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1. Llegeix el següent text i contesta les preguntes, segons el que diu el text:  
 

  
 

Colònia tèxtil  
 

Una colònia tèxtil és un tipus específic de colònia industrial que a Catalunya va 
aparèixer entre la segona meitat del segle XIX i inicis del XX, amb uns trets molt 
específics pel que fa al model industrial, empresarial i social. Són un element 
característic del procés d’industrialització de Catalunya i van entrar en crisi a finals del 
segle XX.  
 

Les característiques que comparteixen totes les colònies tèxtils són les següents: 
s'ubiquen al costat d'un riu per aprofitar-ne l'energia hidràulica (encara que disposin 
també de màquines de vapor per funcionar amb carbó); disposen d'una resclosa i un 
canal per desviar l'aigua amb la força suficient per fer moure una turbina; constitueixen 
petits pobles o nuclis de població constituïts per una fàbrica i habitatges per als obrers, 
sovint acompanyats d'altres serveis. Cal dir però que no totes les indústries tèxtils de la 
vora dels rius van esdevenir colònies: cal diferenciar entre fàbrica de riu (que no ofereix 
serveis als treballadors) i colònia (que en oferir tots els serveis necessaris als 
treballador, a més del treball i l'habitatge, esdevé un nucli autocentrat, del qual no cal 
sortir).  
 

El model de població lligada a una indústria, que aquí s’anomenà colònia, s’importa del 
Regne Unit, país capdavanter en la industrialització, en un context en què l’ús de la 
força que proporciona la màquina de vapor (de recent invenció en aquell moment) 
facilita que antigues activitats artesanals com la de teixir es converteixin en indústries. 
Les màquines mogudes pel vapor multipliquen la producció, mentre que la nova classe 
social sorgida d’aquesta industrialització, el proletariat, treballa i viu en unes condicions 
molt precàries.  
 

Catalunya, pionera en la industrialització dins una Espanya eminentment rural i 
agrícola, és un país pobre en els recursos necessaris per dur a terme aquesta 
industrialització basada en el carbó i l’acer, matèries que haurà d’importar. De manera 



que els industrials per força havien de trobar atractiva la idea d’utilitzar una energia com 
la hidràulica que proporcionen gratuïtament els rius, en lloc d’importar el carbó que 
resultava molt car.  
 

Les indústries ubicades en entorns urbans (anomenades vapors pel tipus d’energia 
usat), començaven a patir la conflictivitat laboral (vagues, revoltes dels obrers...) que 
reivindicava millores en les condicions laborals i els salaris. En contraposició, a les 
zones interiors (el que des de Barcelona s’anomenava “la muntanya”) els industrials hi 
trobaven mà d’obra barata i el clima de tensió laboral no hi havia arribat o hi seria en 
molt menor mesura. En tot cas, els amos de les colònies s'esforçaren, en general, a 
garantir als seus treballadors un benestar material i fins i tot moral, afavorint l'educació i 
les activitats culturals per als treballadors, acompanyat de la inculcació de valors 
cristians; aquest corrent s'ha anomenat paternalisme. Tot això revertia en benefici de 
l'amo amb un clima de docilitat i obediència. A aquests avantatges que s'han mencionat 
(font d’energia barata i “pau social”) s’hi han de sumar els avantatges de trobar terrenys 
molt barats -poc aptes per a l’agricultura- i la llei d’Establiment de colònies agrícoles i  
Foment de la població rural, que donava als fabricants importants exempcions fiscals, si 
bé finalment poques colònies van poder acollir-se a aquest estatus.)   
 

Les colònies van néixer, en alguns casos, aprofitant les instal·lacions d’un molí fariner a 
la vora del riu per transformar-lo en una fàbrica i construint habitatges per als obrers per 
atraure mà d’obra. En altres casos, els industrials adquirien terrenys per construir 
completament tota una infraestructura industrial i poblacional. Aquests industrials, 
majoritàriament tenen les arrels familiars a les comarques on s'instal·len (Berguedà, 
Bages, Ripollès i Osona). En tot cas, trobaríem quatre tipologies de fabricants: a) 
famílies de llarga tradició manufacturera que fan el salt a la indústria; b) empresaris que 
s’instal·len a les seves comarques d’origen després d’experiències més o menys 
reeixides en industries basades en el vapor i el carbó d’importació; c) industrials d’altres 
zones de Catalunya (o estrangers) que troben aquí la font d’energia hidràulica; i d) 
propietaris agrícoles que reconverteixen un antic molí de vora riu de la seva  
propietat en indústria. Aquests industrials, un cop rutlla la colònia, fixen la seva 
residència a Barcelona, però en els pobles i comarques on tenen l'empresa fan gala del 
seu poder i exerceixen la seva influència sovint implicant-se en la política. Alguns d'ells 
esdevenen diputats provincials o a Corts, com Lluís G. Pons (de la colònia Pons) o 
Josep Monegal (de L'Ametlla de Casserres), que fou senador i alcalde de Barcelona. 
Controlen la vida local i comarcal, però també esdevenen mecenes i promotors d'obres 
socials als seus pobles respectius, construint escoles, camps de futbol, residències I 
hospitals, i inverteixen en la creació d'importants infraestructures com el ferrocarril 
Manresa-Berga.  
 

Les colònies tèxtils esdevenen nuclis urbans enmig d’un paisatge rural i constitueixen 
un nou model d’urbanització del territori totalment innovador. Malgrat que les colònies 
són conjunts dinàmics que es transformen segons les necessitats al llarg dels seus més 
de cent anys de vida, presenten nombrosos edificis que són un reflex d’una època i 
alhora són de gran interès com a patrimoni arquitectònic i urbanístic.  
 



Segons Jordi Clua, la morfologia urbana de les colònies tèxtils ens permetria classificar-
les en tres grups, segons el nombre d’equipaments i les diferents funcions dels edificis i 
espais. Així, la colònia bàsica estaria formada per un nucli tèxtil que té l’espai productiu 
i un mínim espai de residència per a pocs treballadors; la colònia desenvolupada 
afegeix als espais anteriors més serveis; i la colònia evolucionada és un nucli urbà 
complet amb espais productius, residencials i de serveis i un espai de domini on es 
concentren els edificis simbòlics: la torre i l’església.  
 

Els espais d'una colònia genèrica es poden agrupar de la forma següent: 1) Espai  
productiu (edificis industrials i infraestructures hidràuliques): fàbrica, tallers, 
magatzems, oficines, canal i resclosa. 2) Espai de residència i serveis (colònia obrera) 
que inclou els habitatges dels treballadors i els dels encarregats, d'una banda, i els 
equipaments per a serveis, de l'altra: botigues, forn de pa, cafè, casino, fonda, teatre, 
cinema, escoles, convent, residència de noies treballadores, rectoria, escorxadors, 
farmaciola, horts, corrals i galliners, camps de conreu, baixador o estació de tren. 3) 
Espai de domini (edificis simbòlics): torre del propietari, església i muralla.  
 

Aquests tres espais, en algunes colònies, els trobem en diferents nivells determinats 
per l'orografia del terreny, com es veu molt clarament en el cas de la colònia Pons: la 
resclosa, el canal i la fàbrica se situen en el nivell més baix, arran del riu; en un nivell 
mitjà trobem l'espai destinat als obrers, ja siguin els pisos o els serveis; i l'espai 
simbòlic i de domini, amb la torre de l'amo i els edificis religiosos, se situa en el nivell 
més elevat.  
 

El propietari de la colònia sovint encarregava la construcció de la torre a un arquitecte 
de prestigi, per tal que l'edifici esdevingués un símbol del seu domini econòmic i també 
social (com en el cas de la Torre de Cal Bassacs, de l'arquitecte Alexandre Soler i 
March). Tot i que en principi aquesta havia de ser la seva residència, aviat es van 
convertir en casa d'estiueig per a  la família i en l'espai on dormir quan els amos venien 
a controlar que tot funcionés correctament, com és el cas de la Torre de l'Amo de 
Viladomiu Nou, ja que, sobretot després  de la Guerra Civil, els propietaris van fixar la 
seva residència a Barcelona i van delegar el control absolut del dia a dia al director, que 
sí que residia de forma permanent a la colònia.  
 

És remarcable, com a element comú de moltes colònies amb estructura evolucionada, 
la presència d'un convent de monges que feien la funció de residència per a noies de 
fora de la colònia que treballaven a la fàbrica. Aquest sistema facilitava l'accés de la mà 
d'obra femenina, que era la majoritària en les fàbriques tèxtils, al mateix temps que 
imposava un cert ordre en el pla moral i religiós. Així ho trobem, per exemple, a les 
colònies de Cal Rosal (el Convent), L'Ametlla de Merola (la Casa de les Noies) o la 
Colònia Vidal (Casal de la dona i escola). Sovint, a més d'allotjament i residència, 
s'oferia a les noies una formació, com a cal Pons on l'Escola de la Llar (llavors Escuela 
del Hogar) també coneguda amb el gal·licisme ménager (popularment el managé) 
oferia, a més d'una educació bàsica, coneixements pràctics de mestressa de casa, 
costura i confecció i primers auxilis, un fet molt avançat per la seva època.  
 



  
 

  
1.1 Quan parlem de colònies tèxtils ens referim a:  
 

□ conjunt de fàbriques tèxtils situades en un mateix indret.  
 

□ conjunt de fàbriques tèxtils, habitatges i serveis per als treballadors, situades en un 
mateix indret.  
 

□ conjunt de cases on vivien els treballadors del tèxtil.  
 

  
 

1.2 Quina opció no té el mateix significant que “en un context en què l’ús de la 
força que proporciona la màquina de vapor”:  
 

□ en un context en el quan l’ús de la força que proporciona la màquina de vapor 
 

□ en un context amb un ús de la força que proporciona la màquina de vapor  
 

□ en un context on l’ús de la força que proporciona la màquina de vapor 
  
 

1.3 Anomenem vapors:  
 

□ a les màquines que treien vapor per una xemeneia.  
 

□ a les indústries situades a les ciutats.  
 

□ a qualsevol tipus d’indústria amb maquinària pesada.  
 

  
 

1.4 Catalunya:  
 

□ tenia tots els recursos de carbó i acer necessaris.  
 

□ importava tot el carbó que necessitava i més.  
 

□ usava els recursos hidràulics perquè li resultava més econòmic.  
 

  
 

1.5 El paternalisme fa referència:  
 



□ a l’esforç dels amos per facilitar benestar i educació als treballadors i a les seves 
famílies.  
 

□ a la necessitat d’atendre els nens petits ja que els pares treballaven tot el dia.  
 

□ el tipus de societat imperant on el pare el membre més important de la família.  
 

  
 

1.6 “arran del riu” significa:  
 

□ al prop del riu  
 

□ a tocar del riu  
 

□ on neix el riu  
 

  
 

1.7 En general, la major part de les colònies:  
 

□ tenien un espai productiu, un de residència i serveis i un de domini.  
 

□ tenien un espai productiu, un espai per a habitatges i un espai sagrat.  
 

□ tenien un espai on treballar, un altre on descansar i un altre on divertir-se.  
 

  
 

1.8 La casa del propietari:  
 

□ generalment acabava sent la seva casa d’estiueig.  
 

□ hi acabava vivint el director de la colònia.  
 

□ l’acabaven traslladant a Barcelona.  
 

  
 

1.9 En algunes colònies, fins i tot:  
 

□ hi havia escola de música.  
 

□ hi havia teatre.  
 

□ hi havia catedrals.  



  
 

1.10 La residència de noies que hi havia en algunes colònies:   
 

□ facilitava l’accés a mà d’obra femenina.  
 

□ facilitava que les noies es casessin amb els treballadors de les fàbriques, assegurant-
se  
 

així que aquests no marxarien de la fàbrica.  
 

□ assegurava una formació de qualitat al jovent ja que aquestes noies s’acabaven 
convertint  
 

en les professores dels nens de les escoles infantils de les colònies.  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  
 

  
2. Llegeix el següent text i contesta les preguntes, segons el que diu el text:  
 

  
 

Francesc de Borja Moll: l’home que va fer gran la llengua catalana  
 

Ara que s'escau el vint-i-cinquè aniversari de la mort de Moll, en recordem la vida 
i la  
 

relació amb Antoni M. Alcover  
 

 

Fa vint-i-cinc anys que es va morir, a Palma, Francesc de Borja Moll i Casasnovas, un 
dels més grans lingüistes dels Països Catalans. A ell devem el gran ‘Diccionari català-
valencià-balear‘, que va començar a elaborar mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda 
l’any 1900 i que Moll no va acabar de publicar fins el 1962.  
Enlluernat per Alcover  
Moll, nat a Ciutadella el 1903, va estudiar al seminari de la seva ciutat. Fou allà on, a 



l’edat de catorze anys, va conèixer mossèn Antoni M. Alcover, que hi havia anat per 
estudiar sobre el terreny el parlar de Menorca. Aquesta coneixença tan primerenca va 
portar un autèntic trasbals en el jove Francesc de Borja Moll –que fins llavors no havia 
tingut cap contacte acadèmic amb la seva llengua– i va inspirar la seva trajectòria. 
L’admiració pel mestre el va dur a escriure-li una carta en sortint del seminari (a disset 
anys) i, de seguida, a establir-se a Palma per treballar al seu costat en l’elaboració del 
diccionari que Alcover ja tenia ben embastat.  
Tot i no cursar cap carrera universitària, l’estudi de Moll fou profund, rigorós i exhaustiu, 
no tan sols per l’exigència i els coneixements que requeria l’elaboració del diccionari, 
sinó també perquè Alcover el va enviar a formar-se a Alemanya i el va posar en 
contacte amb experts en lingüística romànica com ara Meyer-Lübke, Leo Spitzer i 
Bernhard Schädel.  
La responsabilitat de redreçar i culminar el diccionari  
Quan es va morir Antoni M. Alcover (l’any 1932) s’havia publicat solament un volum del  
‘Diccionari català-valencià-balear’, que havia començat a aparèixer en fascicles el 
1926. Per què no s’avançava més en aquesta publicació? Un dels impediments era que 
no arribaven ajuts del Principat, especialment perquè el caràcter d’Alcover havia estat 
una barrera en la seva relació amb l’Institut d’Estudis Catalans. A banda el caràcter, 
l’impediment més gran era que Alcover no acceptava les normes ortogràfiques del IEC. 
Aquest fou l’entrebanc que va tombar Francesc de Borja Moll poc abans de la mort 
d’Alcover. Ho explica ell mateix en la introducció del diccionari:  
«El problema ortogràfic continuava perjudicant l’acceptació del Diccionari. Jo proposava 
a Mn. Alcover de renunciar al seu sistema ortogràfic personal; ell no s’hi decidia, però 
em digué que, de mort ell, jo fes el canvi d’ortografia així com volgués. Per tenir 
garantia pública d’aquesta bona disposició seva, li vaig demanar d’editar, com a 
publicació annexa al Diccionari, un tractadet d’ortografia, que jo redactaria, segons les 
normes de l’Institut. Ell hi vingué a bé.»  
 

 

Havent mort Alcover, Moll va adquirir els drets del diccionari i s’encarregà de revisar-lo i 
anar-lo publicant, fins que fou completat, trenta anys més tard.  
 

 

Què és el ‘diccionari Alcover-Moll’?  
El ‘Diccionari català-valencià-balear’ (DCVB), més conegut per ‘diccionari Alcover-Moll’, 
és un diccionari descriptiu i etimològic que recull tot el cabal lèxic del català des d’un 
punt de vista molt ampli: de totes les èpoques històriques i de tots els dialectes. El 
DCVB és una gran font per a qualsevol professional de la llengua i, en general, per a 
qualsevol usuari interessat en la varietat i l’etimologia dels mots catalans. A banda 
Alcover i Moll,  en aquesta obra magna hi van contribuir una munió de ‘corresponsals’ 
repartits per tot el país, que hi aportaren fitxes lexicogràfiques.  
El diccionari és format per deu volums, un total de 9.850 pàgines que inclouen més de 
160.000 articles i una gran quantitat d’il·lustracions. L’any 2003 l’Institut d’Estudis 
Catalans el va informatitzar i de llavors ençà s’ha pogut consultar per internet.  
La tasca editorial  
El 1933 va fundar l’Editorial Moll, continuadora de l’Editorial Alcover. S’hi van destacar 



la biblioteca ‘Les Illes d’Or’ i, més tard, la ‘Biblioteca Raixa’, on publicà més d’un 
centenar de volums. Amb l’ajut dels seus fills i la col·laboració de l’escriptor Josep M. 
Llompart, aconseguí d’arrencar i mantenir l’empresa, que fou l’única editorial de les illes 
Balears amb una llarga continuïtat i un catàleg considerable.  
La crisi del sector va portar els responsables de l’editorial a anunciar-ne el tancament 
l’any 2014. Tanmateix, fa poc, es va impulsar la institució Francesc de Borja Moll per a 
salvar l’empresa.  
Un home compromès, sense fer soroll  
L’obra de Francesc de Borja-Moll no s’acaba pas en aquest impressionant diccionari, 
sinó que comprèn gairebé una trentena de llibres i estudis monogràfics de tota mena: 
des d’una imprescindible ‘Gramàtica històrica catalana‘ fins a dos llibres de memòries, 
passant per diccionaris escolars, exercicis de gramàtica, cursos d’espanyol, estudis 
dialectològics, etc.  
Fou nomenat doctor ‘honoris causa’ per diverses universitats, entre les quals 
Barcelona, València, Palma i Basilea. Fou membre de l’Institut d’Estudis Catalans i vice-
rector de l’Estudi General Lul·lià.  
 

 

Així mateix, va tenir una vida pública notable i va fer una tasca extraordinària en la 
difusió de la cultura catalana a Mallorca. Fou un dels fundadors de l’Obra Cultural 
Balear (1962) i pronuncià conferències a tots els Països Catalans. Entre els 
reconeixements més importants, hi ha el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
(1971), el premi Ossian de la RF Alemanya (1978) i la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya (1983).  
 

 

Malgrat que el seu caràcter era reservat i mostrava poca tirada a fer-se veure, va 
concedir algunes entrevistes als mitjans de comunicació, entre les quals es destaca 
aquesta en el programa ‘Personatges’ de TVE-Catalunya, dirigit i presentat per 
l’escriptora Montserrat Roig.  
 

Francesc de Borja Moll es va morir el 18 de febrer de 1991, ara fa vint-i-cinc anys.  
 

  
 

http://www.vilaweb.cat/noticies/francesc-de-borja-moll-lhome-que-va-fer-gran-la-
llengua-catalana/  
 

  
 

  
 

2.1. El Diccionari català-valencià-balear va ser idea de:  
 

        □ Francesc de Borja Moll  
 



        □ Antoni Maria Alcover  
 

        □ Pompeu Fabra  
 

2.2. Francesc de Borja Moll:  
 

      □ Va estudiar tota la vida en la seva llengua  
 

      □ Va començar a estudiar en la seva llengua al seminari  
 

      □ Mai no va estudiar en la seva llengua  
 

2.3. Moll va estudiar:  
 

      □ Filologia  
 

      □ Teologia  
 

      □ No va estudiar cap carrera  
 

2.4. Mossèn Alcover  
 

      □  Tenia molt bones relacions amb l’Institut d’Estudis Catalans.  
 

      □ No tenia cap relació amb l’Institut  
 

      □ No tenia bones relacions amb l’IEC a causa del seu caràcter  
 

2.5. Sobre les normes ortogràfiques de l’Institut   
 

      □ Moll no hi estava d’acord però Alcover sí  
 

      □ Alcover no hi estava d’acord però Moll sí  
 

      □ Cap dels dos no estaven d’acord amb les normes  
 

2.6. Què va fer Moll amb el diccionari?  
 

      □ Revisar-lo i publicar-lo durant trenta anys  
 

      □ Revisar-lo però no el van poder publicar perquè no acataven les norms 
ortogràfiques  
 

      □ Publicar-lo de seguida, un cop mort Mn. Alcover  
 

2.7. A “hi van contribuir una munió de ‘corresponsals’”, munió significa:  



 

      □ Un grup ben coordinat  
 

      □ Un ramat 
 

      □ Una multitud 

 

2.8. A més del diccionari, Francesc de Borja Moll va publicar  
 

      □ Una gramàtica històrica catalana i diversos llibres sobre llengua espanyola i  
 

catalana  
 

      □ Una gramàtica descriptiva de la llengua catalana i cursos d’espanyol  
 

      □ Una sèrie de novel·les històriques la temàtica de les quals girava al voltant de la  
 

llengua catalana  
 

 

2.9. “Ell hi vingué a bé” significa:  
 

      □ que hi va estar d’acord  
 

      □ que també hi va participar  
 

      □ que va arribar a temps de fer-ho 
 

 

2.10. Moll va ser:  
 

      □ Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Medalla d’Or de la Generalitat de  
 

Catalunya i fill predilecte de Basilea  
 

      □ Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Medalla d’Or de la Generalitat de  
 

Catalunya, premi Ossian d’Alemanya i doctor “honoris causa” de diverses universitats.  
 

      □ Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Medalla d’Or de la Generalitat de  
 

Catalunya, premi Ossian de València i doctor “honoris causa” de diverses universitats.  


