El rellotge de sol
de Ca l’Antiga

l’art, la natura
i les energies renovables
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El rellotge de Ca l’Antiga
L’antiga masoveria de Ca l’Antiga no tenia rellotge
de sol o, almenys, no se n’ha trobat cap testimoni
gràfic, però hi havia una escletxa a la façana que
podia indicar que en aquell punt hi havia estat el
gnòmon.
La masoveria ha estat renovada seguint tècniques
tradicionals però també innovadores per
millorar l’eficiència energètica amb tecnologies
respectuoses del medi ambient. Només hi faltava
un rellotge de sol.
Com no n’hi havia cap per restaurar-lo, se n’ha
fet un de nou, modern, actual... i, sobretot, que
en el futur mostri que en l’any 2017 a Ca l’Antiga
hi havia una preocupació, a més de les activitats
artístiques a les quals està dedicada com a espai
cultural, que no vol amagar: la protecció del medi
ambient, la lluita contra el canvi climàtic, en fi, el
respecte a la natura.
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Com s’ha fet el rellotge de
sol de ca l’antiga?
L’enginy
El rellotge de sol és abans tot un càlcul meticulós
i mesuraments i proves acurades que és l’única
manera de fer que ‘marqui’ l’hora justa. Aquesta ha
estat la tasca d’en Jordi Domènech, constructor del
Masnou, però sobretot un expert, amant i difusor
de les tecnologies de construcció tradicionals i
sostenibles què amb diverses entitats* organitza
cursos i tallers perquè no es perdi el coneixement
de sistemes constructius tradicionals i sostenibles,
la volta catalana per exemple. D’ell són el calibratge
i el disseny tècnic del rellotge.
*Amics de la UNESCO del Masnou, Escola Taller Orígens de Les
Planes d’Hóstoles, ACN Agrupació de Constructors de Molins de
Rei, Museu del Ciment de Castellar de N’huc.

www.jordidomenec.cat
https://www.facebook.com/jordi.domenech.501

6

L’artista
El rellotge de sol de Ca l’Antiga, perquè perdurés,
havia de fer-se amb la tècnica tradicional de
l’esgrafiat. La Mima Sant, artista plàstica, pintora i
animadora cultural que viu a Teià, és una experta
en esgrafiat. En el pati del grup de cases on hi
viu va realitzar un esgrafiat immens que acull els
qui arriben amb unes escenes de joia que tant
recorden les dansaires de Cnossos com al Picasso
de l’època clàssica.
La Mima ha guiat els paletes per tal que la
realització es fes dins les regles de l’art: capes
successives d’un morter fet amb calç, pols de
marbre i pigments naturals; quan es fan les
incisions sobre les diferents capes de color, va
sorgint el color ocult, amagat, però que hi és, i
ens revela la màgia d’aquesta tècnica antiga i
perdurable.
Mima Sant
www.mimasant.cat
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El missatge
El rellotge de sol és un estri ancestral: des del palet
punxat a la sorra, fins als rellotges decorats amb
escuts dels poderosos propietaris i els modestos
de les cases de poble o de les masoveries amb
referències a l’astre o als signes del zodíac. La
Mariàngels Pérez Latorre ha treballat durant molts
anys en el camp de les energies renovables i no
podia posar a la façana de la masoveria de Ca
l’Antiga un rellotge de sol que no representés el
que el sol pot fer per nosaltres, la societat del segle
XXI i per al nostre entorn.
Tradició no vol dir renunciació a la modernitat i el
rellotge de sol de Ca l’Antiga és molt actual en el
sentit estètic però sobretot pel que simbòlicament
representa: el respecte del medi ambient i la lluita
contra el canvi climàtic.
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La simbologia
El disseny de la Mariàngels es compon de dues
el·lipsis que es creuen representant el trajecte que
fem al voltat del sol i el que fa el nostre sistema
solar.
A l’interior, d’una part, el cel i a sota la terra verda, al
mig, l’espai humà. Aquesta és una primera lectura
de la simbologia, la segona és la de la lluita contra
el canvi climàtic provocat per un ús descontrolat
de les energies fòssils.
Així, en el rellotge de Ca l’Antiga el blau representa
les energies eòlica i hidràulica, el verd l’energia
de la biomassa, les línies de les hores en vermell
profund simbolitzen l’energia geotèrmica que ens
ve de l’interior del nostre planeta. I finalment,
el groc ataronjat del sol que simbolitza totes
les tecnologies solars, tèrmica, fotovoltaica i
termoelèctrica.
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Agraïments
Als artistes, també a tots aquells que treballen per
les energies renovables, arquitectes bioclimàtics,
enginyers, divulgadors, instal·ladors, associacions
professionals i associacions ciutadanes, entitats
internacionals, polítics i legisladors conseqüents,
etc.
Agraïments especials a la Mima Sant i al Jordi
Domènech pel temps que hi han dedicat i pel seu
entusiasme; a José Antonio Sancho pel reportatge
fotogràfic que va fer durant la construcció del
rellotge, que trobareu complet a la web de Ca
l’Antiga, i als ‘manetes’, Luis, David i Fenor.
Mariàngels Pérez Latorre

www.joseantoniosancho.com
jasancho@joseantoniosancho.com

Ca l’Antiga és un espai cultural de ‘Trobades d’Art’ que
se situa en el municipi de Teià i es compon d’una casa
d’estil maresmenc de principis del segle XIX proper al
modernisme, d’una masoveria i del celler on es realitzen
les exposicions i activitats artístiques. Terrasses a deferents
nivells també es converteixen en espais de cultura per a
esdeveniments artístics, concerts, dansa, teatre, etc.

www.calantiga.cat
Mariàngels Pérez Latorre
Ca l’Antiga

Torrent Dr. Barrera, 80-84
08329 Teià. Barcelona
info@calantiga.org
www.calantiga.org

