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Els rellotges monumentals continuen vius a les Terres de
Lleida, malgrat que s’està perdent la maquinària antiga,
substituïda per sistemes electrònics més barats de mantenir.
També es perd, per tant, l’ofici de rellotger. Aquests rellotges,
malauradament, encara no han assolit un grau de protecció
o de qualificació com a béns patrimonials de valor.

Text: Joan Tort      Fotos: Ajuntament de Tremp, Jordi V. Pou,  Marc Ramonet, Albert Villaró

Els rellotges monumentals continuen vius a les Terres de
Lleida, malgrat que s’està perdent la maquinària antiga,
substituïda per sistemes electrònics més barats de mantenir.
També es perd, per tant, l’ofici de rellotger. Aquests rellotges,
malauradament, encara no han assolit un grau de protecció
o de qualificació com a béns patrimonials de valor.
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El rellotge de la Seu Vella és el més antic
de l’Estat espanyol. Data del 1390 i,

després de diverses reformes,
es va automatitzar el 2002.
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es que l’home existeix té la necessitat de calcular el
temps i, per això, es van inventar els rellotges. De sol,
de sorra, d’aigua, mecànics, electrònics, digitals i en
totes les formes, colors i materials. Aquesta necessitat
de saber en quina part del dia ens trobem i el fet que

no tothom podia tenir un rellotge van provocar que els municipis
utilitzessin les esglésies com a rellotge comunitari, sia amb esferes i
agulles ben visibles, sia vinculat a les campanes. Aquesta tradició
encara es manté viva, però malauradament els rellotges monumen-
tals, la majoria dels segles XIX i XX, ja no existeixen tal com es van
construir i la maquinària ja és electrònica o digital. De rellotges
monumentals, en queden molts a les Terres de Lleida, menys que
funcionin i comptats els que mantenen la maquinària original mecà-
nica o elèctrica. Són peces de museu i en perill de desaparició, igual
que els autèntics artesans de la rellotgeria, que veuen com en pocs
anys es perdrà un ofici que havia estat pròsper i imprescindible.

Frederic Ferré és el gran mestre català d’aquest ofici i l’únic
fabricant de l’Estat que queda en actiu. Des del seu taller de Roquetes
construeix, peça a peça, autèntiques obres d’art, com el rellotge que
acaba de restaurar i reparar per a la Torre de les Hores de Solsona. Va

Són comptats els re-
llotges monumentals

de les Terres de Lleida
que encara mantenen
la maquinària original
mecànica o elèctrica.
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aprendre l’ofici del seu pare quan al taller hi havia una desena
d’operaris i feien mig centenar de rellotges cada any, de monumentals
o dels que queden amagats i que fan sonar les campanes. Ara n’és
l’únic treballador i es lamenta de l’excés de comoditat dels municipis,
que han optat per sistemes de megafonia en comptes de campanes o
per deixar morir autèntiques joies de la rellotgeria europea. “És un
patrimoni del poble i no s’hauria de perdre, però molts no li donen
importància i els deixen abandonats”, segons Ferré. Afegeix que els
electrònics poden durar de 10 a 15 anys, mentre que els antics, els
mecànics, si se’n fa un manteniment, poden funcionar de 500 a 600
anys sense gaire problemes. Però això del manteniment ja no es porta.



39

A Lleida, el principal rellotge monumental és el de la Seu Vella,
que té el seu origen al 1390, tot i que ara ja és electrònic i controlat
per un ordinador especialitzat per a aquestes tasques. També són
força populars els de l’Escorxador, de l’estació de trens o del Monte-
pío. Fora de la capital destaquen els de Balaguer, Cervera, Solsona i
la Seu d’Urgell, entre d’altres.

Joan Moraño, delegat del Col·legi de Rellotgers a Lleida, explicava
que aquesta pèrdua de patrimoni és deguda al cost de restauració i
manteniment i a l’últim tothom converteix els rellotges monumentals
mecànics en elèctrics, que, d’altra banda, són més exactes i puntuals,
tot i que durin menys. Es lamentava que són comptats els professionals
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Els campanars de les esglésies han acollit des de fa centenars d’anys els rellotges comunitaris per facilitar l’hora a tots els ciutadans. És el cas del campanar de Vilanova de la Barca, a la imatge.

que saben arreglar rellotges i menys encara els antics, grans i petits,
la qual cosa provocarà la pèrdua de l’ofici i irremeiablement dels
rellotges monumentals antics. No obstant això, sempre que li ho
demanen col·labora en alguna restauració, però reclama als ajunta-
ments o a les parròquies que evitin la pèrdua d’aquest patrimoni. Jordi
Magallón, un altre mestre lleidatà de l’ofici, es queixava en aquest
sentit que la maquinària antiga del rellotge de la Seu Vella, del segle
XIV, estava rovellada i arraconada en un racó del claustre sense cap
mena d’atenció ni de cura. Recordava que els mecànics requereixen
que se’ls doni corda cada cert temps i que això ha fet girar-se enrere
molts municipis, començant per Lleida capital, per evitar la despesa
de manteniment o d’un tècnic que se n’ocupi. Magallón deia que “un
rellotge de 20 duros va exacte i els mecànics, no, i això ja diu moltes
coses”.

Al gris panorama d’aquests rellotges s’afegeix la manca
d’informació. Només l’Associació de Campaners ha elaborat un
catàleg de campanars, campanes i rellotges i cap institució no té una
protecció específica per a aquests béns. L’entitat organitzadora de la
trobada de campaners d’Os de Balaguer també hi ha ajudat i a Lleida
són els únics que, mantenint aquesta antiga tradició, han alertat de
l’estat d’alguns d’aquests aparells històrics. Tot i això, els grans
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Sobre aquestes línies, a l’esquerra, rellotge de l’estació de RENFE. A la dreta, majestuós campanar de Seròs i rellotge de l’església del Pla de Sant Tirs.

rellotges continuen essent un referent per als veïns, igual que els tocs
de campana, i són una imatge fixa del paisatge de desenes de pobles
lleidatans.

El rellotge de la Seu Vella és el degà de la província. “L’avi”, com
en diuen alguns experts. És el més antic d’Espanya, més que el de
Sevilla del 1396 i el de Barcelona del 1393. El de la Seu Vella té
referència l’any 1390 i la documentació acredita el contracte pel qual
l’ajuntament encarrega el seu muntatge. No obstant això, les guerres
i l’ocupació militar de l’antiga catedral obliguen, al desembre de
1927, a col·locar-ne un de nou. La Paeria l’encarrega a la casa Blasco
y Liza de Roquetes per 9.000 pessetes i amb la supervisió del rellotger
lleidatà Josep Pané, que en va fer el manteniment durant molts anys.
Calia donar-li corda cada 30 hores i ajustar-lo, endarrerir-lo a l’estiu
i avançar-lo a l’hivern, ja que les temperatures de cada època variaven
la cadència de la maquinària. Al gener de 1928 ja funcionava i així
va continuar, tot i que a temporades restava aturat per manca de
manteniment. El rellotger Jordi Magallón afegia que a mitjan segle
passat se’n va fer una reforma i rectificació per posar-lo a punt en la
qual ell va participar activament. Finalment, l’any 2002 s’automatitza
amb un sistema electrònic i, dos anys més tard, es va instal·lar un
ordinador que vincula el rellotge i el toc de les campanes.

El del Montepío, antiga seu de la Caja de Pensiones de Lérida,
data de mitjans segle XX i continua en ple funcionament gràcies a
l’interès de la mateixa comunitat de propietaris, que n’encarrega el
manteniment i la posada a punt. El de l’Escorxador es va restaurar per
iniciativa dels veïns aprofitant la rehabilitació de l’edifici i la transfor-
mació del vell “matadero” modernista en el teatre municipal i seu de
diverses entitats. Amb el suport de la Paeria, l’associació veïnal va
buscar els mestres rellotgers de Lleida perquè se’n fessin càrrec. Així,
es va posar en marxa de nou poc abans d’encetar aquest nou segle.
El rellotge dóna nom a l’escola bressol i funciona gràcies al manteni-
ment que en fa Antoni Egea, que va ser un dels mestres rellotgers que
el van recuperar. Ara és un dels rellotges singulars de Lleida, i permet
celebrar el canvi d’any gràcies a la petita campana incorporada que
marca les hores. Aquest, el del Montepío i el de RENFE són dels pocs
rellotges que no es troben en una església.

La llista de rellotges monumentals de comarques és llarga i
curiosament la majoria es concentren al pla de Lleida, és a dir, a les
comarques del Segrià, les Garrigues, l’Urgell, la Noguera i el Pla
d’Urgell. La majoria són automatitzats i altres no funcionen. En canvi,
cap al Pirineu, són comptats els que s’hi poden veure. També pel fet
que les esglésies són més antigues i no tenien aquests artilugis mecà-
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El mestre rellotger Antoni Egea, tota una autoritat en aquest món, va partici-
par en la recuperació del rellotge de l’Escorxador i té cura del seu manteni-
ment. Permet celebrar el canvi d’any gràcies a la incorporació d’una petita
campana que marca les hores.

D’INTERÈS

Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Tel. 973 27 92 00   Fax 973 27 92 01

http://cultura.gencat.net/stc/index.htm

Delegació a Lleida del Col·legi de Joiers, d’Orfebres,
de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya

Joan Moraño     Tel. 973 20 65 32

nics. A la plana, la majoria són del segle passat, força recents i
rectificats més d’una vegada.

El rellotge de la catedral de Solsona seria del segle XVIII, però va
ser sotmès a diverses modificacions fins al 1989. Ara s’ha substituït
per un ordinador i la maquinària antiga s’exposa sobre una estructura
metàl·lica, sense cap protecció ni accés, tot i ser d’una forja molt
treballada. Com a contrapartida, l’ajuntament ha restaurat la Torre de
les Hores del segle XV i el seu rellotge. El mestre Ferré se n’ha en-
carregat i al final d’agost el va muntar. Data de la dècada de 1940 i a
partir d’ara funcionarà automàticament. Ferré n’ha fet una restauració
extremadament  acurada, atesa la qualitat de la maquinària i dels seus
ornaments.

A la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell també es troba un
exemple de desús: un excel·lent rellotge mecànic que és emmagatze-
mat en una sala de la torre de les campanes, desmuntat i sense cap
ús. L’església medieval de Santa Maria de Balaguer també llueix un
bon rellotge, que ha passat per les mateixes peripècies que la majoria
fins arribar a l’automatització, ja que l’any 2000 van recuperar els
tocs amb noves campanes. El mateix passa a l’església del segle XII
de Santa Maria d’Agramunt o a Santa Maria de Vilagrassa, on hi ha un
rellotge Cronos de Roquetes, però fora d’ús.

El mestre Frederic Ferré destacava alguns exemplars com “la peça
de museu” al Pla de Sant Tirs, un dels pocs rellotges que es pot trobar
al Pirineu i de gairebé dos segles d’antiguitat. També en subratllava
d’altres com el de la Granadella del 1962, el d’Aitona, muntat l’any
1953, o el de Seròs, que també fa poc que s’ha restaurat. A Camarasa,
també s’hi ha fet una intervenció recent per mantenir viu un rellotge
singular. Tots aquests, com molts d’altres, han passat per les seves
mans.

A Cervera també és ben visible el seu rellotge a Santa Maria, on
les sis campanes encara es fan voltar més d’una vegada a mà. A
Tàrrega també tenen rellotge al campanar, tot i que no és dels més
visibles. Però només cal fixar-s’hi una mica i s’aniran trobant autèntics
rellotges monumentals, encara que potser no en el seu millor mo-
ment. Per esmentar-ne una bona colla, al marge dels ja esmentats i
segur que no hi seran tots,  al Segrià en trobem a Vilanova de la Barca,
la Granja d’Escarp, Torres de Segre, Almacelles, Puigverd de Lleida,
Soses, Benavent, Rosselló, Torrefarrera, Corbins i Alcarràs. Al Pla
d’Urgell n’hi ha a Bell-lloc, Bellvís, Linyola, Mollerussa, Sidamon o
Vila-sana. A la Noguera també se’n poden veure un grapat a Albesa,
Algerri, Alentorn, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt, Foradada, Ivars de
Noguera, la Sentiu de Sió, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer,
Penelles, Ponts, Vilanova de Meià i Térmens. Al Pallars Jussà n’hi ha
a Tremp i Talarn. I, a les Garrigues, se’n localitzen a l’Albagés, Bovera,
el Cogul, els Omellons, Vinaixa i a Ivorra a la Segarra.

El temps cada vegada és un bé més escàs, com tot l’essencial de
la vida, i els rellotges ens ajuden a controlar-ne el nostre ús, però no
es pot aturar i fer-lo anar a l’inrevés. No obstant això, per a alguns
d’aquests rellotges monumentals ja ha passat el seu temps. ●
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Los relojes monumentales continúan vivos en
las Tierras de Lleida, a pesar de que se está
perdiendo la maquinaria antigua, sustituida
por sistemas electrónicos más baratos de
mantener. También se pierde, por tanto, el oficio
de relojero. Estos relojes aún no han alcanzado
un grado de protección o de cualificación como
bienes patrimoniales de valor.
Frederic Ferré es el gran maestro catalán de
este oficio y el único fabricante del Estado que
queda en activo. Desde su taller de Roquetes
construye, pieza a pieza, auténticas obras de
arte, como el reloj que acaba de restaurar y
reparar para la Torre de las Horas de Solsona.
Joan Moraño, delegado del Colegio de
Relojeros en Lleida, explicaba que esta pérdida
de patrimonio se debe al coste de restauración

y mantenimiento y todo el mundo termina por
convertir los relojes monumentales mecánicos
en eléctricos.
El reloj de la Seu Vella es el decano de la
provincia. “El abuelo”, como dicen algunos
expertos. Es el más antiguo de España (1390),
más que el de Sevilla de 1396 y el de Barcelona
de 1393. No obstante, las guerras y la ocupación
militar de la antigua catedral obligan, en
diciembre de 1927, a colocar uno nuevo. A
mediados del siglo pasado se hizo una reforma
y rectificación para ponerlo a punto y finalmente,
en el año 2002, se automatiza con un sistema
electrónico y, dos años más tarde, se instala un
ordenador que vincula el reloj y el toque de las
campanas. El del Montepío data de mediados
del siglo XX y sigue a pleno funcionamiento

gracias al interés de la propia comunidad de
propietarios, que encarga su mantenimiento y
puesta a punto. El del Escorxador se restauró
por iniciativa de los vecinos aprovechando la
rehabilitación del edificio y la transformación
del viejo “matadero” modernista en el teatro
municipal y sede de diversas entidades. Ahora
es uno de los relojes singulares de Lleida, y
permite celebrar el cambio de año gracias a la
pequeña campana incorporada que marca las
horas. Éste, el del Montepío y el de RENFE
son de los pocos relojes que no se hallan en una
iglesia.
El reloj de la catedral de Solsona sería del siglo
XVIII ,  pero  fue  somet ido  a  d iversas
modificaciones hasta 1989. Ahora se ha
sustituido por un ordenador y la maquinaria

Atrapados por el tiempo
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Landmark clocks are still alive in the lands of Lleida, although the old
machinery is being lost, substituted by electronic systems which are more
economic to maintain. With them also goes the profession of clockmaker.
 The clock of la Seu Vella is the oldest in Spain (1390). Wars and military
occupation led to its replacement in 1927. In the year 2002 it was auto-
mated with an electronic system and two years later a computer was
installed to link the clock with the chiming of the bells. In Lleida, the
clocks of el Montepío, l’Escorxador and Renfe are of the few that are not
located in a church.
 The clock of Solsona cathedral (18th Century) was modified several
times until 1989. Now it has been substituted by a computer, and to
compensate the city council has restored the 15th Century Torre de les
Hores and its clock. In the cathedral of Santa María de la Seu d’Urgell

and in the medieval Santa María de Balaguer there are also fine clocks
which have suffered the same fate as most others before being automated.
The same goes for the 12th Century church clock of Santa María of
Agramunt or that of Sant María of Vilagrassa.
El Pla de Sant Tirs has one of the few clocks that can be found in the
Pyrenees, and is almost two hundred years old. Also of interest are those
of la Granadella, dating from 1962, of Aitona, mounted in the year 1953,
or that of Seròs, which has also been restored recently. In Camarasa,
there has also been a recent intervention to keep a unique clock ticking.
In Cervera there is the clock of Santa María; in Tàrrega, the belltower
clock, and a long etcetera in villages of el Segrià, les Garrigues, l’Urgell,
la Noguera and el Pla d’Urgell. In contrast, in the Pyrenees clocks are
rather scarce. ●

Lost in time

antigua se expone sobre una estructura metálica,
sin ninguna protección ni acceso, pese a ser de
una forja muy trabajada. Como contrapartida,
el ayuntamiento ha restaurado la Torre de las
Horas del siglo XV y su reloj.
En la catedral de Santa María de La Seu d’Urgell
también se encuentra un ejemplo de desuso: un
excelente reloj mecánico que está almacenado
en una sala de la torre de las campanas,
desmontado y sin ningún uso. La iglesia
medieval de Santa María de Balaguer también
luce un buen reloj, que ha pasado por las mismas

peripecias que la mayoría hasta llegar a la
automatización. Lo mismo ocurre en la iglesia
del siglo XII de Santa María de Agramunt o en
Santa María de Vilagrassa.
El maestro Frederic Ferré destacaba algunos
ejemplares como “la pieza de museo” en El Pla
de Sant Tirs, uno de los pocos relojes que se
pueden encontrar en el Pirineo y de casi dos
siglos de antigüedad. También detacaba otros
como el de La Granadella de 1962, el de Aitona,
montado en el año 1953, o el de Seròs, que
también hace poco que se ha restaurado. En

Camarasa, también se ha efectuado una
intervención reciente para mantener vivo un
reloj singular. En Cervera es bien visible su reloj
en Santa María, donde las seis campanas aún
se hacen girar en más de una ocasión a mano.
En Tàrrega también t ienen reloj  en el
campanario, pese a que no es de los más visibles.
La lista de relojes monumentales de comarcas
es larga y curiosamente la mayoría se concentran
en el llano de Lleida, es decir, en las comarcas
del Segrià, las Garrigues, el Urgell, la Noguera
y el Pla d’Urgell. ●

Església de Santa Maria de Cervera. Rellotge de la Torre de les Hores, a  Solsona. Església de Sant Antolí d’Aitona.




