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En l’obra Rellotges de sol de Catalunya. Un patri-
moni per descobrir es presenta un recull dels
millors rellotges de sol de Catalunya a partir d’un
inventari de 2.100 exemplars. Un tresor patrimo-
nial que no s’exposa en museus ni en col·leccions
d’art sinó que roman en cases i masies, i també en
esglésies, palaus, castells i monestirs. 

Després de dos anys de treball intens i de la realit-
zació de 1.800 fotografies, aquest llibre gràfic
mostra 175 quadrants solars seleccionats a partir
dels criteris següents: la qualitat tècnica, el valor
històric i artístic, i l’àmbit territorial. L’obra es pre-
senta d’una manera didàctica a través de les imat-
ges –realitzades per la Universitat Politècnica de

Catalunya– i d’un text àgil i acurat –obra de la
Societat Catalana de Gnomònica–, resultat d’un
exhaustiu treball de recerca i documentació. Unes
300 fotografies il·lustren aquest llibre inèdit que
pretén ser una obra de referència i de consulta per
a totes aquelles persones que vulguin acostar-se
al món de la gnomònica, la ciència que estudia els
rellotges de sol.

L’objectiu del llibre és mostrar un patrimoni ric en
el passat que es resisteix a perdre’s en el present.
Un recull dels millors rellotges de sol de Catalunya
que constata que la construcció de quadrants
solars és encara una tradició viva i aplicable a l’ar-
quitectura de la modernitat.
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El llibre Rellotges de sol de Catalunya. Un patrimoni per
descobrir es divideix en vuit capítols: 

Orígens i evolució
Descripció de l’evolució dels quadrants solars des de la
prehistòria fins al segle XXI.

Classificació, la varietat de dissenys
en l’art de marcar l’hora
Anàlisi de la gran diversitat de formes i de dissenys dels
rellotges de sol.

Altres indicacions d’un quadrant solar
Estudi d’altres dades  que pot proporcionar un rellotge
de sol. 

Els lemes, el vessant humà
d’un instrument científic
Ressenya de la història dels lemes més representatius.

Rellotges de sol portàtils,
la modalitat més mòbil
Descripció dels exemplars portàtils més rellevants.

El quadranter,
un ofici que perdura als nostres dies
Resseguiment de l’ofici del quadranter.

Materials i tècniques
per construir un quadrant solar
Anàlisi dels procediments i materials per poder fer un
rellotge de sol.

La construcció,
els secrets de mesurar el temps
Descripció dels passos per a construir un quadrant solar.

CAPÍTOLS
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PATRIMONI
PER DESCOBriR

C O L · L E C C I Ó

La col·lecció Patrimoni per Descobrir, dirigida per
l’Editorial Efadós, té la voluntat de preservar aquells
elements significatius del passat, sovint predestinats a
l’oblit, i difondre’n altres de més actuals; uns trets dis-
tintius que formen part del llegat etnogràfic català. 

El pòsit cultural de les diferents comarques catalanes
pren protagonisme a Patrimoni per Descobrir, que
dóna rellevància als béns arquitectònics, etnogràfics,
científics i tècnics. Una sèrie d’elements que intenten
mostrar la riquesa patrimonial de Catalunya en els ves-
sants natural, urbà o rural i tècnic.
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Societat Catalana de Gnomònica
Va néixer l’any 1988 quan un grup d’amics, estudiosos
dels rellotges de sol, decidiren crear un marc d’actua-
ció a través del qual poder donar a conèixer les acti-
vitats que es portaven a terme en el camp de la
gnomònica.

Amb el temps, la Societat Catalana de Gnomònica ha
organitzat conferències en què els socis presentaven
treballs realitzats i tècniques de construcció i de restau-
ració antigues i modernes; ha fet cursos de formació en
les tècniques de disseny en les aules de l’Escola Mas-
sana d’Arts i Oficis de Barcelona i en el Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports també d’aquesta
ciutat; va posar en marxa l’edició d’una revista, La
Busca de Paper, en la qual es publiquen treballs dels
socis i d’altres autors nacionals i forans, i, sobretot, va
iniciar la realització de l’inventari del gran patrimoni
dels rellotges de sol de Catalunya.

Els autors, membres de la Societat Catalana de Gno-
mònica, són Eduard Farré, Josep M. Vallhonrat, Con-
cepció Bou, Jaume Ventura, Xavier Elias i Jordi Nogué. 

Eduard Farré i Olivé
Professor de Pràctiques i Tecnologia de Micromecànica
i Rellotgeria de l’Escola de Rellotgeria de Barcelona, ha
estat president-fundador de la Societat Catalana de
Gnomònica (1988-1994), així com membre del British
Horological Institute (1980-1983) i de l’Antiquarian
Horological Society (1985-2001). 

En la construcció i disseny d’instruments per a la mesu-
ra del temps és autor d’un planetari d’estil segle XVIII
que s’exposa al Museu de la Ciència de Barcelona i del
disseny tècnic de diversos rellotges de sol analemàtics
(Plaça Primer de Maig de Sabadell, plaça Reina
Maria Cristina de Barcelona, plaça de la Cièn-
cia (Cosmocaixa) i Fòrum de les Cultures
2004), entre d’altres obres.

En el camp de la divulgació, ha publicat
un centenar d’articles en revistes espe-
cialitzades en rellotgeria i astronomia
nacionals i internacionals i diversos lli-
bres. Ha realitzat també les exposicions
Temps i Rellotges (Museu de la Ciència
de Barcelona, 1985), Historia de la medida
del tiempo (Sant Sebastià, 1991) i Evolució
dels rellotges. Sant Julià de Lòria (Andorra:
Fira Andor'93, 1993). 

Josep Maria Vallhonrat i Bou
Doctor enginyer de camins, canals i ports és membre de
la Societat Catalana de Gnomònica de la qual ha estat
president del 1995 al 2001. És director de La Busca de
Paper, revista d'aquesta entitat; autor del Vocabulari
Gnomònic Octolingüe amb un apèndix de termes en
17 idiomes; autor de nombrosos articles sobre els rellot-
ges de sol publicats en diverses revistes nacionals i
estrangeres; i autor i professor de cursos sobre disseny
i construcció de rellotges de sol realitzats en diferents
entitats de Barcelona.

Concepció Bou i Vilalta
És, des de 1999, membre de la Junta Directiva de la
Societat Catalana de Gnomònica, a càrrec de la vocalia
d’Inventari que aquesta societat està impulsant des de
la seva fundació. Per la seva formació filològica, el seu
interès en el camp de la gnomònica s’ha centrat espe-
cialment en l’estudi i catalogació dels lemes, com a ele-
ment revelador tant de la llengua com de la cultura i la
història del nostre poble.

Jaume Ventura i Sala
Membre de la Societat Catalana de Gnomònica des de
la seva fundació; és vocal de camp des del 1990. L’any
2001 va fer-se càrrec de la presidència d’aquesta socie-
tat. La relació amb els rellotges de sol és fruit de les
seves aficions a l’escultura, al dibuix i al gravat.

Xavier Elias i Bernat
És soci fundador de la Societat Catalana de Gnomòni-
ca. És quadranter de professió, fet que l’ha portat a cre-
ar la seva pròpia empresa, Taller Falguera (1982), on es
fabriquen tota mena de rellotges de sol. Ha participat
en la realització de diversos tallers de construcció de
rellotges de sol verticals i horitzontals, com el portat a

terme en el Museu Marítim de Barcelona i en diver-
ses escoles de Catalunya.   

Jordi Nogué i Mas
És soci fundador de la Societat Catala-
na de Gnomònica des de 1988, mo-
ment en què assumí el càrrec de titular
de vocal de l’Inventari de la primera
Junta Directiva fins al 1999. El 1987 va
crear, junt amb el seu germà Josep, el
Taller In-Temperie amb la finalitat de

dissenyar i construir rellotges de sol. És
l’autor d’una vintena de rellotges de sol

ubicats en diferents parts de Catalunya, així
com un a la província de Terol.
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ALT CAMP

Aiguamúrcia
Esblada

ALT EMPORDÀ

Borrassà
Cadaqués
Empuriabrava
Roses
Vilafant

ALT PENEDÈS

Gelida
Olèrdola
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de

Riudebitlles
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats

ALT URGELL

La Seu d’Urgell

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert
La Vall de Boí

ANDORRA

Andorra la Vella
Encamp

ANOIA

Els Hostalets de Pierola
Igualada
Òdena
Piera

BAGES

Avinyó
L’Estany
Moià
Monistrol de Calders
Santa Maria d’Oló

BAIX CAMP

La Selva del Camp
Montbrió del Camp
Reus

BAIX EBRE

L’Ametlla de Mar

BAIX EMPORDÀ

Castell d’Aro
Cruïlles
Palafrugell
Romanyà de la Selva
Sant Feliu de Guíxols
Torroella de Montgrí

BAIX LLOBREGAT

Castelldefels
El Papiol
Torrelles de Llobregat

BAIX PENEDÈS

Albinyana
Calafell
El Montmell
L’Arboç
Sant Jaume dels

Domenys

BARCELONÈS

Barcelona

BERGUEDÀ

Castellar de N’Hug
Sagàs

CERDANYA

Das
La Tor de Carol
Puigcerdà
Ur
Urús

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc
Pontils
Santa Perpètua de

Gaià
Vimbodí

CONFLENT

Vilafranca de Conflent

GARRAF

Sant Pere de Ribes
Sitges

GARROTXA

La Vall d’en Bas
La Vall de Bianya
Olot

GIRONÈS

Girona

MARESME

Alella
Argentona
Cabrils
Caldes d’Estrac
El Masnou
Premià de Dalt
Tordera
Vilassar de Mar

NOGUERA

Penelles

OSONA

Manlleu
Seva
Vidrà

PLA DE L’ESTANY

Crespià
Sant Miquel de

Campmajor

PRIORAT

Porrera

RIPOLLÈS
Camprodon
Molló
Ribes de Freser
Ripoll

SEGARRA

Guissona

SELVA

Amer
Blanes
Maçanet de la Selva
Santa Coloma de

Farners

TARRAGONÈS

Salou
Tarragona

VAL D’ARAN

Bagergue - Naut Aran

VALLÈS OCCIDENTAL

Bellaterra - Cerdanyola
del Vallès

Matadepera
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Terrassa
Vacarisses

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui
Cardedeu
Castellterçol
Gualba
La Roca del Vallès
Mollet del Vallès
Sant Antoni de

Vilamajor

VALLÈS ORIENTAL–SELVA

Parc Natural del
Montseny

VALLESPIR

Prats de Molló - La
Presta

L’Editorial Efadós ha encarregat al Centre de la Imatge
i la Tecnologia Multimèdia. Fundació Politècnica de
Catalunya de la Universitat Politècnica de Catalunya la
realització de les fotografies d’aquest volum. Sota l’as-
sessorament de Carles Mitjà i Caballé, els fotògrafs
José Antonio López i Garcia i Ane Yarza i Alustiza
han portat a terme l’exhaustiva tasca de fotografiar els
rellotges de sol repartits per tot el territori català.
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