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L’ariet de can Masferrer
de Bescanó

Per Lluís Solé i Perich

En Joan Carreras i Gironès, de can Masferrer de Bescanó, va ser un home
inquiet i curiós. Va fer les Amèriques, sense guanys ni pèrdues, i va tornar al
tros: dues feixes magres, un tall de bosc i una casa mig de pedra mig de fang
Un dia de l’any 1929, en Fernando
Carreras i Masferrer, el seu pare, i en
Josep Carreras i Bataller, el seu fill
de set anys, van sentir com en Joan
els parlava de l’Exposició Universal
de Barcelona i, pocs dies després,
van veure com en Joan agafava la seva bicicleta de llandes de fusta i se
n’anava a Girona a agafar el tren gros
per fer cap a Barcelona.
En Joan de can Masferrer va recórrer totes les naus i pavellons de l’exposició, es va admirar d’aquell bé de
Déu d’adelantus tècnics i es va firar.
En un dels pavellons estrangers, segurament francès, va sentir un soroll
rítmic i persistent: «Tac-tac, tac-tac,
tac-tac!» Una màquina sense pius ni
palanques ni motor impulsava un
doll d’aigua per un tub fins a una alçada formidable. I deien els venedors
que no gastava gens, que el vaivé de
l’aigua feia pressió dins una cambra

d’aire i que dues vàlvules la feien
anar amunt. En deien un ariet pels
cops que feia l’aigua contra les vàlvules.
En Joan no s’hi va pensar pas gaire.
En va emparaular un, d’ariet. Prou
cansat estava de pujar l’aigua de la
bassa del torrent amb una semal per
un corriol tan dret que havien de posar un clau als pals semalers perquè
les anses de la semal no rossolessin
amb el pendent.
Però en Joan Carreras va fer el tracte
de pagar l’ariet quan l’aigua ragés a
dalt a can Masferrer. Tal dia farà
l’any van venir dos tècnics de Barcelona amb l’ariet i un munt de rotlles
de tubs de plom. A mesura que anaven connectant metres i metres de
tub de plom d’un diàmetre com el
dit, el rajolí d’aigua s’anava aprimant. Quan van arribar al dipòsit de
la casa, feia un raig com el d’un càn-

En Josep Carreras i Bataller mostrant l’ariet que el seu pare va instal·lar l’any 1929
al torrent d’en Ribes per abastar can Masferrer d’aigua corrent.
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tir. Era poca aigua, però no parava
mai.
Mai ningú va saber quant havia costat. En Joan Carreras va pagar amb
molt de gust l’ariet i les obres, que
van suposar tot un altre dispendi. Va
fer venir el lampista, en Joaquim Gironès de can Codina. Sí, sí, aquell
que abans s’estava a can Sentinella,
allà al bosc que fa la partió amb Vilanna. I també va fer venir el paleta,
en Narcís Frigolé pare. I van portar
els rajols de can Peraulet, que hi tenien rajoleria i pastaven els rajols
amb l’argila de les terreres de cal
Punxó.
Van refer la resclosa del torrent d’en
Ribes amb ciment lent (llavors no hi
havia pòrtland). Es va formar una
bassa allà on hi ha l’estimbarro, al
costat de la carretera de vuit pams
que puja a cal Cabrer, sota el forn de
calç d’en Gironès, una ruïna que el
besavi d’en Josep, nascut el 1808, ja
no havia vist funcionar mai. Van
obrir un ull a la resclosa que, per un
petit rec enrajolat, omplia el dipòsit
de l’ariet. Entre el dipòsit de càrrega
i l’ariet hi havia una caiguda d’uns
dos metres i un tub com el braç donava l’impuls d’aigua. L’ariet estava
molt ben protegit de les torrentades
per una gran caixa de rajol amb un
sobreeixidor.
Durant dècades l’ariet va servir tota
l’aigua per al bestiar, tota la que necessitava la casa (llavors no hi havia
lavabo ni electrodomèstics) i encara
en sobrava per omplir el safareig per
regar l’hort. L’ariet no va tenir mai
avaries ni es va haver de recalibrar
mai la vàlvula de pressió, només calia recanviar les gomes de les vàlvules de cent en quaranta. Quan la
família Carreras va deixar can Masferrer, l’any 1960, l’ariet ja feia temps
que havia estat substituït per un pou
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i una bomba, perquè les fonts s’havien estroncat. I és que abans plovia
més pel clot de cal Cabrer i el torrent
d’en Ribes portava aigua tot l’any.
Va ser el primer ariet d’aquestes contrades i era un invent que es feia notar amb el seu repic compassat que
trencava el silenci del bosc. Anys més
tard es van instal·lar dos ariets a Vilanna, a can Soleric, aprofitant el torrent d’en Gondahí, i a can Ribera,
aprofitant el torrent d’en Ribera.

L’ariet, un invent de fa
dos segles
L’ariet va ser inventat el 1796 per Joseph Montgolfier (1749-1810), el germà gran dels inventors del globus
aerostàtic. L’ariet o aliret hidràulic
(dues vàlvules i una cambra de pressió) permet impulsar aigua sense cap
altra energia que la pròpia gravetat;
és eficient i funciona amb energia renovable, és automàtic i no necessita
manteniment. Només li cal un cert
desnivell i un cabal constant.

El cop d’ariet
Quan una massa d’aigua en moviment es deté sobtadament, genera
una descàrrega d’energia. Aquest fenomen rep el nom de cop d’ariet1. Es
produeix per la transformació d’energia cinètica en pressió. Aprofitant
l’impuls de caiguda de l’aigua per
una canonada en desnivell, com a
mínim d’un metre, l’ariet impulsa
una petita part del cabal fins a una
cota molt superior, fins a 120 m.
S’ha d’instal·lar sobre uns fonaments
que suportin la vibració constant, els
cops d’ariet poden tenir una cadència que va dels 40 als 200 cops per
minut, i en un punt que permeti el
drenatge del cabal sobrant. L’ariet no
utilitza mai tota l’aigua de la canonada d’entrada. La seva eficiència pot
anar del 20 al 90% i és inversament
proporcional a l’altura a la qual es
vol subministrar aigua.

Instal·lació i funcionament de l’ariet hidràulic

La quantitat d’aigua que pot elevar
l’ariet ve donada per l’equació:
q = ((Q*h)/H)*ε
q cabal a elevar (l/min)
Q cabal mínim per a l’aparell (l/min)
h = altura de caiguda (m)
H = altura de subministrament
*ε = eficiència de l’aparell
(varia segons la relació H/h)

1

Quan una vàlvula tanca el pas de l’aigua es formen ones d’alta pressió que es desplacen a la velocitat
del so a través del fluid, tot i que el fluid quasi no es mou de la seva posició. L’increment de la pressió estàtica pot arribar a ser d’alguns bars. S’inicia en les proximitats de la vàlvula accionada i es trasllada a la
velocitat del so cap a l’origen a mesura que l’aigua frena a la que precedeix. En arribar a la boca d’entrada
es transforma en depressió que retrocedeix cap a la vàlvula per tornar a reflectir-se i transformar-se en
compressió, repetint-se el cicle fins que s’elimina l’energia mitjançant els efectes viscosos.
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