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L’objectiu de la beca, concedida
l’any 2008, ha consistit princi-
palment a documentar els pro-
cessos de transformació que ha
sofert la casa (taller i habitatge)
de la família Prades de la Sénia
entre finals del segle XIX i inicis
del segle XX, en el transcurs de la
vida de tres generacions de fus-
ters d’una mateixa nissaga. A par-
tir d’una visió general i àmplia
sobre la població de la Sénia i el
seu desenvolupament econòmic,
social, polític, etc., una relació
biogràfica dels protagonistes i l’es-
tudi de l’evolució arquitectònica
de la casa –quant a la seva con-
cepció, la seva distribució i els
canvis soferts– hem fet una pri-
mera aproximació al coneixe-
ment de l’ofici i la família.
El projecte d'investigació sobre

l'evolució històrica, arquitectò-
nica, tècnica, etc., de la fusteria
de la família Prades a la Sénia és
un punt de partida i un pas més
en el coneixement del desenvo-
lupament de l’ofici de fuster i de
com aquest ha afectat l'evolució
posterior de la indústria del moble
a la Sénia. Aquest estudi sobre un
exemple concret ens permetrà
assentar les bases metodològi-

El centenar d’anys que hi ha
entre mitjan segle XIX i mitjan
segle XX és conegut per la inesta-
bilitat política i els conflictes mili-
tars però també perquè és el
moment d’eclosió tècnica que
implicarà una nova revolució, la
industrial, que afectarà la socie-
tat en la pròpia arrel: la vida quo-
tidiana. Fou en un temps de can-
vis tecnològics i modernitat i en
un entorn rural i agrícola que els
nostres protagonistes van viure.
Cadascun d’aquests va presentar
una resposta diferent als estímuls
del seu temps: Antònio Prades
Bonet, fuster dins la més pura tra-
dició gremial i d’ofici, intentarà
millorar la seva posició social i
econòmica mitjançant la inver-
sió dels guanys del seu treball en
terres de secà, el conreu de l’oli-
vera i l’elaboració d’oli amb
el bastiment d’un molí d’oli a la
casa. Antònio Prades Cortiella
lluitarà, fins a gairebé la ruïna,
per integrar l’ofici tradicional en
els canvis de la modernitat. Ell
serà l’artífex de diversos ponts al
riu Sénia, del manteniment de
molts dels molins hidràulics amb
la construcció de les rodes de
calaixos, els rodets perses… i
també del bastiment de la maqui-
nària de funcionament de les

ques, històriques i etnològiques
per a posteriors estudis de con-
junt sobre els fusters i les fuste-
ries de la Sénia. L’estudi és hereu
i participa de la recerca que sobre
el treball de la fusta a la Sénia ini-
ciàrem al Centre d’Estudis Seni-
encs l’any 1995 amb un estudi
sobre els rosegadors. Vàrem con-
tinuar amb el projecte De fuster a
fabricant. Els inicis de la industria-
lització a la Sénia, que aconseguí
un ajut per a projectes de recerca
etnològica a les Terres de l'Ebre
l’any 2001, i posteriorment altres
membres del Centre desenvolu-
pàrem el projecte El procés d’in-
dustrialització a la Sénia. Projecte de
recerca de documentació en el marc
de les recerques de l’Inventari del
Patrimoni Etnològic de Catalu-
nya 2003-2004.

Ca Antònio el fuster. Recerca
i documentació d’un habitatge
i taller de fusteria durant tres
generacions (1869-1957)
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Encapçalament d’una factura de la fusteria d’Antònio Prades Cortiella, de l’any
1919, amb reminiscències gremials en el dibuix de les eines de l’ofici.
Fotografia: M. Villalbí, 2008.
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papereres i els molins d’oli; per a
això modificarà totalment el taller
instal·lant una serra de galera i
organitzant un sistema de treball
autosuficient on es feien tots els
processos, des del serratge dels
taulons de fusta fins als claus per
a les màquines i altres (encava-
llats, portes, mobles, etc.). Els ger-
mans Prades (Antònio i Joaquín),
després de la Guerra Civil, inten-
taran la plena integració en el
món industrial amb el bastiment
de la primera fàbrica de mobles
en sèrie del poble i la integra-

ció del seu producte en els circu-
its comercials amb l’establiment
de la primera tenda de mobles.
Finalment, però, hauran de can-
viar d’ofici.
La casa, en el sentit ampli, ha

estat l’eix interpretatiu sobre el
qual s’organitza una visió dels
canvis que s’han produït en la
societat i la mentalitat de finals
del segle XIX, inicis del segle XX.
Tanmateix, en un primer mo-
ment, moltes de les activitats quo-
tidianes de la fusteria no es des-
envolupaven a l’interior de la casa

sinó en el seu exterior, on es con-
fonien espai públic i comunitari.
La fusteria poc a poc es va veure
limitada als espais construïts
(naus) que evolucionaran al ritme
de les necessitats de l’empresa
com a elements adossats a la
façana posterior. L’àmbit privat
també es veurà desvinculat de
l’àmbit de treball dins aquesta
nova concepció industrial.
Com a resultat de la recerca, a

més d’una memòria interpreta-
tiva s’han presentat un total de
set entrevistes fetes a tres infor-
mants diferents. Hem acudit al
testimoni oral i directe de la dar-
rera generació de la família que
va veure en funcionament el
taller: Carmen Garcia Prades, de
81 anys d’edat, és l’única des-
cendent amb vida que va veure
la casa i el taller en funcionament
entre dues generacions diferents:
Antònio Prades Cortiella (el seu
iaio) i els germans Prades (els seus
oncles) i Pepita Prades Abella, de
73 anys, filla del darrer membre
masculí vinculat a l’ofici, que ens
ha aportat la visió de l’interior de
la casa des de l’experiència de la
vida quotidiana ja que ella hi va
viure des dels quatre anys.
Les imatges, en un nombre de

202, són de dos tipus: un ampli
reportatge fotogràfic de la casa a
l’actualitat, amb un total de 134
fotografies que documenten l’es-
tat actual de l’edifici i les seves
estances, i que han esdevingut un
important testimoni del taller, en
especial de la serra de cinta amb
galera per als troncs, l’única de
les quatre que hi havia al poble
que es conserva a la Sénia. També
hem fet fotos dels fullets de pro-

Fusteria de casa Prades amb la serra de cinta amb galera situada
a l’entrada de la casa. Fotografia: M. Villalbí, 2008.
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paganda, factures, targes de pre-
sentació… que hem pogut loca-
litzar. La resta de les imatges són
de la família i les hem seleccio-
nat dels àlbums de les nostres
informants.
Amb relació a la documenta-

ció d’arxiu procedeix principal-
ment de tres fonts: el Registre de
la Propietat, l’Arxiu de la família
Prades i l’Arxiu Històric de la
Sénia (Arxiu de l’Ajuntament i
Arxiu del Jutjat de Pau). La his-
tòria registral de la casa taller i
part de la història registral de la
casa de Joaquín Prades (a partir
de la dècada de 1940) ha estat
una font bàsica per comprendre
els diferents canvis de propietat.
L’arxiu de la família Prades ens
ha nodrit d’una sèrie de docu-
ments testamentaris i de capítols
matrimonials (principalment
d’Antònio Prades Cortiella) així
com la documentació referida a
propagandes, fullets, factures, lli-
bres, etc., mentre que a l’Arxiu
Històric de la Sénia hem localit-
zat a Urbanisme diversos expe-
dients d’obres i a l’Arxiu del Jut-
jat hem completat la informació
biogràfica amb les sèries docu-
mentals de naixements, defun-
cions, matrimonis i capítols matri-
monials, etc.
La documentació bibliogràfica

s’ha basat en les publicacions
locals: revista mensual Lo Senienc,
programes de festes de la Sénia,
revista anual Lo Senienc. Història,
natura i llengua que publica el
Centre d’Estudis Seniencs. Final-
ment hem aprofitat la possibili-
tat d’accedir informàticament a
l’hemeroteca de La Vanguardia
per fer una cerca de tota la infor-

mació que hi havia de la Sénia
(Cenia) entre l’any 1881 i 1936,
molta de la qual ens ha servit per
contextualitzar el treball.

Façana davantera de la casa-taller
dels Prades. Fotografia: desconegut,
dècada de 1940.




