, el tramet directament a mans del director 
general del Patrimoni, Eduard Carbonell, i li reclama un tracte prioritari. 
 
30 de maig del 1994  
 
El president del Centre d'Estudis Locals, Antoni Carreras Casanovas té l'oportunitat de mantenir una 
conversa informal amb Jordi Paimó, alt directiu de Bodegas Torres de Vilafranca del Penedès, empresa 
propietària del castell de Milmanda i, per tant, amb presència a la comarca. El senyor Paimó s'interessa 
pel tema, així que en Carreras signa tot seguit una carta per demanar ajut econòmic. Hi adjunta una 
detallada argumentació sobre l'interès i necessitat de l'obra. No n'obtindrà cap resposta, però. 
 
31 d'agost del 1994  
 
Diada de Sant Ramon. Mentre bona part de la població és a l'ermita celebrant aquesta festa local, un 
violent tornado afecta la vila –afortunadament sense víctimes–, aixeca un tram de via fèrria i passa per 
damunt la fassina amb conseqüències devastadores: s'endú les teulades i causa nombrosos danys a 
les ja molt malmeses instal·lacions. Les parets es desplomen sobre el mobiliari, ho destrueixen gairebé 
tot, inclòs el llit des d'on l'amo vigilava la producció, etc.  
 



 

Especialment dolorosa és la pèrdua de l'armari on hi havia els documents recuperats uns mesos 
abans, atuells i instruments de laboratori i altres objectes. A la teulada del Museu de la Vida Rural hi 
apareix un pi clavat i dret. 
 
En Ramon Rosich recupera i protegeix bonament allò que pot, assumint un risc evident per a la seva 
integritat personal. En efecte, un trespol entarimat s'ensorra, ell es precipita al pis de sota i es lesiona 
un menisc. L'acompanyen a desenrunar en Joan Roca –l'ajut del qual ha estat constant i ferm durant 
anys–, en Josep M. Trullols –oncle d'en Ramon, ja traspassat– en Francesc Heredia, becari que feia el 
servei social substitutori al museu, i algú altre a qui no recorda.  
 
Setembre del 1994  
 
En David Rovira, líder local de CDC, parla amb Francesc Llobet, de Santa Coloma de Queralt, diputat 
influent, el qual li promet l'ajut de la Diputació a l'Ajuntament si aquest compra la fassina. 
 
14 de setembre del 1994  
 
Com que en aquesta època crèiem convenient d'establir algun lligam entre la Fundació Jaume I i el 
museu de la Ciència, calia assumir compromisos, Així que –i malgrat la constant cura a deixar clar que 
actuava a títol personal– havia avançat una possible col·laboració en el projecte. Així es desprèn d'una 
nota manuscrita meva que he trobat enganxada a un avantprojecte del museòleg Josep Betriu Miró. 
Serví per trucar a Casanellas i objectar al sistema de finançament que s'hi apuntava i que va semblar-
me que calia aclarir ja que deia que “la restauració aniria a càrrec de la Fundació Jaume I”. La meva 
nota diu: “Ull! La Fundació Jaume I es va comprometre a finançar el projecte museogràfic, no la 
restauració. Que quedi clar. De fet, ja ho ha pagat!   
 
16 de setembre del 1994  
 
A l'arxiu municipal hi consta que, en aquesta data, l'Ajuntament ha insistit prop del delegat de Cultura, 
per exigir que el departament acceleri els tràmits “sense més dilació”. 
 
27 de setembre del 1994  
 
Nova carta que trameto a Eduard Carbonell: l'informo de la conversa de Rovira amb Llobet i reclamo 
altra vegada que urgeixi la qualificació per tal que l'Ajuntament pugui negociar l'adquisició de l'edifici. 
 
29 de setembre del 1994 
 
El delegat de Cultura, senyor Tortajada, contesta al requeriment de l'Ajuntament de l'Espluga per 
informar que el 24 de maig es va trametre tota la documentació directament al director general del 
Patrimoni, i diu que n'ha tramès còpia de tot al senyor Eusebi Casanellas, que ha manifestat tantes 
vegades i de tan variades maneres l'interès del mNACTEC. 
 
Octubre del 1994  
 
Pluges torrencials provoquen el desbordament del Riu Sec i del Milans, amb la consegüent crescuda 
del Francolí. Les inundacions causen danys a conreus i edificis. Un dels més perjudicats és la fassina, 
desguarnida i sense teulada com a conseqüència del tornado de l'agost. En Rosich i la seva colla 
cobreixen com poden i a precari els esvorancs, amb lones i planxes d'uralita.     
 
10 de novembre del 1994  
 
L'Ajuntament insisteix prop del director general del Patrimoni per advertir que les destrosses causades 
pel tornado de l'agost i les pluges de la tardor han ensulsiat una part significativa de l'edifici. L'aigua ho 
ha inundat tot, en especial el fossat de la caldera. Una còpia d'aquest ofici es tramet a la Delegació de 
Cultura de Tarragona. 
 
Novembre del 1994  
 



 

L'Ajuntament envia un plànol d'ubicació de la fassina a Ramon Aloguin, cap d'Inspecció del Patrimoni a 
petició d'aquest. 
 
El mNACTEC presenta al Palau Marc de Barcelona, seu del Departament de Cultura, l'exposició “75 
elements del Patrimoni Industrial de Catalunya” on presenta les seves activitats i els plans de protecció 
de l'arqueologia industrial arreu de Catalunya: entre les construccions relacionades, però, constato que 
la fassina no hi és. Decebut, parlo amb el senyor Casanellas per queixar-me'n i insistir a urgir el tema. 
 
Any 1995  
 
A l'arxiu municipal he trobat recentment un Informe pericial i valoració de la finca de la Fassina, realitzat 
per l'empresa Ibertasa. Sociedad de Tasación per encàrrec de l'Ajuntament. No duu data, ni de 
l'encàrrec ni del lliurament, així que només l'any en què fou lliurat; una recerca més acurada donaria la 
data de l'encàrrec per demostrar en quin moment va posar-se en marxa l'Ajuntament.  
 
7 de juny del 1995  
 
Josep M. Huguet i Reverter és nomenat nou director general del Patrimoni. M'afanyo a felicitar-lo i 
aprofito per presentar-li el tema de la fassina espluguina i donar-li pressa. Vull remarcar que aquesta 
carta, com les altres que vaig escriure en aquesta època, les vaig trametre a nom meu particular, mai 
amb el paper oficial i segell de la fundació. Volia preservar aquesta de qualsevol compromís, ja que no 
havia rebut cap mandat del Patronat per fer-la participar en l'aventura.   
 
La carta, escrita després de veure l'exposició del palau March, reflecteix la meva decepció i crido 
l'atenció sobre el fet que en la relació d'iniciatives presentades “hi manca una fassina d'aiguardent que 
va ser una de les indústries més importants i productives de Catalunya durant segles”. 
 
Li remarco que “A l'Espluga de Francolí se'n conserva una –en estat precari– que possiblement és 
l'única instal·lació d'aquesta mena amb més de cent anys que queda a Catalunya”. I denuncio que “En 
fa més de cinc [anys] que, davant el risc cert que es perdi, intento cridar l'atenció de les autoritats i els 
tècnics, fins ara sense èxit”. Per demostrar-li que convé donar-hi suport insisteixo que “el senyor 
Eusebi Casanellas, director del Museu de la Ciència i la Tècnica, la visità, s'hi interessà viva,ment i en 
propugna la salvació a la revista d'aquell museu”. 
 
Així que aprofito per pressionar: “Fa més d'un any que l'Ajuntament de la vila va demanar als serveis 
de Cultura de Tarragona la protecció mitjançant la declaració de Bé d'Interès Cultural, tot seguint el 
consell del vostre antecessor, al qual finalment vam poder arrossegar a veure-la i s'hi entusiasmà. No 
se n'ha sabut res més, però.” 
 
I carrego les tintes, un tant melodramàtic, cal dir-ho tot: “Mentrestant, el tornado de finals d'agost va 
endur-se'n un tros i els aiguats de la tardor han estovat la resta. Tot està que cau. Els propietaris tenen 
la finca en venda. D'aquí a ben poc pot no quedar-ne res i llavors lamentarem la pèrdua d'una 
instal·lació única i d'un testimoni arqueològic irrecuperable.” Acabo la carta en to elegíac i amb 
aquestes paraules: “No m'és possible de fer res més. Pensant en el bé del nostre país, li agrairia 
profundament que vostè fos sensible a la meva crida desesperada i que accelerés les mesures de 
protecció i de redempció d'aquest patrimoni museístic.”   
 
7 de juny del 1995  
 
Igual contingut, poc més o menys, expressa la carta que aquest mateix dia escric directament al Molt 
Honorable President de la Generalitat, Jordi Pujol. Li adjunto copia de la carta tramesa al Director 
General del Patrimoni. 
 
Per cridar l'atenció del president envers la fassina d'aiguardent de l'Espluga de Francolí, li dic que és, 
probablement, l'única de més de cent anys que es conserva a Catalunya “encara que per poc temps”. 
També li manifesto la meva ferma creença que la possible –i probable– pèrdua d'aquest patrimoni seria 
“un veritable desastre cultural”  
 
Tot seguit em queixo –una injustícia clara, com el temps ha demostrat– perquè: ”fa cinc anys que 



 

intento –evidentment sense èxit– de captar l'interes del director del Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica, de l'Ajuntament de la vila, del Director General del patrimoni i d'alguna Caixa d'Estalvis. Vós 
sou el darrer recurs i cregueu que lamento molt haver-vos de molestar. Espero i confio”. 
 
15 de juny del 1995  
 
Carta de la senyora Carme Alcoriza, cap de Gabinet del president de la Generalitat en què, en nom 
d'aquest, diu: “Ens plau de comunicar-li que el senyor president parlarà d'aquest assumpte amb 
l'Honorable Senyor Joan Guitart, Conseller de Cultura, per tal que estudiïn les possibilitats màximes 
que tenim des de la Generalitat, d'ajudar-lo en la seva petició. Des del Departament de Cultura es 
posaran en contacte amb vostè per tal d'informar-lo convenientment”. 
 
Vist el desenvolupament posterior de la qüestió suposo que la intervenció del president devia fer el seu 
efecte i que s'aconseguiren resultats tangibles, però no en tinc constància escrita.  
 
21 de juny del 1995  
 
En carta a Eusebi Casanellas li recordo que ja fa més d'un any que l'Ajuntament de la vila ha demanat 
la declaració de BIC i li manifesto la meva preocupació i alarma, atès que: “el tema està encallat i 
mentrestant l'edifici s'està degradant a gran velocitat. El tornado del 31 d'agost va enderrocar-ne una 
part i les pluges podreixen el poc que en queda. Quan vulguem actuar no hi serem a temps. A més, ja 
fa mesos que hi ha el rètol "es ven" clavat a la porta”. 
 
Li adjunto còpies de les cartes trameses al president de la Generalitat i Josep Huguet –i que aquest 
encara no m'ha contestat– i escrites: “Davant la impotència de tots plegats”. 
 Amoïnat i desenganyat per la lentitud del procés em queixo dient-li que “porto tres anys de lluita 
perquè les persones responsables del nostre patrimoni museístic s'interessin per salvar aquesta 
instal·lació. Evidentment, la burocràcia i el desinterès poden més que la meva il·lusió i el meu sentit de 
la responsabilitat històrica. Algun dia temo que tots plegats plorarem tanta ineficàcia”. 
  
I li suplico novament que faci un esforç: “No ens podries ajudar? Vas dir-me que t'interessava. Quan 
veig les coses que promociona o protegeix el Museu de la Ciència i que no hi ha cap fassina entre 
elles, em sento revoltat! Però jo ja no hi puc fer res més”. 
 
29 d'agost del 1995  
 
Sense més notícies de la fassina, un nou ensurt: per l'Espluga corre la brama que la família Balanyà ha 
venut una finca i que tal vegada podria ser la de la fassina, encara que no se sap segur. La realitat no 
confirmarà el rumor, afortunadament, i podrem respirar alleujats. 
 
28 de setembre del 1995  
 
Rebo una carta del senyor Huguet, francament decebedora. El director general del Patrimoni planteja, 
com a millor solució possible, que la Fundació Jaume I “es faci càrrec de la fassina”. Què vol? Que la 
fundació la compri, la restauri, la posi en marxa i la mantingui? Penós. 
 
5 d'octubre del 1995  
 
Disposats a trucar a qualsevol porta, fins i tot d'organismes no vinculats al tema, visitem el senyor Pere 
Panicello, president de la Comissió Informativa i d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona 
per demanar-li si pot fer alguna cosa. Sense resultat, és clar.  
 
10 d'octubre del 1995  
 
Escric novament a Josep M. Huguet, Antoni Sánchez i Eusebi Casanellas per manifestar-los “el meu 
desànim pel poc ressò i la nul·la eficàcia” que ha obtingut fins ara la meva insistència.  
 
19 d'octubre del 1995  
 



 

Josep M. Huguet assisteix al lliurament dels Premis d'Honor Jaume I al Consell de Cent. Aprofito 
l'avinentesa per aclarir-li que les gestions les faig a títol personal i no com a secretari  de la Fundació i 
que aquesta no ha d'assumir la restauració de la fassina, que escau a la iniciativa pública.  
 
Li manifesto la meva disconformitat –i la dels espluguins– per com està d'encallat el procés i li demano 
hora per entrevistar-nos per tal d'informar-lo i tractar d'assolir alguna mena d'acord, cosa que no 
permet una conversa a peu dret i envoltats de gent. 
 
25 de novembre del 1995  
 
El darrer Ple municipal de l'Espluga del novembre aprova la moció presentada per l'alcalde Antoni 
Sànchez que declara l'interès de l'Ajuntament per dignificar la fassina i adaptar-la per crear un Museu 
de l'aiguardent que constitueixi un nou element d'atracció per a la vila. 
 
7 de desembre del 1995  
 
Pel diari Nova Conca m'assabento que l'Ajuntament de l'Espluga ha iniciat els tràmits per aconseguir la 
qualificació com a Patrimoni Cultural d'Interès Local. Per cert, la gasetilla confon la fassina del Balanyà 
amb la de la Cooperativa Agrícola i la “Fàbrica del sulfur”.  
 
Desembre del 1995  
 
Un equip del Centre d'Estudis Locals, molt actiu en aquesta època, signa un Projecte museogràfic per 
al Celler Cooperatiu de l'Espluga de Francolí, amb guió i coordinació d'Antoni Carreras Casanovas, 
president. L'integren Ramon Rosich Trullols i Ramon Guasch Montserrat; assessorament pedagògic de 
Jordi Roca Armengol i Filo Farré Anguera, i col·laboració tècnica de Ramon Vidal Rull, Valentí Martí 
Canudas “Biel” i Josep M. Sendra Orpinell. És l'embrió del Museu del Vi, avui esplèndida realitat. 
   
5 de febrer del 1996  
 
Apareix a El Francolí la notícia del Ple celebrat el novembre anterior. 
 
14 d'octubre del 1996  
 
Una nova aportació del Centre d'Estudis Locals és l'exhaustiu informe titulat “La Fassina Balanyà de 
l'Espluga de Francolí, un bé d'interès cultural” amb textos, fotografies que mostren l'estat ruïnós de les 
instal·lacions, mapes, plànols i esquemes de funcionament. És una bona eina de treball per donar 
suport a les gestions que calgui fer i desenvolupa diversos punts i arguments que també poden servir 
d'idea base per a una futura museologia: “Importància històrica dels aiguardents a Catalunya; La 
fassina de l'Espluga de Francolí, situació i esquemes de funcionament; Reportatge fotogràfic; Interès 
del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya; Necessitat de la qualificació com a Bé 
d'Interès Cultural; Urgència de la decisió”. 
 
23 de desembre del 1996  
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària, aprova per unanimitat, el següent acord: “Declarar bé 
cultural d'interès local l'antiga fassina de l'Espluga de Francolí, amb tots els efectes que comporta 
aquesta declaració, i incloure com a objecte de protecció en aquesta declaració les construccions de 
que consta actualment l'antiga fassina i els objectes mobles que s'hi contenen actualment”. Igualment 
acorda de “notificar aquesta declaració al Departament de Cultura de la Generalitat, a l'Ajuntament de 
l'Espluga de Francolí i als interessats en l'expedient”. Tres visques! 
 
25 de desembre del 1996  
 
Una notícia breu al diari El Pati, de Valls, esbomba que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha 
declarat Bé d'Interès Cultural Local la Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí i afirma que: “Aquest 
és el primer cop que un Consell Comarcal realitza els tràmits per fer una declaració d'aquest tipus”. Hi 
anuncia la pròxima compra o expropiació de la finca per part de l'Ajuntament i avança que, a tal fi, el 
Consell Comarcal ha publicat un edicte per trobar-ne els titulars, “el parador dels quals es desconeix”.   



 

 
27 de desembre del 1996  
 
Xavier Salvadó i Vives, secretari del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, signa la certificació 
corresponent als acords aprovats pel Ple el dia 23. Tanmateix, indica que, aquest, “és un acte que 
exhaureix la via administrativa i que s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos”. 
 
7 de gener del 1997  
 
El president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Josep M. Riba Satorras, oficia a l'alcalde de 
l'Espluga de Francolí (la carta va arribar a l'Espluga el 14 del mateix mes) per acompanyar el certificat 
sobre els acords del Ple comarcal que el secretari Xavier Salvadó havia suscrit el 27 de desembre.    
 
30 de gener del 1997  
 
El Ple de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí aprova l'adquisició de la Fassina Balanyà i faculta 
l'alcalde Antoni Sánchez per tal que aquest gestioni la compra prop de la propietària actual, Montserrat 
Arbós Mas, a la qual se li oferiran tres milions de pessetes, xifra que indica l'empresa Ibertasa en la 
valoració tècnica efectuada per encàrrec del municipi.  
 
Febrer del 1997  
 
La Diputació Provincial de Tarragona eixampla el pont de la Palanca i construeix una rotonda que 
ocupa l'hort del Carreras, prèviament expropiat. L'operació m'obliga a fer de detectiu, però aquesta és 
una altra història que potser explicaré un altre dia. 
 
29 de març del 1997  
 
El secretari municipal Josep Maria Caffarel Serra certifica que “en sessió ordinària plenària de data 23 
de març de 1997 l'alcalde Sánchez ha informat que, en compliment de l'acord plenari de 30 de gener, 
ha gestionat prop de la senyora Montserrat Arbós Mas la compra de la fassina situada a la carretera de 
Montblanc, 47 –referenciada cadastralment al carrer d'en Canós, 26– per 3.055.567 pessetes, de les 
quals 55.567 serviran per liquidar les plusvàlues dels anys 1994 i 1995 pendents. El Ple, previ informe 
favorable del Departament de Governació, acorda i ratifica l'acord i faculta per unanimitat l'alcalde a 
signar l'escriptura pública corresponent davant del notari”.    
 
19 de juny del 1997  
 
L'Ajuntament executa finalment la compra de la fassina a Montserrat Arbós i Mas. 
 
Any 1999  (?) 
 
Jordi Altisent Tirbió i Francesc Ribera Solé efectuen un primer aixecament de l'estat de l'edifici per 
encàrrec del senyor Eusebi Casanellas. 
 
12 de gener del 2000  
 
Josep Betrian Miró, estudiant del Màster de Museologia i Gestió Patrimonial, que treballa com a becari 
al Departament de Conservació i Documentació del MNACTEC, escriu a Ramon Rosich adjuntant el 
que serà primer Projecte Museològic i museogràfic de la Fassina Balanyà que ha realitzat per encàrrec 
del senyor Casanellas i s'excusa de no haver-li-ho tramès abans. 
 
Gener del 2000  (?) 
 
L'arquitecta Teresa Rovira realitza un primer esbós de restauració de l'edifici que titula Avant-projecte 
de remodelació i construcció d'un cos annex (on s'ubica l'actual Oficina de Turisme). Hi incorpora 
l'aixecament de l'estat de l'edifici realitzat per Jordi Altisent Tirbió i Francesc Ribera Solé. 
 



 

Poc després, Eusebi Casanellas em convoca per lliurar-me el projecte de Teresa Rovira. Ens trobam al 
Museu de la Vida Rural, propietat de la fundació i tot seguit ens dirigim a l'ajuntament per reunir-nos 
amb l'alcalde Antoni Sánchez. Com que es tracta d'un exemplar únic, el senyor Casanellas me l'ofereix 
a mi però, com és natural, li demano que el lliuri a l'alcalde, titular del patrimoni.  
 
Any 2000  (?) 
 
Rebo la satisfactòria notícia que el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ja ha 
aprovat la integració de la Fassina Balanyà, un cop restaurada, al seu sistema en xarxa.  
 
13 de maig del 2001  
 
El Patronat de la Fundació Jaume I autoritza l'aportació de mig milió pessetes per finançar el projecte 
museogràfic. A tal fi, en Ramon Rosich i jo ens reunim amb Eusebi Casanellas i l'arquitecta Teresa 
Rovira Llovera per encomanar-li el projecte definitiu, que aquesta titularà Rehabilitació de la Fassina de 
l'Espluga de Francolí i construcció d'un centre d'informació. 
 
28 de maig del 2001  
 
A petició de l'arquitecta –que necessita que es determinin els elements que caldria conservar i les 
actuacions específiques i detallades a efectuar per poder avançar un pressupost–, l'alcalde Antoni 
Sánchez convoca Ramon Rosich a una reunió amb l'arquitecta i els tècnics Francesc Ribera, Josep 
Serra i Joan Muñoz. A l'acta informal de la trobada s'hi especifiquen els següents punts: 
 
.  Refer totalment les teulades del cobert exterior sobre les cisternes 
. Conservar la canal exterior que portava el líquid fins als bocois on precipitava l'àcid tartàric 
. No cobrir tot el pati per tal de mantenir i ensenyar l'espai on s'eixugava la brisa 
. Consolidar la xemeneia 
.  Mantenir les portes corredores i la barana existent 
. Constituir una nova estructura per substituir el trespol caigut 
.  Traslladar el dipòsit de l'aiguardent 
. Analitzar l'estat de tota la fusteria 
. Inventariar i documentar tots els elements mobles susceptibles de ser usats per a la museografia 
. Traslladar els elements mobles a la sala reserva del Museu de la Vida Rural abans d'iniciar l'obra 
. Decidir com se substituiran els elements que manquen: 
 . el serpentí i altres peces de l'alambí 
 .  la canalització d'aram o col·lector que duia l'aiguardent des de l'alambí fins al dipòsit  
 
En aquesta fase del procés en Ramon Rosich assisteix a les visites d'obra a petició dels facultatius 
responsables de l'obra. Representa l'Ajuntament atès que la corporació encara no havia designat 
oficialment ningú per a aquesta tasca. 
 
Juliol del 2001  
 
Teresa Rovira presenta el Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Museu de la Fassina, que ja 
serà definitiu, amb un pressupost de 45 milions i mig de pessetes (uns 275.000 euros).  
 
Febrer del 2002  
 
Teresa Rovira lliura el Projecte bàsic i d'execució del Centre d'informació i interpretació del Medi 
Natural, amb un pressupost de 55 milions de pessetes (335.000 euros) 
 
Setembre del 2004  
 
Eusebi Casanellas, que havia suggerit a diversos estudiants del Màster de Museologia la realització de 
projectes per a la fassina com a treballs de carrera, comença a recollir-ne els fruits: 
 
 1. Projecte de musealització de la Fassina de l'Espluga de Francolí, futur museu de l'aiguardent, 
  realitzat per Maria Reyes Pascual Raya per compte del mNACTEC. 



 

 
 2. Treball d'investigació sobre el funcionament de la fassina, realitzat per Joan Torner per encàrrec 
  d'Eusebi Casanellas. Per a la seva tasca, Torner entrevista diversos antics treballadors.  
 
 3. Treball d'investigació  sobre el funcionament de la fassina de L'Espluga de Francolí, per Jordi 
  Ballonga, Gonçal Luna i Víctor Navarro. Parlen amb diversos antics treballadors i descriuen els 
  processos de producció de l'aiguardent, amb dibuixos, plànols i altres detalls interessants. 
 
Els treballs es conserven a l'Arxiu-Biblioteca del museu, a Terrassa. Cal dir que el senyor Casanellas 
havia impulsat aquests projectes mentre jo em queixava per la inacció dels estaments interessats. Em 
cal reconèixer, i em plau de fer-ho aquí, que el director del mNACTEC mai no va bandejar la fassina: 
aquests projectes, tots interessants, ho demostren. Quedi dit, doncs, com a desgreuge i reconeixement 
envers aquest eficient professional que, a més, m'honora amb la seva amistat.  
 
Any 2006  
 
Jordi Ballonga, Ester Majós, Magda Fernández i Florenci Romeu signen una Proposta de museïtzació 
de la Fassina de l'Espluga de Francolí. Esdevindrà el Quadern de didàctica i difusió que el mNACTEC 
editarà i presentarà l'any 2011. Em consta que el 18 de setembre del 2007 en Jordi Ballonga demana la 
conformitat i certificació de la totalitat de la seva proposta per tal de poder facturar el treball realitzat. 
 
 
5. A tall de traca final  
 
Avui la Fassina Balanyà ens enorgulleix. L'edifici remodelat fa goig i una construcció moderna acull la 
recepció, una sala de reunions i, des del 2004, l'Oficina Municipal de Turisme. El projecte museogràfic 
definitiu s'encarregà a l’estudi d’arquitectura Varis Arquitectes i Dani Freixes –autor de la remodelació 
del veí Museu de la Vida Rural–, i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va finançar-lo. 
S'ha consolidat la xemeneia i part de la maquinària, restaurada, s'ha reintegrat al lloc original: caldera 
de vapor, premsa, triadora de pinyol, vagonetes, un munt de brisa, els dipòsits per al tartrà, etc. A més, 
s'hi han incorporat dues olles de bullir brisa cedides pel museu veí. 
 
L'exposició, els interessants vídeos explicatius i amb testimonis d'antics treballadors i un petit laboratori 
artesà de destil·lació mostren com funcionava la fassina i la importància històrica de l’alcohol i de les 
destil·ladores a Catalunya, els estralls de la fil·loxera, els fets socials i econòmics que van convertir els 
destil·lats i l’aiguardent en un dels principals productes de l’exportació catalana durant dos segles, etc. 
 
El 4 de desembre del 2009 s'inaugurava la Fassina Balanyà, Museu de l'antiga fàbrica d'Aiguardent, 
integrat com a centre museístic col·laborador en el sistema territorial en xarxa del Museu Nacional de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).  
 
Calgueren disset anys de lluita per assolir aquesta fita, però valia la pena. I això és el que he provat de 
reflectir en aquestes notes. Des que em vaig jubilar, el 31 de desembre del 2003 –de fet abans, quan 
assumí la iniciativa l'Ajuntament– ja no he participat en les tasques i gestions tan feliçment culminades. 
Si les incloc en la narració és tan sols per ser fidel a la història i remarcar els mèrits de cadascú.  
 
El meu reconeixement a l'alcalde Antoni Sánchez i a la corporació municipal, que van ser sensibles a 
l'interès de la vila, i a tothom que ha treballat per salvar la fassina, en especial als amics Ramon Rosich 
i Eusebi Casanellas, als quals confio veure homenatjats com mereixen. Em sento orgullós i content 
d'haver tingut l'oportunitat de col·laborar amb ells i d'haver estat part en aquesta aventura apassionant. 
Moltes gràcies. 
          Barcelona, 13 de maig del 2013 
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