Martí Vergés i el rellotge dels flamencs
Després que restauréssim, en Martí i jo, un rellotge antic de ferro forjat previst per al que havia de ser el
museu de l'ETSEIB, i aconeguíssim fer-lo funcionar una nit de Cap d'Any a les cinc de la matinada, ens
vàrem engrescar a restaurar el rellotge dels flamencs. Havia estat construït el 1576 pels mestres rellotgers
Simó Nicolau i Climent Osen per encàrrec del Consell de Cent com a rellotge públic de la ciutat de
Barcelona, ubicat a la torre de les hores de la seva Seu.
Aleshores es trobava, desmuntat, al soterrani del que era
el Museu d'Art Modern de Barcelona, ara Parlament de
Catalunya. Era un immens trencaclosques d'unes 500 peces
que va ser traslladat en cinc camions a la planta baixa del
Laboratori de Metal·lúrgia de l'ETSEIB -únic amb pont grua-,
on va ser restaurat el 1975 per professors de la càtedra de
Mecànica sota la direcció d'en Marti i meva. Vàrem ser a
temps de fer-lo funcionar de nou amb motiu del seu 400
aniversari, el 1976. L'Ajuntament de Barcelona ens deixà
un parell de campanes antigues perquè el rellotge toqués
novament les hores.

Li retornàrem l'esperit.
Inicialment estava regulat per un mecanisme d'esperit
(o balancí). Posteriorment (1684) s'hi va incorporar una
regulació per pèndol, que havia estat inventada per
Huygens el 1656. En restaurar-lo el vam tornar a la forma
primitiva, cosa que ens obligà a dissenyar l'esperit i una
peça de nom tan enigmàtic com "lo dragó de l'esperit".
En Marti féu una cerca exhaustiva dels documents històrics
del Consell de Cent que s'hi referien. Així vam saber que una
de les clàusules del contracte era que "havia de durar per sempre més", cosa que explicaria les seves
grans dimensions -base d'uns 2,5 x 2 metres i 3 d'alçària per a la caixa, més un cimbori d'un parell de
metres- que el fan el rellotge més gran del món per no fer altra cosa que tocar quarts i hores. No té ni
esfera. També vam saber que calia construir-lo en un any -devia acaparar tota la producció de ferro de les
fargues del Pirineu-, cosa que es complí, per bé que després calgués tot un any per posar-lo en funcionament. També vam poder conèixer el nom de totes
les peces a partir del document de recepció del
rellotge, que recollia nom i pes de cadascuna d'elles.
El rellotge es pagava a pes, amb un preu per al
ferro dels mecanismes i un altre -més baix- per
al ferro de la caixa i elements ornamentals.
Les anades i vingudes a la torre de les hores
de la Seu van portar en Martí a encuriosir-se
pel pas de la Seu romànica a la Seu gòtica
sense interrupció del culte. La Seu Romànica
va fer de bastida interior . . . Però això ens
portaria a tota una altra història d'en Martí.
Joaquim Agulló i Batlle
Un dels 4 primers becaris d'en Martí (1963)
per començar a fer rutllar l'ordinador IBM 1620
que a començaments dels anys 60 havia arribat
al Laboratori de Mecànica i Càlcul.

Felicitació del Nadal del 92 a l'equip de col·laboradors, amb motiu
del trasllat i muntage a la Capella de Santa Àgata, on es troba ara.

