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ARBÓS i TOR, Jaume
Químic i tecnòleg. Va néixer el 12 de juliol de 1824 a Sant
Hipòlit de Voltregà, fill de Francesc Arbós, paraire d’ofici,
i de Maria Tor. Al començament de la dècada de 1830, les
dificultats econòmiques que travessava la família la van fer
emigrar cap a Barcelona a la recerca d’unes millors condi
cions de vida. El jove Arbós va poder realitzar els seus primers estudis a les escoles dels pares Escolapis, fins que va
adquirir els coneixements generals de segon ensenyament.
El 1839, dos anys després de la restauració de la Universitat
de Barcelona, Jaume Arbós hi va començar a estudiar tres
anys de filosofia. Del 1842 fins al 1846 va estudiar química aplicada a l’Escola de Química de la Junta de Comerç de
Barcelona. Arbós va estudiar també a d’altres escoles de la
Junta de Comerç; ens consta que el 1843 es va matricular del
primer any de càlcul i escriptura doble i que va estar matri-

culat del segon any de francès els anys 1843 i 1844. D’altra
banda, durant el curs 1844-1845, a més de la química i el
francès, va realitzar estudis amb el professor Joan Agell a
l’Escola de física experimental aplicada a les arts, de la Junta,
i també va fer un curs de geologia i mineralogia a l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona amb el professor d’aquesta disciplina Josep Anton Llobet i Vall-llosera.
Mentre estudiava, Arbós treballava al taller familiar que aviat
va dirigir. Durant aquests anys va començar a realitzar les
seves experiències amb el gas. Al pati del taller familiar va
instal·lar un aparell per fabricar gas de l’enllumenat amb un
precari sistema de canonades. En acabar els estudis va fer un
viatge a París on va poder observar l’organització de diversos
laboratoris químics i demostrar les seves aptituds per a la química. El 1846 va obtenir el títol de Regent de segona classe
en l’assignatura de química general, a la Universitat de Barcelona. Després d’un intent fallit d’opositar a una càtedra de
Química, es va dedicar a la fabricació de productes químics,
establint-ne, juntament amb els seus germans, una fàbrica a
Sant Martí de Provençals. El 1848 es va casar amb Carme
Sala, de la qual va tenir una filla. Va continuar la seva activitat industrial de manera intensa, i va muntar a Sant Hipòlit
de Voltregà una fàbrica d’àcid pirolignós i pirolignits. Per tal
de conèixer els darrers avenços científics i tècnics relacionats
amb la seva activitat industrial va realitzar viatges freqüents
a França, Anglaterra, Àustria, Prússia i Bèlgica. El 1851 va
establir un laboratori de productes químics a Mataró. La mort
de la seva dona, dos anys després del matrimoni, el va colpir
profundament. D’altra banda, quan era a punt de donar un
nou impuls a l’empresa familiar, una baixada imprevista dels
aranzels duaners va afectar greument els productes elaborats
per la casa Arbós. L’empresa va fer fallida en no obtenir-se
els resultats previstos. La família Arbós reinicià el negoci en
un nou local situat al barri del Clot. El 1851 la vida de Jau-

me Arbós va canviar radicalment. Va abandonar els negocis
i començà estudis eclesiàstics al Seminari de Barcelona. Va
obtenir el títol de batxiller el 1858 i es llicencià en teologia al
Seminari Central de València el 1860. Després de convalidar
els seus estudis teològics, el 1860 va ser ordenat sacerdot.
Un cop ordenat, va ingressar immediatament al Seminari de
Barcelona com a cap del Departament de Física i Química, i
s’encarregà de les classes d’aquestes assignatures. Va rebre
l’encàrrec del bisbe Palau de viatjar a París amb la finalitat de
proveir-se del material més avançat per bastir un modern laboratori que permetés l’ensenyament de qualitat als alumnes
del Seminari. En els seus escrits científics Arbós va introduir
nombroses referències a les seves concepcions religioses. Els
llibres especialitzats tenien, però, un abast limitat; per això
va pensar que l’elaboració d’un diari havia de ser la forma
més adequada per arribar a un major nombre de persones.
D’aquesta manera, va participar de manera activa en la fundació del rotatiu La España Católica, que va veure sortir
el seu primer número el dia 1 de juliol de 1856. Arbós va
contribuir a la innovació tecnològica en la indústria del gas,
sobretot a través de la invenció del gasogen d’aspiració i del
sistema de fabricació de gas Arbós que va aplicar a l’enllumenat de factories i poblacions a tot el territori de Catalunya.
Va ser un propagador de la indústria química al nostre país,
amb aportacions que sembla que aconseguiren disminuir importacions estrangeres, i va intentar revalorar el conreu de la
ciència entre el clergat tot intentant conciliar ciència i religió.
El 26 d’octubre del 1882 Jaume Arbós moria del tifus poc
temps després de veure morir la seva filla Rosita —que havia
pres el nom de Sor Pilar en fer-se religiosa del convent de
Valldonzella.
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