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nJoanlortuny i Santamaria, forjadoS va ser deixeble de l,arquitecte
Antoni Caudi. Tenia el seu taller a l,avinguda Calder6 i fou l,autor
dei portal de Ia farm)cia de la plaEa Prat de la Riba, d,estil neogdtic.
?ossiblement un dels oficis que m€s prestigi ha tingut a Mollet en el
segle XX ha estat el de ferreq incloent-hi els treballs dJ forja i serralleria.
Parlem d'una t€cnologia artesana que assoli bellesa, qualitat i responsabilitat. L,a forla es basa en la capacitat d'aprofitar la deformaci6 de I'acer en
cale nlt, P et esse modelat i adaptarJo a les necessitats de l'home

Un moment clau en el desenvolupament de la metal hlrgia catalana va
ser la incursi6 catalana a ia Cdrdova de l,any 1010. A partir d,aquell moment els catalans introduiren l'impuls regulat de l'aire en els fornals, i i'acer
es va poder estira! doblegar i reforEar amb volutes rominiques. lls ferrers

catalans van exportar els seus productes i coneixements arreu.
_ Es ben conegut el ressorgiment de la foria a Catalunya i a Mollet de les
darredes del segle XIX fins a mitjans del segle XX. La causa fou l,aparici6 de
l'estil modernista, que permetia utilitzar molta foija a les seves consttuc_
cions. D'aquesta Epoca s6n dues reixes grafiades que trobem a Mollet. La
primera estava situada a la part aita de l,avinguda Rafael de Casanovas,
desapareguda amb l'enderrocament dela finca i,any 1988; la segona es mant;
en el seu lloc d'origen despr6s de la rehabilitaci6 de l,edifici, s]tuat al carrer
Diputaci6, cantonada Pintor Fortuny.
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El nombre d'artesans forjadors, ferrers o serrallers d'aquesta dpoca o posteriors a Mollet no €s molt gran, perd cal esmentar els que encara recordem,

a m6s de l'autor de l'obra d'aquesta
seu treball,

fitxa, per tal de deixar constdncia del

- Benseny i Munoz. Ferrcrs i forjadors, amb taller al carrer Jaume L Ferrers de cavalleries i forjadors dels estris de la pagesia.

Inric Mogas,

pare i fill. Serrallers i forjadors del carrer Jaume L
Del primer en coneixem la porta dels nimeros 35 i 37 de l'avinguda de
la Llibertat; del fill, la forja artisticade l'entrada de les antigues piscines municipals, la del col.legi Sant Angel (desaparegut) i l'existent al
forn de pa del carrer Jaume I, cantonada Caiete Vinzia.

- Joan i

- Joan Cran Ferrer iJosep Calzada. Tieballadors del ferro anric, amb fa.
bricaci6 de forja seriada, al carrer Tarragona cantonada carrer Lleida.

- Raimon Roca.

Se rralleria

artistica amb taller situat al carrer Burgos.

- Jaume Vrlagin€s. Serralleria

artistica amb taller al carrer de I'Alguer

- Claudio Broc. Serralleria artistica amb taller situat al carrer Jaume I.
- Andreu Cenis iel seu fiJl Josep. Amb taller de forja artfstica, al carrer
Bilbao
- Andreu Colomet amb taller de serralleria d'obres r forja ocasronal, al
catrct Portugal

De tots els esmentats nomes continuen en actiu els dos riltims.
Aquest simple recordatori tracta de ser un modest homenatge al treball
d'uns homes quer entre el tum. el foc i el soroll del martell i l'enclusa,
forjaven uns bocins d'histdria de Mollet, que encara podem contemplar
pels carrers del poble.
Josep Ma Blanch
Estudlos de I'Art
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