ANATOMIA D'UN PAISATGE INDUSTRIAL: DISTRICTE IX - SANT ANDREU.
(1904-1934)'

Un breu i necessari apunt metodolbgic.*
P~imerament,cal apuntar que aquest treball només pretén presentar de forma preliminar
el panorama industrial de Sant Andreu en els primers trenca anys d'aquest segle. Una forma
preliminar ja que la manca d'una font homogenia i la diversitat de les existents per la certificació
de les dades aquí exposades fan impossible, ara com ata una major concreció del treball.
Altrament, la font majoritiriament emprada, les series de contribució fiscal di~ositadesa
I'Arxiu de la Corona d'Aragó, malgrat ser la font més global per iniciar aquest estudi, presenta
una serie de dificultats inherents a ella mateixa i també relacionades amb el desenvolupament
histbric del suport legal en la qual s'empara, la contribució fiscal.
El 1845 va entrar en vigencia I'anomenada Contribución de subsidio de la industria y
comercio, aquest impost va consistir en una serie de quotes fixes per unitat en actiu dels principals
mitjans de producció de cadascuna de les branques i processos productius establerts pels legisladors
i que van rebre el nom d'epígrafs. L'evolució industrial i la diversificació creixent van permetre
que els epígrafs es multipliquessin al ritme que s'ampliaven el nombre de processos productius.
En aquest sentit, una major evolució d'un sector industrial amb la incorporació de nava
maquinaria o de nous elements de producció van suposar un major detall en les tarifes i per tant
un increment deis epígrafs.
Un altre aspecte a considerar 4s l'aplicació a aquest impost de l'anomenat regim
d'agremiació, un regim que obligava agremiar-se a una serie d'industrials i professionals. D'aquesta
manera, l'administració recaptadora imputava una quota determinada a pagar per cada gremi.
Quota que aquest repartia de forma igualitiria entre els agremiats. Les desviacions d'aplicació
eren evidents ja que aquestes no s'adequaven a la producció, eren injustes amb els petits empresaris
agremiats i provocaven I'evasió fiscal d'aquests. Fora de I'aplicació a les indústries i professions
agremiades, l'impost tractava d'establir i detectar quin era l'element bisic de la producció de
cada area o sector imputant I'impost sobre aquest i establint una quota h a , que sovint era
revisada.
La Llti tributaria del 3 d'agost de 1907 va modificar el caracter de la contribució indus-

trial. Aquesta nova llei establia que les societats anbnimes i comanditiries per accions dcdicades
a la fabricació passessin a tributar per I'anomenat impost d'utilitats de riquesa mobiliiria, creat
el 1900. Una nova modificació d'octubre de 1920 va obligar el pagament d'aquest impost a
totes les societats mercantils i ja en 1940 s'aplicaria qualsevol activirar empresarial. Aquest impost
que s'aplicava sobre els beneficis de les societats no va eximir-les del pagaiiient de la conrribució
industrial a les societats mercantils i les anonimes amb un determinat capital.
Ara bé, un dels efectcs immediats, molt important alhora d'utilirzar aquesra font com
material d'investigació histbrica, va ser que els llistars de la contribució industrial deis exercicis
de 1907 i anys successius vanveure com s'eliminaven de la conttibució les elnprcses capitalinades
en accions i les societats anbnimes, probablemeiit les empreses de més volum. Una nova volta de
rosca va ser l'aplicació sobre qualsevol societat mercantil a partir de 1921, un fer que també va
fer desaparkixer contribuents o va reduir les seves tarifes als mínims necessaris ja que I'impost, la
concribució industrial, era deduible en el pagamenr de I'impost d'utilitats de riquesa mobiliiria.
Malauradament per la investigació, els llistars de I'imposr d'utilitats per la provincia de
Barcelona es trobem perduts i impedeixen qualsevol estudi sobre l'estructura global de la indústria
a la provincia a partir de 1907 i fins el 1953, any on torna haver informació disponible. Aquest
és un fet que el nostre estudi ha tingut present. D'aquest manera, les informacions exrretes de la
contribució industrial són aproximades i orientatives del paisatge industrial andreuenc dels primers
trenta anys del segle. Les limiracions d'espai i la manca de suficient temps ha fet impossible
analirzar altres fonrs, com per exemple els anuaris finaneers de les societats anonimes, que acabarien
de complementar la visió de I'anatomia industrial de Sant Andreu. Per últim, no hem entrar ha
considerar les qüestions relatives a I'evasió de I'impost de la contribució, la consideracid de la
seva existencia i la manca de parametres, ara com ara, per l'esrudi de la seva incidencia entre els
contribuenrs industrials de Sant Andreu no invdiden la visió general que aquí presentem.

Barcelona, ciutat industrial (1897-1936).

La pkrdua de les darreres colonies americanes i per rant la nova siruació del mercat
iberoamerici receptor majoritari de les exportacions catalanes, va empknyer a la indúsrria catalana a una transformació que es presentaria en els anys següents com una serie de processos de
diversificació de I'estructura empresarial perb tambt, de concentració i especialització de la
mateixa3. Uns proccssos que tractaven de cercar nous mercats exteriors i sobrerot, retornar al
mercat nacional.
Una rransformació que va ser facilitada per una sPrie d'innovacions tecnolbgiques que
s'havien anat produint al darrer quart del segle passat i que s'incorporaven en el nou seglc a la
indúsrria. Innovacions que pcrmetrien cl desenvolupament de la indústria de l'autombbil,
incrementarien I'oferta d'electricitat i la seva intervenció en la producció industrial i suposarien
l'inici de sectors com el del textil de fibra artificials, el plistic i d'altres que fabriquen accessoris
amb aquests materials que milloraven la durabilitat i facilitat de creació del producte i podien
abastar la forta demanda produlda pels canvis demogrifics que de forma espectacular es van
donar duraiit els primers trenta anys del segle. També, assistiren al desenvolupament i moltes

vegades aparició de sectors com el de la construcció de material electric, I'electroquímica, el dels
adobs, el dels colorants sintetics, el dels vernissos i pintures, el farmaceutic i el de I'alimentaria
de gran consum, entre d'altres. La 1guerra mundial i el procés de substitució de les importacions
provocar pel conflicte belic va ser la volta de rosca necessaria per consolidar aquest proces
d'estructuració industrial4.
Així, el textil, sector capdavanter sense discussió fins aquest moment, haurk de compartir la seva hegemonia amb I'impuls de sectors, en gran expansió, com el metal.lúrgic i el quimic
i el nou posicionament de sectors com la construcció, I'alimentació i les arts grafiques.
D'aquest desenvolupament , Barcelona, la capital industrial de I'Estat, és I'standard i el laboratori
d'experimentació, un fet que perrnetra que la ciutat assnleixi una veritable estructura industrial
al llarg d'aquestes tres decades inicials de segle5.
En aquest sentit, el 1920, en I'estructura industrial de la ciutat, el textil, en retrocés des,
de 1910 i que per alguns autors en un moment d'esgotament del model del segle passat? continua en posicions capdavanteres. Una posició no suportada per la indústria cotonera i llanera i si
capitanejada per la indústria del genere de punt, producte d'una innovació: la mecaniaació
total dels telers i la indústria de les rnescles.
El sector metal.lúrgic ha registrar progressos notables; en poc més d'una decada a
conseqüencia sobrerot de la diversificació de la prnducció de les grans empreses del sector per
evitar dificultats financeres, per un cert desenvolupament del trefilatge i claveteria industrial i
per les falses expectatives del sector de I'automoció que mai va defugir del seu caracter artesanal
i la manca de perspectiva econbmica dels seus empresaris i possibles inversors7.
El sector químic sormes en aquests trenta anys a canvis i innovacions destacables creixera
i es consolidara. Malgrat aixb, la manca de tradició i la necessirat de nodrir-se d'idees foranies
matisari la consolidació del sector que a Barcelona, esta senyalitzat amb una serie de laboratoris
farmaceutics que són la base del futur desenvolupament d'aquest sector i per una serie d'empreses
de gran capacitar que estimularen els diversos canvis, a la seva competencia i al mercat. Aquest
sera el cas de firmes com la Cros, S.A., la Compañia Anónima de Productos Químicos, S.A., la
Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos,S.A., la sabonera Rocamora, S.A., IndusrriasTitán
i la perfumera Myrurgia.
Respecte els altres sectors, I'alimentació presenta alguns exemples destacables de producció
industrial com la cervesera Damm o les farineres a Sant Marti, en aquest sentit excepcions ja que
la majoria d'empreses d'aquest sector són petites tant pel que fa a producció com a nombre de
treballadors. Molt probablement, aquest sector no es va desenvolupar ripidament perla manca
d'hkbits dels consumidors i tambe per I'escassetat de recursos econbmics de la majoria de la
població que no podien obtenir aquests bens i es dirigien a I'alimentació més tradicional. L'exit
de la majoria de firmes alimentaties estacals al nostre entendre, va ser resultar d'una excel.lent
gestió empresarial i d'un know-how diferenciar de la resta de competidnrs i a unes circumstiincies
socio-econbrniques determinades que no es van donar fins els anys de postguerra8.
Pel que fa als materials de construcció, a redós del creixement urba es desenvolupara perb sense
passar de petites entitats, amb excepcions assenyalades com I'Asland, mosaics Escofet i Uralita.
Molt diferent, sera el desenvolupament de les empreses dedicades a I'edificació i a les obres
públiques ja que especialment a la decada dels vint, Barcelona en un moment d'eclosió d'aquest

sector empresarial: veura el naixement d'algunes de les firmes capdavanteres del sector com
Fomento de Obras y Construcciones, S.A., Cubiertas y Tejados, S.A. i Consrrucciones y pavimentos. S.A.

Sant Andreu, marc territorial
Enrre 1900 i 1930 es produí I'increment demogrhfic més fort de la historia de Barcelona. És a
inicis d'aquest segle que la ciutat arriba al milió d'habitants, sens dubte les agregacions dels
pobles del pla que van anar succeint-sc el 1897, 1904 i 1921 van fer possible aquest increment.
L'antic municipi de Sant Andreu de I'alomar no va quedar al marge d'aquest creixement sinó tot
el contrari. Va assolir un creixement poblacional vertiginós que iniciada la decada dels trenta
gairebé doblava la població d'inicis de segle.
Així, d'una banda, per primera vegada a la seva hisrbria, Sant Andreu defugia del seu marc
territorial tradicional per incorporar la Sagrera, part del Camp de I'Arpa i el Clot (I'actual zona
de Navas ) el 1897. Aquesra ampiiació del territori es consolidaria amb I'agregació d'Horta el
1904, amb I'incorporació de bona part del seu terrne municipal i també població al districte IX,
el resultat administratiu final d'aquestes unions.
D'altra banda, la irnmigració va ser, pero, La principal raó d'aquest increment. Aquesta es
va disparar a la decada dels vinr assolint , llavors, les mhimes quotes.
La majoria d'aquesta immigració provenia de les altres provincies catalanes, de I'Aragó ,
del Llevanc i mis tardanamenc del sud-esc eni insular ( Múrcia i Almeria ). Les possibilitats de
treball i la necessitat de m i á'obra que l'economia de la ciutat generava explicarien aquesta
arribada. Al territori dc Sant Andreu aquesra va ser molt significativa pcr I'exisckncia dc grans
indústries que podien absorbir eis nous treballadors i pels haixos preus del sol que van permetre
la instal.lació dels que arribavcn.
Aquest creixement poblacional va esdevenir el factor bisic pcr integrar a Barcelona, cl
terrirori dels aiitics termes municipals de Sant Andreu i d'Horta.
Aquesta integració es va donar seguint diversos parametres com ara, la construcció de nous
habitatges, la consolidació de la xarxa de carrers de l'antic rnunicipi andreuenc, I'increment i
consolidació de I'activitat comercial que esdeve @rehé autbctona del disrricte i I'aparició de
noves fórmules d'habitatge per encabir als nous pohladors ( Cases Barates, Cooperatives, Casa
Bloc i passadissos.)
També, la unió d'aquests parametres suposi I'aparició de nuclis i barris a les afores de
I'antic poble de Sant Andreu ,laharriadad'Estadella, la barriadade Can Berdura, la de Roqueres,
la de Charlot i la de la Trinitat, entre d'altres.

La indústria al Districte iX - Sant Andreu (1904-1933).

Per primera vegada a la seva histbria, en el terrirori de Sant Andreu es donara al llarg del primer
ter$ del segle una reducció progressiva, de la seva tradicional economia agraria per fer front a la
pressió demogrifica i immobiliaria i per les demandes de sbl industrial.
La instal.lació de les indústries, seguint la mateixa dinimica dels darrers vint-i-cinc anys del
segle passat , es fara als espais que resten al marge del nucli urba principal. Uns marges, les més
de les vegades periferics i que a la llarga suposaren un impediment ai creixernent urba uniforme
de la població i mantindran aquelles zones en un estat de precarietat fins gairebé els nostres dies.
Aquesta situació marginal no impedeix, pero, que aigunes indústries es desenvolupin dins el
casc urba , especialment aquelles de reduides dimensions o de producció menys elevada.
També, algunes empreses abandonen la seva localització original, cada cop més a prop del nucli
urbi, i es traslladen a una zona més exckntrica, reaprofitant els seus anteriors terrenys per promoure
urbanitzacions, en aquest sentir el cas niés dar és el de la Fabra i Coats que va procedir a la
urbanització dels seus terrenys del Vapor del Fil " el 1920 per traslladar-se a i'extrem sud-est
del municipi en terrenys encara per urbanirzar.
En aquesr anys, el traspis de la linia del Rec Comtal es fati amb caracter excepcional, aquells
espais seran omplerts per indústries importants en els seus sectors respectius que troben aquí
preus baixos per instal.lar-se i una serie de facilitats logistiques importants pet la seva prbpia
producció . És el cas de la Maquinista Terrestre Maritima que el 1922 s'instal.la més enlli del
Rec Comtal amb la per la disponibilitat de grans espais on construir maquinaria de transport i
per la perspectiva futura de construir un canal de conoexió amb el Besos i poder així extreure la
seva producció naviliera.
És evident que aquesra disposició periferica de la indústria més important responia a unes
necessitats de recepció de matkries primeres i de distribució dels bens produits a través de les vies
principais i del ferrocarril, que tambk és petiferic a la pobiació, i a les connexions que aquest
donava al port. Un fet que localitzari empreses i fabriques a prop de L'estació de la M.Z.A.
(Madrid, Zaragoza, Alicante) com la Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos. S.A. També,
la zonificació duta a rerme el 1927 per SAjuntament i que atribuya a I'area del Passeig Torres i
Bages una especialització com a zona industrial va impulsar la instal.lació de nombroses firmes
com ara Ricart-España de Automóviles, Discos Odeón, Compañia Peninsular de Asfaltos, S.A.
i Sempresa textil Guardiola y Aibareda, entre les més significatives.
Dintre del nou espai territorial conformar pel districte IX rambe es IocalirzarA zones d'una certa
especialització,és el cas de les bbbiles situades de forma majoririria en terrenys veins devilapiscina
i el cas de les empreses del sector del cuir gairebé totes a tocar la població d'Horta, en concret a
la barriada Bacardí. Una especialització perb, que al llarg d'aquests trenta anys s'aniri difuminant
per tot el tertitori del districte.
"

La producció.
Els primers trenta anys del segle van suposar l'expansió de la indústria a Sanr Andreu.
Una expansió sempre hipotecada per la seva especial configutació geogrifica, sotmesa a la dictadura del Rec Comtal, i a redós de Sant Martí de Provengals, corisiderat a tomba~itde se&: " la
concentració industrial més gran de Espanya, a excepció feta de Barcelona ciurat sense comprar
les altres poblacions del pla"'o.
De fet, si considerem la indústria situada a Sant Andreu com una continuitat geogrhfica
de la situada a Sant Martí no es gens agosarat dir que Sant Andreu experimenta un major
creixement en termes relatius que Sanr Marrí, molt probablement per una major disposició de
terrenys susceptibles de ser utilitzats com a sbl industrial, per i'escassa diversificació industrial
anterior i per I'evident colmatació fabril de I'antic rerme municipal martinenc. Una expansió
exemplificada en l'increment del número de contribuents fiscals de caracter industrial que passen
dels 134 el 1904 als 807 de 1934.
Ara bé, La situació de Sant Andreu respecte, no tan sols a Sant Martí sinó a Barcelona i
altres poblacions del pla com Sants i Gracia és en termes de producció, poc important. De fet,
continuara rnantenint al llarg de tienta anys una posició secundaria dins del marc general de la
indústria de la Barcelona ciutat, per sota de Gracia, Sants i només superant Les Corts, Sant
Gervasi, Sarria i Horta. Zones aquestes tres últimes amb una manifesta irrellevancia pel que fa a
la indústria. Únicament, Les Corts al final del període estudiat s'equiparari en termes industrials
a Sant Andreu , especialment per la comptabilització fiscal d'una serie de firmes com la textil
Tapias i Pujol, la química Compañia Anbnima de Productos Químicos, S.A. i la Cristalleria
Planells. Refermant, I'afirmació a dalt exposada A Calvo" ens presenta que el pes industrial de
Sant Andreu, en el bienni 1920-1922 és nomes del 1,5% superat per la resta de antics municipis.
( veure quadre 1.)
Quadte 1. Distribució industrial per barris. Extret de A. CALVO. 0p.cit. nora1

BARRIS
Barcelona Capital
Sant Martí
Gracia
Sants
Les Corts
Sant Gewasi
Sant Andre~i

DISTRIBUCION INDUSTRIAL
30,9%
47,3%
9,5%
6,4%

2,3%
1,8%
1 COA

El 1904, cap sector industrial mostra una importancia cabdal en el context del teixit
industrial de la ciutat i únicament, presenten percentatges destacables els del tkxtil amb el 3,66%
de contribuents de Barcelona i el 5,42% de la quota fiscal; el sector dels acabats tkxrils amb el
4,37% dels contribuents i el 3,79% de quota fiscal i el sector del cuir i el calgat amb el 11,05%
dels contribuents perb només amb un percentatge de quota fiscal del 4,10%. Una línia semblant
manté el sector de la producció ceramica amb 9,5% dels contribuents de la ciutat i amb una
aportació de només del 2,35%. Un casa banda, és el sector dels productes energktics i els serveis
derivats que monopolitzat per la Sociedad Catalana de Alumbrado de Gas és una part significativa de la distribució sectorial d'aquell exercici perb també, cotitza a altres arees de la ciutat.
En aquest sentir, darrere aquests percentatges s'amaga una cerca concentració de
contribuents importants en els diversos sectors que a nivel1 del context de ciutat i fins i tot catala
són destacables.
Aquest sera el cas, en el textil, de la Fabra i Coats, la Societé Laniere Barcelonaise, Hijos de M.
Puig, Geronimo Campaña i Portabella y Cia. La mateixa concentració que s'observa en el sector
dels acabats on la tintoreria Planella y Compañia suposa més del 50% de la quota fiscal dels
contribuents d'aquest sector. Una concentració que com es veurh més endavant sera la tbnica
general de la indústria andreuenca.
Pel que fa al sector del cuir i el calgat i el de la producció ceramica o dels materials de
construcció, destaca la relativament nombrosa quantitat de firmes i empresaris que contribueixen
amb una escassa carrega en la quota. Unes taxes baixes que en aquests casos s'entenen per les
baixes carregues impositives de la contribució fiscal posades en relació amb els baixos nivells de
producció que tenen puix que la majoria es dediquen a un mercat molt local.( veure quadres 2,
3 , 4 i 5).
Quadre 2. Xifres de Contribuents industrials i quotes fiscals dels antics municipis del pla de
Barcelona. per I'any 1904.
Informació extreta de NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Martí de Provencals. El pulmó industrial de Barcelona ( 1847-1992). Barcelona, 1993. I? 282 i s. Fonc: Arxiu de La Corona d'Aragó.
Secció d'Hisenda, Llibres de matrícules industrials.

Quadre 3. Xifres de Contribuents industrials i quotes fiscals dels antics municipis del pla de
Barcelona. per I'any 1933.
Informació extreta de NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Marti de Provencals. El pulmó industrial de Barcelona ( 1847-1992). Barcelona, 1993. i? 282 i s. Fnnt: Arxiu de la Corona d'Aragó.
Secció d'Hisenda, LIibres de matricules industrials.
Poblacib

Conlnbuents industrials 1933

% Cont. ftscals 1933

St. Marti

2.244

GrAcia

% Q u ~ mfiscal 1933

21.15

Quota fiscal
1933
1.080.871

1.583

14.92

499.023

13.25

Sants

673

6.34

189.783

5.04

St. Andreu

807

2.89

85.733

2,28

Les Corts

298

2.81

105.554

2.80

Barcelona
(antic teme municipal )

5.075

47.84

1.669.539

44.33

Barcelona Ciutat

10.609

28.70

3.766.329

El 1933, Sant Andreu no és d i &als canvis estructurals que han afectar a la indúsrria a
Catalunya, consistents en una major diversificació i complexitat de I'estructura i una major
dependencia de sectors com el dels transformacs metal.lics, la química, el paper i les ans grifiques,
malgrat encara ser el textil el sector preeminent. D'aquesta manera, el teixit indiistrial del districte
IX presenta les traces d'aquests canvis encara que, amb una evolució sostinguda dels percentatges
per sectors ja que certs elements concentradors fan alterar el veritable valor dels percentatges
apuntars. Així, sectors com el del textil conceiitren la seva cirrega fiscal en dues o tres firmes,
com la Hijos de J. Mateu o la fabrica de teixit de mescla i seda Pena y Pons; el sector dels acabars
es troba gairebé monopolitzat per la tintoreria de Santaló Hermanos a Vilapiscina i sectors com
el de productes cerimics i el químic es concentren en firmes com el Cenrro de Productos
Cerámicas S.A. i la fabrica de paper de vtdre de A. Debray Sociedad en Comandita.

Quadre 4. Comparatiu entre sectors industrials. Sant Andreu, Sant Marti, Barcelona, Any 1904.
Percentatge contribuents fiscals respecte Barcelona ciutat.
Percentatge quora fiscal respecte Barcelona ciutat.
Informació extreta de NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sanr Martí de Provencals. El pulmó industrial de Barcelona ( 1847-1992). Barcelona, 1993. p. 282 i s. Font: Arxiu de la Corona d'Aragó.
Secció
d'Hisenda. Llibres de matrícules industrials.

1771

21 2 3

0.51

85.08

83.22

2.67

2.05

53.55

32.14

26.33

4.67

1.79

42.99

65.09

12.86

15.73

0.95

0.43

78.31

70.47

23.58

32.24

3.06

2.62

53.19

4636

(1)

40 YO

1.86

0.55

0.19

0.83

iUMentBrla

28.22

55.87

Pmdudes
anergMcn

26.17

Altres indistries
TOTAL

l

I
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5T.ANDKEU

(2,

'Trrtil
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(1)
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ST.MARTI
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(1)
J2.'>J

I
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1

paper

Quadre 5. Comparatiu entre secrors industrials. Sanr Andreu, Sant Martí, Barcelona, Any 1934.
Percentatge contribuents fiscals respecte Barcelona ciutat.
Percentatge quota fiscal respecte Barcelona ciutat.
Informació extreta de NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Martí de Provenqals. El pulinó industrial de Barcelona ( 1847-1992). Barcelona, 1993. p. 282 i s. Font: Arxiu de la Corona d'hagó.
Secció
d'Hiscnda, Llibres de rnatrícules industrials.

TOTAL

14.65

10.24

Altres indYstnes

1

21.15

1

28.70

3.94

1

2.89

4.64

1

2.28

56.57

55.12

1

47.84

1

44.33

El sector de l'alimentació a Sant Andreu va experimentar un creixemenr rnolt llcu al llarg
dels trenta prirners anys d'aquest segle.
Les xifres, perb, que dóna la contribució fiscal són basranr deformades pel que fa a la realitat
d'aquest sector industrial a Sant Andreu. El 1906 representava un 6,76% de la contribució per
sectors i el 1933 havia assolit un 2 1%. Una xifra aquesta última només explicable per la inserció
des de 1913, de les fleques en la secció industrial de la contribució fiscal i que per tant deformava
la realitat del sector,
Aixi, la veritable rrajectbria del sector a Sant Andreu, és radicalment diferent a la del
sector a Catalunya on arriba a ser durant la decada dels trenta la segona branca industrial per
darrera del textilI2i totalment contraria a la de Sant Marrí els mateixos anys, que va davallar per
sota dels nivells que havia assolit a inicis de segle. De fet, les xifres, tant de Sant Marti corn de

Sant Andreu, esdevenen gairebé paral.leles en els percentatges no tant així en la producció real.
A Sant Andreu, el sector es manté amb una homogeneitat de contribuents gairebé inalterable
durant trenta anys. Únicament, dos fets trenquen la monotonia dels llistats fiscals. D'una banda, la desaparició sobrada de la farinera de Joan Pascual situada al carrer Tramuntana. Aquesta
empresa que el 1906, figurava com el cinque contribuent de Sant Andreu i cinc anys més tard
havia desaparegut, molt probablement fruit de la crisi tecnolbgica i sobretot per la manca
subministrament efectiu de graiis provinents de I'estranger, més barats, que els de Castella per
les barreres aranzeliries estatals imposades el 1907.Un dinhmica que va ser pard.lela a moltes de
les farineres de Sant Martí , municipi amb una cerca especialització en el sector".
D'altra banda, la progressiva aparició ja des de 1911, perb consolidant-se deu anys més
tard de fabriques de gasosesI4 i xarops amb l'exemple més emblematic de la fabrica de Martín
Ricart i companyia, anteriorment propietat de Joan Gras Pijoan, situada al carrer Ramon Batlie,
7 i que el 1933 amb una producció estimada de més 500 ampolles era comprada per un altre
empresari del sector i propietari d'un establiment de resrauració al carrer Gran, Miquel Folch.
Altra fabrica del mateix producte que fari fortuna sera la firma Ramon Bes que amb una producció
al voltant de les 100 ampolles es situara al carrer Mireia del naixent barri de la Trinitat.
La resta de contribuents del sector es mantenen inalterables al llarg d'aquests anys.
Destaquen, els fabricants de pasta de sopa, Victoriano Pagks al carrer Pons i Gallarza, 5 i
Jaume Cararach, al número 65 del carrer Gran. El primer va desenvolupar una activa acció
empresarial amb dues premses el 1921 passant a tenir quatre el 1933. Fet que suposi un increment
de la producció tant de quantitat com de varietat. El segon va desenvolupar tota la seva producció
arnb una premsa, una senyal evident del marcat caricter artesanal de la seva empresa.
Cal recordar que el procés productiu de la pasta de sopa va arribar de forma massiva a les
arees urbanes arran de la introducció de les farineres industrials. Aquest procés consistia en la
barreja d'aigua i farina en les quantitats apropiades tenia com a eina clau, la premsa, que premia
la pasta i i'obligava a sortir a través de diferents motlles formant tires continues de diferents
gruixos. Aquestes tires després es tallaven i s'assecaven formant els fideus'l.
Altres empresaris amb una llarga tradició professional van ser els industrials xocolaters
Miquel Comas," amb local al carrer Gran 166, Joan Soler, al carrer Gran, 62 i Joan Gil al carrer
Ayuntamiento, 20. Els tres exemplifiquen diferents nivells de tecnificació del procés de producció
i de la qualitat artesanal del xocolata. El primer manufacturava el producte amb ajuda de
maquinaria, el segon, només havia tecnificat les pedres de molturació del cacau i el tercer, al
llarg de més trenta anys, desenvolupb la tkcnica del "xocolata a brag".
Cal recordar que el procés de fer "xocolata a brag consistia en torrar el cacau a foc de
llenya per facilitar la seva decorticació. Aquesta es feia a ma, tradicionalment sobre paneres de
fusta. Després el gra net passava a la pedra dita "refinadera o malacate o corró sota la qual
s'allotjava un fogó i sobre la qual s'exercia pressió amb una altra pedra o corró. D'aquest manera
sortia el suc del cacau al qual se li afegia farina, sucre i especies, preferentment canyella, prkviament
triturades. Aquesta pasta després de ser pesada, passava als recipients o morlles fets de fusta o
zinc i s'ajustava als mateixos mitjangant uns moviments oscil.lants per treure I'aire de la massa,
quan es refredava estava preparada pel consum o be com a ingredient per la pastisseria. L'aplicació
de maquinaria suposava en principi un major desenvolupament de la producció perb també
"

una perdua de qualitat".
Tanmateix, cal pensar que aquests xocolaters andreuencs tenien molt més d'artesans que
d'indusrrials del cacau com ara el seu hombleg martinenc, Xocolata Amatller.
Amb malta probabilitat, es dirigien a un públic eminentment local. Només cal recordar
que la contribució fiscal de 1934, també registra altres professionals vinculats amb el món de la
xocolata com compradors a I'engros com ara els confrters Josep Ferreri, Joan Rabasseda, Antonio Magriñi, Pedro Vilallonga i Pere Vila i les xocolateries de Teresa Jané al carrer Servet, 33 i la
de Filomena Mora al número 194 del carrer Gran.
En relació al m6n de la pastisseria i la galetcria industrial, malgrar contribuir perla zona
de Sant Martí ,cal destacar la presencia de la fabrica de galetes La Gloria ubicada al carrer
Buenos Aires ( actual carrer Juan de Garay al barri de Navas), propietat d'Enric Ferrerí, amb una
més que probable relació amb el confiter aiidreuenc Josep Ferreri amb botiga al carrer Gran, 74.
Ja després de la guerra, aquest empresari es va associar amb Roma Bernat, pare de I'empresari
creador de Chupa Chups, Enric Bernat . Els Bernat aprofirar.cn I'empresa per poder subministrar
productes a la seva botiga i per fer vendes a d ~ m i c i l i ' ~ .
També, altres empresaris del sector alimentari desenvolupen la seva activitar a Sant Andreu,
és el cas de la fabrica de midó de la Viuda deJuan Oliver després heretada pel seu fill seguint així
la nissaga midonera iniciada el 1833 pel seu avi. Aquesta fabrica situada a la Riera d'Horta, 3, a la zona de I'actual carrer Cartellk-," produia midó de blat. Un procés que requeria la utilització
d'aigües, la maceració deis grans de blat en icid o sosa, la moluiració del gra i la decanració de
les diverses subsrincies derivades, aixb provocava importants pestil&nciesque havien de mantenir
la seva producció aillada deis espais urbanitzars, no és gens estrany doncs, trabar-la en aquesta
ubicació, una zona que conformava un nucli industrial bisicament dedicar a I'adoberia de pells.
El midó venut a I'engros era un elernenr comodí per a diverses indústries tant alirnentiries
com del paper, tkxtils, farmac&utiques,de pegarneots i de materials de consrrucció. Aquesta
diversitat d'aplicacions venia donada per les seves especials caracrerístiques de espessiment, gelació,
adhesivitat i texturació i sobretor pel baix cost i la facil disponibilitat de la seva producció. Així,
en la indúsrria alimentiria es utilitzat com agcnt per espessir difereiits productes. També, és
utilitzat per fabricar cartró i sobretot com aprest textil i de pells jaque donava cos i espessor al
material on s'aplicava.
Al llarg d'aquest trenta anys, altres empresaris com Julio Parellada mantenen el seu negoci
d'abastamenr d'aigües situar al carrer Santa Eugenia, 189 o Josep Boguñi que mand al carrer
Gran número 2 la seva fabrica d'embocarnenr de vins que el 1921 coritzava sobre més de 6.000
litres. Ambdós dirigits envers el mercat local més proper i que en definitiva els assegurava les
vendes i aquesta llarga longevitat. Molt probablement hauríem de considerar en aquest apartar
els fabritants il o embotelladors d'anisats que si bé no surten a la contribució industrial si que
ho fan a la de tipus comercial.
En 1933 apareixen uns nous empresaris alimentaris, el conservets o enllaunadors de carns
i peix20. A Sant Andreu aquel1 any anotem la presencia de Masgoret y Cia al carrer Otro, 14 i
I'em~resade Josep Riedweg al carrer Sócrates, 28.

La construcció.
Parlar del sector de la construcció dins l'imbit industrial en els trenta primers anys del
segle és parlar de bbbiles i d'alguns empresaris que desenvolupen i fabriquen altres materials de
construcció que necessiten d'una major consistencia tecnolbgica.
La contribució fiscal de 1906 ens presenta 14 empresaris amb una quota fiscal total de
734 ptes. que representael 1,22% del total d'aquell any, una xifra que el 1921 gairebé es mantindri
igual amb un 2,3% per incrementar-se drbticament el 1934 amb un percentatge de més del 8%.
Aquest empresaris són per norma general, bobilers, queja des de mitjans del segle anterior han aprofitat les especials característiques dels terrenys, pel que fa al subministrament de
materia primera, I'argila, per la seva activitat, provocant una certa especialització d'igual forma
a la que es podia donar altres indrets del pla de Barcelona com ara la de la pedra que s'extreia de
Montjuic i la de la cal5 de L'Hospitalet. La localització efectiva de la bbbila es feia en la proximitat
d'una surgkncia d'aigua i per les facilitats de obtenció de Ilenya pels forns i tamb.6 per la baixa
rendibilitat econbmica que feia improbable I'adquisició o arrendament de terrenys dins un nucli
urbi pel progressiu valor d'aquests.
La bbbila era una instal.laci6 proveida d'un forn continu per a coure obra, generalment
construida prop d'un rerral, del qual eren extretes les terres emprades coma primera materia. La
bbbila constava d'un molí, d'una miquina per a preparar la pasta i d'una miquina estiradora,
moltes vegades proveida d'un desairejador; per a les peces massisses hom emprava estiradores
amb fileres senzilles, i pera les foradades, estiradores amb fileres proveides de mascles adequars
als forats que ha de tenir la peca; les peces eren tallades automiticament. Obtingudes les peces
d'obra crua, hom les deixava assecar a l'aire lliure, degudament apilades sota uns espaiosos
coberts, o introduides en assecadors. La cuita de les peces, disposades en inunts, anomenats
carxamades, de manera que aquesta cuita fos uniforme, podia ser efectuada amb forns de foc
mbbil (forn Hoffmann) o forns de foc fix, alimentats amb carbó, fuel-oil o gas. En els primers,
els diversos forns eren disposats formant un circuit tancat i el cremador era traslladat pel damunt
dirigint el foc a unes obertures practicades a la part superior dels forns, de manera que mentre
era efectuada la cuita en una cambra, d'altres eren en fase de refredament i d'altres en fase de
buidatge d'obra cuita i d'alimentació d'obra crua. En els segons, I'obra crua era disposada en
vagonetes que circulen al llarg d'un túnel en el qual la temperatura era gradualment creixenr fins
a arribar a la de cocció, i, posteriorment, decreixenr, amb la qual cosa I'obra cuita era refredada
lenrament.
Els bobilers eren gent modesta i poc instruida que desenvolupaven una activitat basada
en el forn tradicional, la terra i la Ilenya. Perb, sota aquesta senzillesa productora s'amaga una
progressiva estandarització dels formats de la rajoleria comuna introduida des de la decada dels
seixanta i setanta del segle passat i creant-se unes naves maneres de treballar els materials
rradicionals i una incipient mecanització, especialment en les empreses de majorvolum, amb la
implantació de forns Hoffmann i miquines de vapor apreciant-se cada cop més les arts decoratives
que es vinculen al secto~.~'
Aquesta industrialització progressiva fari que la bbbila tradicional sigui una activitat en
rerrocés. Malgrat aixb, el 1906 encara es conservaven catorze bbbiles a Sant Andreu i disset

bbbiles a I'antic terme de Sant Martí, el 1934. el iiúmero s'ha reduit a nou a Sant Andreii.
La instal.lació de la bbbila, molres ubicades en terrenys en rkgim d'arrendament, permetia explotar" un horno de ladrilleria y efectuar el arranque de tierra a uso y costumbre de buenos
Iadrilleros". com fan constar els permisos d'obres on es sol.licita la instal.lació d'aquestes. Un fet
aquest que permet sospitar que alguns dels empresaris bobilers no cotitzen a la contribució a
I'empar de la situació patrimonial.
Les bbbiles es situen a I'entorn de Sant Andreu, especialment al llarg dels camins que el
connecteri amb Vilapiscina i Horta i al costar noroest del nucli urbi principal. De fet, els terrenys
rurals a peu dels diferents camins seran els indrets més escollits per a la seva instal.lació com la
Carretera de Dalt o Travessera (actual carrer Concepción Arenal), la carretera nova de la Sagrera
a Horta ( actual carrer Garcilaso), oberta el 1867, i la carretera d'Horta, ( actual carrer de La
Garrotxa i per exrensió el Passeig Maragall).Entre aquestes destacaríem la de Vicens Bonet, a
prop de la Riera d'Horta, la de Jaume Raurell davant la propietat de Ca i'Armera, en un terreny,
en la zona que ocupa I'actual Placa Cardenal Cicognani ), arrendar per la familia Ros, propietaria
de la masia, i la d'Andreu Casamitjana, a la carretera d'Horta a Barcelona, prop de Els Quinze,
en uns terrenys arrendats pel propietari de Torre Llobeta, el 1872 i que a principis de segle és
propievar de Vicens Vallvidriera.
Molt destacable és el nucli de bbbiles que es situen a tocar Vilapiscina, especialment a la
zona de I'actual barri de Porra, entre aquestes anotem el 1906 la firma Vidal i Cia, primer
contribuent del sector amb una producció de 200 metres quadrats de tomos i teules quan la
mitjana general era de 40 a 50 metres quadrats. D'altres serien la dels germans Molins que el
1921 es converria en Vídua de Josk Molins i diversificava la seva producció envers la fabricació
de tenalles i rajoles i la firma Pedro Fabregas.
També, el 1906, anotem un pare11 de bbbiles, les de Benito Corominas i Joan Estapé
Bogufia , ambdues productores de tenalles al sector noroest de nucli urbi de Sant Andreu,
encara en aquells anys per urbanitzar. De forma cxcepcional, al carrer Casanovas ( actual carrer
Gran), 206, Pablo Puga té una fabrica de llosetes hidriuliques amb un pervivencia en anys
desracable.
La contribució fiscal de 1921 revela que la progressiva mecanització i especialització 4s
un fet cvident en el sector. D'una banda, han augmentat els productors de tenalles, rajoles i
llosetes i d'altra, els que manrenen la producció de tomos i teules incrementen la producció. És
el cas de Jaume Aloy i Rornaní que té diverses bbbiles en propietat, encara que a Sant Andreu,
només cocitza per una situada al carrer Principe, a I'actual barri de Navas, on produeix mis de
150 metres quadrats de totxo i compra els producres a d'altres per subministrar al magatzem de
venda que tenia a la Travessera ( c./ Concepción Arenal) i que la família va continuar Fins ben
entrada la decada dels seixaiita.
El 1934, la situació ha canviat radicalinent, la contribució fiscal d'aquell exercici ens
mostra que el primer contribuent del sector és I'anomenat Centro de Productos Cerámicos,S.A.
situar al camí de Sant Iscle ( I'actual Avinguda Borbón ) i que cotitza perla fabricació d'objectes
ceramics, llosetes fines prernsades i rajoles. Pel volum productiu que deixa entreveure la seva
cotització, mostra que el deseilvolupament del sector marxa de la ma de la mecanització i la
uniformització. Al seu darrere destaquen els fabricants de llosetes hidriuliques, Pujadas y Llobet

situat a la carretera de Ribes, a l'actual encreuament amb la Vía Favencia, la fabrica deTeodoro
Guardiola al carrer Estevanez, 232, i la de Josep Tarruella, al passeig Maragall, totes tres amb
una premsa de dues plaques. Tot sembla indicar un producció dirigida a l'enorme nlercat de la
construcció de Barcelona, on cada cop més són evidents els criteris d'uniformitat de materials i
d ' e l e m e n t ~Pel
. ~ ~que fa a la producció d'altres materiais constructius, anotem aquest any, l'empresa
de manipulació de marbres de Robert Passani al passatge dels Garrofers com un exponent més
de l'estandarització que arribava ja a la utilització de materials fins ara prestigiosos. Malgrat
aixb, la seva ubicació a prop del cementiri de Sant Andreu fan pensar en una producció relacionada amb el m6n funerari.
Mentrestant, els bobilers tradicionals es continuen concentraiit en el nucli devilapiscina,
mantenint-se amb una bones quotes de mercar davant les noves necessitats de material que el
creixement urba imposava, aquest motiu sens dubte, explica la persistencia de moltes d'elles fins
ben entrada la decada dels cinquanta i laseva important presencia en el paisatge i en la membria
col.lectiva de la població.

Durant els primers trenta anys del segle actual, la indústria andreuenca col.loci en un
paper secundari el sector del cuir i la pell . Una posició testimoniada pels percentatges de cotització
fiscal que el 1906 representava el 5% del global de la indústria, el 191 1 el 7% i el 1933 el 10%
. L'única anomalia detectada és el percentatge assolit el 1921 del 23%; producte bhsicament de
la cotització de la firma Allende y Cia.

Sector a o r t a .

Una analisi acurada deixa entreveure que seguint una tradició de finais de la decada dels
trenca del segle XIX, una bona part de les firmes es situen a Horta, en coocret al voltant del
Una tradició iniciada el 1833 amb I'adoberia de Francesc Valls
carrer Santa Amilia i adjacen~s.~'
al carrer Santa Amalia, 20 i continuada amb la firma Teneria Barcelonesa, creada el juny de
1853 per Antoni Deu i el seu fill, Aquest empresari juntament amb el seu germi Gregori ja
estaven instal.lats a la zona des de feia uns anys a la seva fabrica de cardes, un element bisic
abans de la introducció de la maquinaria en la filatura textil. La nova adoberia es va especialitzar
en la fabricacid de corretges, basiques com element de transmissió de forca. Als anys seixanta del
segle passat la firma assoleix una posició capdavantera en el sector, situació que canviari
radicalment a finals de la decada següent quant la firma va tancar les seves portes a conseqüencia
dels canvis estructurals del sector de la pell. El 1884 va tornar a obrir perb en mans d'un aitre
propietari , tot mantenint el nom c~mercial.~'
La seva importincia i situació va possibilitar la
instal.lació d'altres adoberies a la zona, fet contrastat a la cotització fiscal de 1906 quan de les 19
firmes del sector del cuir , catorze es trobaven a la zona. Aquesta especialització geogrifica no
esdeve casual i te! relació amb la presencia d'un cert curs d'aigua a la Riera d'Horta i sobretot per

les aigües subalvies de la zona que dotaven d'aigua, l'element bisic en el procés d'adobar la pell,
a les empreses.
El 1906, entre els majors contribirents del sector esta la firma Valls y Puigdemunt ( c./
Santa Amalia, 20) continuadora de la empresa de F. Valls de 1833, la Recasens y Valls a la
carretera &Harta, 12 , la de Vicens Salva , continuador de l'empresa familiar creada el 1873 per
Francesc Salva i Mas i la firma Domingo Heredero, probable continuadora de IaTeneria Barcelonesa.
El 191 1, trobem alguns exemples d'un fenomen que es va produir a l'adoberia barcelonina,
la manca de tecnificació. Aquest fet va motivar la perdua de mercar enfront dels adobers igualadins
més tecnificats puix que de seguida van introduir el motor electric a la p r ~ d u c c i ó . ~ ~
A Sant Andreu com a Sant Marti es mantenen en aquest any i encara deu anys mis tard,
molins d'escorsa i es treballa pel procediment de remeses. Mostrant que algunes firmes continuen
treballen de forma tradicional la pell i aixb incideix en I'estructura empresarial del sector. La
majoria són firmes petites, de caricter familiar i amb una mitjaria de 10 operaris, del tot necessaris
ja que el procés de producció era encara molt manual i amb una producció sostinguda sobre
dipbsits per adobar en capacitats mitges entre els 6 i 10 metres cúbics.
La seqükncia estudiada permet documentar una llarga continuitat de les empreses familiars
i si rnés no quan hi ha traspis de propietari , el nou deserivolupa el mateix tipus de producció
( vcure quadre 6 ).
Quadre 6. Algunes línies de continuitat a les adoberies del sector &Harta entre 1906 i 1933.
Elaboració propia. Font: Arxiu de la Corona d'Aragó. Secció d'Hisenda, Llibres de matricules
industrials.
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Al llarg de la decada dels vint, el sector adober d'Horta s'estendra pel passeig del Maragall
que bavia estar obert el 1911. Molt probablement sota la influencia d ela firma Juan Serrarosa y
Cia. Que el 1921 es presenta com el major conrribuent de la zona. Aquesta tenia una producció

sostinguda d'acord amb un noc de 18 metres cúbics2' i tenia una plantilla de 30 operaris.
Aixi, trobem gairebk a tocar la firma Viuda de Jaime Puigdemunt, resultar de la separació
de Valls y Puigdemunt, amb un noc de 13 metres cúbics i 10 operaris de plantilla i les firmes de
Francisco Condal i Emilio Hierro, ambdues al carrer Francisco Tarrega a la barriada de Can
Berdura i amb nocs amb capacitat per 6 metres cúbics cadascuna. Ja el 1934, trobem a Francisco
Tomas al carrer Garcilaso, 195.
Respecte al tipus de pell, les m& grans podien diversificar la materia primera encara que
majoritiriament utilitzaven pells de vedell. Sera11 les més petites les que treballaren en pells de
menys textura i qualitat.

Sector & Sant Andreu.
L'altre gran sector adober es localitza en relació amb el Rec Comtal i algunes mines
d'aigües, com la de Canyelles i d'altres provinents de Collserola. Entre els contribuents de 1906,
cal citar a Ramon Riera i Planas amb un adoberia creada el 1899 en uns terrenys entre les vies
del ferrocarril i el Rec Comtal, molt a prop dels magatzems del ferrocarril M.Z.A. construits uns
anys m& tard. La firma es va desenvolupar fins el 1918. Posteriorment, va denominar-se Allende y Cia a la decada següent en els seus terrenys s'insta1,larh la Compañia Peninsular de Asfaltos,
S.A.
L'adoberia Riera tractava la pell amb el procediment d'adobar per remeses. La remesa era
un clot enrajolat en les seves parets per cairons, una rajola quadrada que feia 40 x 40 centíinetres.
Les remeses es mesuraven pel nombre de cairons. Les peces de pell, prkviament tractades, es
col.locaven ben planes i d'una en una a la remesa; el damunt de cada remesa es cabria d'escorca
amb el " plat de colga " que era un plat d'aram, i entre peca i peca es posava una llauna de fusta
de 3 centimetres de gruix i 2 metres de Ilargada. Col.locades totes les peces aquestes es cobrien
amb fustes i pedres per evitar que en inflar-se les pells, per I'absorció de raní sortissin pel damunt
de la remesa. Posteriorment, la remesa s'omplia d'aigua vermella de la "bassa", producte de
I'absorció de tanins de I'escorca que feia I'aigua i procés paral.lel a la col.locació a les pells dins la
remesa.
Es deixaven les pells dins aquesta remesa fins que I'aigua era ben clara, és a dir quan les
pells haguessin absorbit tot el taní que normalment trigava un parell de mesos. Pero, les pells per
a la seva elaboració definitiva havien de passar pel procediment de la remesa dues vegades més2'.
L'adoberia de Riera va arribar a tenir una ptoducció sostinguda per uns dipbsits amb
capacitat entre els 185 i els 190 metres cúbics, que la siruaven com I'empresa capdavantera del
sector, amb un percentatge de quota que suposava el 16,8% de tot el sector i la col.locava com
el dissere contribuent de Sant Andreu el 1906. Una situació que es mantindria el 191 1 on
representava el 17,38% del sector del cnir. Uns percentarges forca elevats si es té en compte la
important dispersió de contribuents i per tant de quotes que tenia el sector del cuir.
A finals de la decada dels deu o inicis de la següent, I'adoberia Riera és comprada per la
firma Allende y Compañia. Aquesta empresa a la contribució fiscal de 1921 havia assolit el
primer lloc del llistat de contribuents industrials i representava el 9% del total de la quora
industrial andreuenca.

La producció es mantingué en la mateixa línia que els anys anteriors, perb I'elevada
conrribució fa pensar en una variació contributiva i en la introducció de maquinaria, els bombos, a la fabricació del cuir o sola. Posteriorment, ja a la dkcada deis rrenta, la firma fou absorbida perla Compañii Peninsular de Asfalros.
En la mateixa línia d'utilirzació de les aigües del Rec Comtal, documentein el 1906
I'adoberia d'Eduard Castells al carrer Virgili, 22 i que el 1921 constava com a propierat &A.
Mestres Díez. Tarnbé apareix com contribuent la firma de Josep Arnó o Aussió Puig, popularmenr
coneguda com el Verdet, al número 71 del carrer Virgili, I'adoberia de Madurell Queralt y Cia.
al número 94 del mateix carrer i que el 1921 contribuia per un dipbsit de 8 merres cúbics i tenia
10 operaris i la de Josep Cosse o Cosi al carrer Sant Sebastii, 9 que el 1921 sota la denominació
de Marrí y Compania produia uns 18 merres cúbics de pells pel procediment de La remesa.
Els anys vint localitzem un tercer sector que es desenvolupa a l'extrem noroest de la
població a mig camí de la Trinitat. Així, entre els contribuenrs de 1921 anotem la presencia de
la firma Ignició Zaragoza, arnb una fabrica localitzada al carrer Sant Andreu, 505. La popularment
coneguda com Can Zaragoza tenia una plantilla de 30 operaris i uns nocs de producció amb
una capacitat de 54 metres cúbics essenr el segon contribueot del sector en aquel1 exercici. El
1934, I'empresa va descnvolupar una línia més centrada en el tintar de la pell i no tant en
I'adoberia, la corització de 8 miquines per tenyir així sembla indicar-ho. 1'aral.lelament a la
carretera de Ribes, en coiicret al final del carrer Negoci, tenim noticies de la instal.laci6 de la
firmaTeneria Ibérica de San Andres de Schimdt Marx y compafiia. Aquesta firma a finals de la
decada dels vint és adquirida pels germans Bohigas. Era una empresa de petitcs dimensions si es
compara amb Can Zaragoza o ]'Allende y Cia, ja que només contribuia per un noc de 10 metres
cúbics. La contribució de 1934 sembla indicar un cert creixement de la seva producció, es
comptabilirzen cinc miquines per tenyir pell i també es dedica al procés de xarolar la pell.
ALtres firmes d'adoberia, algunes amb una activitat de més de trenta anys, les trobem
dintre del case urbi de la pohlació; és el cas de José Batile al carrer Ignasi Iglésias, 47 que manté
des de 1906 una producció amb dipbsits amb capacitat de 9 metres cúbics. El 1934 canviarade
propictari i denominació passanr a dir-se Hijos de Ramón Riera Planas, especialitzanr-se en
I'adoberia de pell amb pkl. També, anotem aquest any que Valentí Iglésias manté una adoberia
al número 410 del carrer gran. Una direcció que en els llistars d'anys anteriors havia aparegut
cnm un estenedor de llanes i una empresa del ram del textil i contribuint a la secció comercial
amb ell'epígraf de " curtidos al por mayor ";aquesra darrera obscrvació i altrcs fonts consultades
indiquen que la fabrica s'havia especialitzat en la venda i fabricació de corretges i cintes de cuir
i badana. Molt a prop d'aquesta, al número 380 del carrer Gran, la firma Socias y Bonet manté
una adnberia amb 10 operaris i amb nocs de prodiicció de 6 metres cúbics, la proxirnitat del
carrer Verdet és el testimoni de la seva presencia.

La química.
El sector químic a Sant Andreu duranr els primers trenta anys del se&, presenta un
important creixement. Aquest va passar de ser el 4% a la contribiició industrial de 1906 a ser el

8 % de la de 1934 amb un repunt del 14 % a la del 1921. Un creixement destacable, fins i tot
en comparació a la ciutat de Barcelona. Perb, les seves caracteristiques no I'allunyen de la imatge
més estesa d'aquesta indústria a Catalunya. La petita empresa familiar, de caricter auxiliar i
complementar¡, molt lligada a processos accessoris del textil i de la indústria del cuir com el
blanqueig i la coloració.
Caldri esperar un desenvolupament fort i una pluralitat d'especialitats al sector a mitjans
de la decada dels vint i sobretot a la dels trenta. Un desenvolupament que esta lligat a dos fets:
la introducció d'innovacions tecniques com la sintesi de colorants artificials que propicia la
creació de I'empresa Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos, S.A. cl 1922, com una resposta
nacional a la influencia de les firmes estrangeres en aquest camp i que instal.lara una de les seves
factories a Sanr Andreu i el desenvolupament de noves tecniques que lligades a la introducció de
I'electricitat i de nova maquinaria potenciaren el reciclatge de moltes de les materies de rebuig
de l'empresa textil i les adoberies creant una cert grau d'especialització en la fabricació de coles
i gomes a Sant Andreu.
Malgrat tot, I'escassa eiititat de la majoria de les empreses del sector a l'antic municipi
xoca amb la presencia de firmes destacables i de producció contrastada al pla de Barcelona,
aquestes seran I'esmentada Fábrica Nacional de Colorantes y explosivos, S.A., la fabrica de
paper de vidre Debray y Compañia i la fabrica de coles Juan Puig Serra e hijos, el laboratori
farinackutic de la Ciba Geigy a tocar I'actual placa Garrigó, la Indústria Química Albifiana
Argemí S.A. posteriorment dita NEVIN,S.A. i I'Abelló Oxigeno Linde, S.A., ambdues a La
Sagrera.
Per tal de presentar l'estructura del sector a Sant Andreu hem cregut convenient diferenciar quatre línies de desenvolupamenr del mateix.

Coles i gomes.

La primera seria tracada per la fabricació de coles i gomes, productes que necessitaven
com a materia primera elements de tipus vegetal o bé de tipus animal o com en el cas de les
coles, les restes de rebuig de les adoberies i del textil. En aquest sentit, la serie de contribució
industrial analitzada, de 1906 a 1933 ens permet entteveure una possible especialització
andreuenca en la producció de coles i gomes. El 1906 anotem la presencia de la firma Francisco
Mas que produeix goma líquida al carrer Bartrina, 50 i la firma Juan Roig (Puig) i Serra ,
localitzada al cami antic de Santa Coloma. Aquesta empresa sota la denominació Juan Puig
Serra e hijos assoleix el 1921 la posició capdavantera del sector. La seva cotització explicaria
I'increment percentual de la contribució d'aquell exercici i el volum destacahle de la mateixa.
Aquel1 mateix any, la firma Marimón y Debray localitzada a la carretera de Ribes , és el regon
conttibuent del sector amb una producció de 9.100 litres de cola a i'any destinats a la elaboració
de paper de vidre, producte que manufacturava I'empresa. A la dkcada següent i sota la
denominació A. Debray sociedad en comandita es inancindri la seva producció i una posició
destacable entre els contribuents del sector.

La segona linia és la relacionada amb els colorants i el blaiiqueig que s'apliquen als reixits.
~~;
El 1906 trobem al carrer Casasnovas 146, la firma de Juan Comerma que produeix c l o r u r ~un
producte utilitzat en el blanqueig de la roba.
Relacionada amb la coloració, perb no aplicada al textil, rrobem el 1921, I'empresa de
Joaquim Rita al carrer Sócrates, 50 que produitk c e r u ~ s ao ~blanc
~
de plom. Aquest producte
utilirzat per emblanquinar i texruriczar La cdg i les pinrures estava fet de carbonat bisic de plom
i era extremadamenr verinós. El 1928, I'empresa de Rita ha passat a denominar-se Productos del
plomo y minerales, S.A. i produeix no tan sols cerussa sinó també mini i altres productes derivats
del plom. Aquesta producció, molt probablement, va fer de I'empresa un perill ambiental de
primer ordre donada la seva proximitat al nucli urbi.
A la decada dels rrenta, la fabricació de colorants va eclosionar per la instal.lació de la
FNCE i de firmes com la Riera y Lavall del carrer Guardiola i Feliu, 8, o empresaris com Miquel
Clapés i Enric Cara. Aquests fabricants de colorants artificials o sintetics amb una certa
especialització com la d'Enric Cara en vernissos o la de Miquel Clapés en la producció de
s~lforricinat"~
es van localitzar a prop de la FNCE en el nou passeig de Tortas i Bages. La
proximitat de les empreses fa suposar alguna relació de subsidiarietar entre aquestes.

'FábricaNacionalde Colorantesy e3cplusivos, S.A
El 30 de setembre de 1922 va néixet aquesta firma com a iiiiciativa d'uria serie d'empresaris
del sector quimic especialment relacionacz amb la producció de coloranrs.
La creació de la firma va ser fruit de la unió de diversos empresaris perb sobtetot a la
figura de Leopold Sagnier Villavecchia" , aquesr enginyer industrial s'havia associat arnb
l'empresari Vero Vidd i Cusachs per crear una empresa de producció de colorants extrets a
partir de la destil.lació de I'hulla i el qiiirra. La fabrica es va instal.lar al número 515 de la
carretera antiga de Mataró (actual carrer Pere 1V) malgrat aixb, bona part de les matkries primeres
eren importades des d'ASemanya.
L'empresa va assolit un cert reconeixemenr amb una producció destinada al textil. El
1912 morira Vero Vidal. La vídua d'aquest i Sagnier continuaran amb I'empresa fins a la mort
d'aquesta el 1919. Moment en que Sagnier va restar com propietari de la firma. En aquel1 any,
el sector travessava una greu crisi de subniinistraments ja que la situació economica del principal imporrador, Alemanya, estava molt malmcsa pel conflicte b&l.lici les posteriors restriccions.
Per fer froiit ales necessitats de materies primeres, Leopold Sagnier encapgala un grup d'empresaris
que es dirigí a la Comissió protectora de la producció nacional per tal d'establir les bases i ajudes
per a la creació d'una producció nacional de colorants. Aquest motiu va determinar la fusió de
diverses firmes que formaren el conglomerar anomenat Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos, S.A.
Les empreses que es fusionaren foren sis. La deVero Vidal, la de Josep Pellicer, un fabricar
d'anilines i d'altres productes químics a Sant Andreu, la de Ramon Graupera i Garrigó a la Gran

Via, 481 que fabricava coles ,drogues i berums, la firma Marca i Otzet de colors d'anilina, la
societat espanyola de productes químics que produia el mateix que I'anterior i era localitzada al
carrer IV, 423, i la Química Terrasenca,S.A.
La nova empresa es va dedicar a la fabricació de colorants artificials i per bé que es concentra
la producció a I'antiga fabrica deJosep Pellicer tenia d'altres facrories a Terrassa i dues més a Sant
Marti..
El 1926 per fer front a la competkncia de les empreses alemanyes van cedir I'exclusiva
dels seus producres a la Unió química Lluch S.A. que era la base comercial a Espanya de la
Bayer, de la Hoechst i de la I.G. Farben. Després de la guerra civil canviaria de nom, passant a
dir-se UNICOLOR,S.A..
A finals de la dkcada dels quaranta, I'empresa va vendre el 50% de les seves accions a la Bayer
que es fati amb el control de la firma.32
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Anunci de la fabrica dejdPeIIicer

Lleixius i sabons.

La tercera via s'esrableix de la ma de la producció de lleixius i sabons. Aquesra producció
molr ailunyada de la de Sant Marti i de I'especialització de laveina Sagrera3)rroba alguns exemples
com el de la firma Miquel Bardolet al carrer Gran, 148, el 1906 que produek 2000 litres I'any
de sabó. Tamh4, el fabricant de lleixiu Hijos de C. Barmejaume, després anomenat Enric
Barmejaume, que al passeig Fabra i Puig, 129 produeix el 1921, 3000 litres de lleixiu a I'any i
diversos ripus de sabó.

A la dkcada dels trenra, algunes firmes relacionades amb el món perfumer fan la seva
aparició a Sant Andreu, és el cas de Josep Farreras al carrer Sant Pere, 11 que produeix el 1928,
500 lirres d'esskncies per sabons i perfums i rambé, els perfumisres, de ben segur dedicats al
mercar local com són: Antonio Pomares al carrer Gran, 346 i José Jacás a la placa Mercadal, 7.
També, alguns productors de bases de sabó i glicerines es poden rrobar com l'esmentat fabricant
de colorants i vernissos Miquel Clapés que té un establimenr de producció al carrer Sanca Marra
o com les dues fabriques de tractament de sku animal, base de I'elaboració de sabons que trobem
al carrer Gran, 435 a nom de Juan Blasi i al carrer Neopatria, 34 a nom de Gerbnima Subirana.
Aquestes contribuiran amb una producció de 100 i 200 litres 1 any de sku, respectivament.

La quarta via de desenvolupament del sector són la producció farmacolbgica. Entre els
contribuents destaca al llarg d'aquest període el Laboratorio General de farmacia i? Borrell, a
tocar I'actuai carrer Pardo.
Pau ~orrell,instaJ.la el seu laboratoii de producció farmackutica a les darreties del segle
passat. Aquest exemplifica I'enksim cas de metges, químics, veterinaris, farmackutics i altres
tkcnics que estableixen la seva propia empresa o bé per desenvolupar les seves experikncies científico-mediques o per desenvolupar una idea empresarial. El territori del disrricte en aquests
anys és ple de exemples ben eloqüenrs com els casos del Dr. Jaume Ferran i Clua que esrableix el
seu laborarori d'experimentació al final del carrer Estebánez, el del Dr. Cararach i la clínica Sant
Jordi, el del Dr. Torras i I'Hospital de la Magdalena a la Sagrera o el cas dels Docrors Pla i
Ravetllat que fabriquen niedicaments antituberculosos als laboratoris que teiien en uns terrenys
a rocar el Mas Mascaró al Guinardó.
Cap a mitjans de la dkcada dels vint, instal.1arh I'empresa de productes químics Ciba,
especialirrada en la fabricació de colorants. Aquesta firma insral.lar&uns laboratoris ens uns
terrenys recentment urbanitzats a tocar l'actual placa Garrigó. Aquesta empresa suiSsa seguia
així el seu procés d'expansió per altres paisos europcus.

Maquinaria.
Per qüestioils metodolbgiques hem englobar dins d'aquest sector rota la producció
d'eiements per mhquines, maquinaria, serralleria i ferreria industrial i les foneries.
La seva evolució a Sant Andreu es mostra forca paral4ela a la de Sant Marrí , malgrat que
arnb un nivel1 productiu molt més baix3! El creixement ha passat del 2% de 1906 al 12% de
1933, amb un increment del 17% el 1921 provocar per la cotització de la fabrica d'autombbils
de F. Batlló Sociedad en comandita, rnés coneguda com la Ricart - Espanya a tocar I'actual
carrer Valenrí Iglésias.
Igualment, per raons merodolbgiques no hem contemplat dins del secror, les quotcs
aportades per les empreses tkxtils que renen els seus propis raliers per la maquinaria i les seves
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serralleries que utilitzen com a part integrant del proces productiu. Hem tractat de separar els
empresaris que en exclusivitat es dediquen aquest sector.
De manera general, la producció dels sector va estar més centrada en I'elaboració i
manipulació de peces i elements metal.lics que no pas en la construcció de maquinaria.
Els llistats de contribuents de 1906, el sector es presenta com un complement de la
industrial textil En aquell exercici el major contribuent 6s Pedro Sauqué que té al carrer Sant
Jaume, 35, una fabrica de gafets i claus que mantindra una producció al llarg de més de trenta
anys, malgrat que a la decada dels trenta consta en mans d'un altre propietari, Emili Mombrú.
Aquell mateix any, destaquen dues firmes dedicades a la serralleria, la Basté y Baliarda al
carrer Casanova, 17, i la March y Guardiola al carrer Gran, 71, i una fabrica de corrons, un
element integrant de la maquinaria textil, sota la titularitat d'Eusebi Vilaseca i Trillas al carrer
Gran, 174, i que el 1921 apareix amb el nom de Sola y Bonet.
La contribució de 1921 presenta un important increment percentual del sector, per
I'efecte de la cotització de la fabrica d'autombbils F. Batlló y Cia Sociedad en comandita. Una
empresa que produira el model España. Aquesta empresa representa la meitat de la contribució
del sector en aquell exercici.
L'eliminació d'aquest percentatge ens presenta una evolució més sostinguda a la vegada
que progressiva del sector.
En I'exercici de 1921 anotem la presencia de firmes com Murt y Morros a les dependencies
de I'antic molí fariiier d'en Merles o de Sant Andreu, al camí antic de Santa Coloma, que
cotitzava sota I'epígraf de construcció de maquinaria i per la producció necessaria per fer-ho, 5
kilowatts de f o r p elkctrica. Aquesta empresa, el segon contribuent del sector en 1921, 6s un
exemple a escala local del progrés de la metal.lúrgia a Catalunya. Aquest es va poder dur a terme
amb la introducció de I'electricitat i dels elements generadors de la mateixa. Abandonant la
importació del carbó que encaria els costos de producció fent molt poc competitiva la producció
metal.lúrgica a gran escala i la siderúrgia.
La resta de contribuents eren tallers de serralleria i ferreries industrials que molt
probablement estaven enfocats a un mercar local i desenvolupaven una activitat complementiria
no només centrada en la indústria sinó també en altres arees com ara la construcció, el comer$,
les eines agrícoles, etc.
Algunes de les firmes presenten una trajecrbria de més de vint anys com és el cas de Basté
y Baliarda, la fabrica de gafets de Sauqué i la fabrica de corrons de Sola y Bonet. A aquestes
s'afegiran de noves com la fabrica de corrons de Juan Torres, al cari-er Gran, 322, i la fabrica de
caixes de llauna de Joaquim Jalencas a1 carrer Sant Adrii, 7.
Independentment de la cotització industrial, el 1918 es va instal.lar a Sant Andreu una
factoria de la Maquinista Terrestre y Marítima. Una ubicació logística i economica per una
firma que es convertitia en la principal empresa de Sant Andreu i pol d'atracció i generació de
llocs de treball per la població.
L'exercici contributiu de 1934 va suposar un nou increment percentual del sector. Aquell
any trohem continuitats com les de les fabriques de corrons de Juan Torres i de I'antiga Sola y
Boiiet ara anomenada PIá y Boner i la de gafets de Sauqué, ara propietat d'Emili Mombrú i
també I'aparició de nous contribuents com Joaquim Riu al carrer Sant Andrés, 288, com fabricant
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de gafets i claus, Lorenw I'omés al carrer Irlanda, 8 3 com fabricant de Ilangadores, un altre
element de la maquinaria tkxtil i la.fabrica de reixetes fetes a m i de RaimundaTraveria al carrer
San Andrés, 198.
Dos tallers de construcció de maquiniria es presenten com els dos principals contribuents
del sector, I'empresa anomenada La dinimica, S.A. al carrer Sant Sebastia i que cotitza per 3 CV
de forqa i Establecimientos Morros, S. A,, continuació de Murt y Morros. Aquesra empresa que
ja hem vist estava dotada de subminisrrament el&ctricquc aconseguia aprofitant la forga de
I'aigua del Rec Comtal. contribució fiscal.
Dedicada a la fabricació de peces i maquinaria pera la mo7iñeria, contribuia el 1934 per
una f o r p de 24 CV. Malgrat, aquesta producció, part de les dependkncies, propietat de la
família Bofill van continuar desenvolupant activitats de producció molinera fins que els terrenys
van ser venuts a La Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos, e1 1948."
El segon contribuent d'aquell any, 1934, era la firma Meta-química industrial, S.A.,
sirtiada al carrer Llenguadoc, una foneria de capacitas mitjana que contribueix per grkssols de
134 decímetres cúbics. Una xifra que dóna el caricter i volum de la firma. També, amb una
producció més petita i lligada a una producció a mig camí entre I'arsesanal i la industrial, anotem
la presencia de tres caldereries de coure. Aquesres segurament es van dedicar a la caldereria de
i'aram, coure batut, Laminat o forjat en forma de xapa, perfil, canonada o ftl meral.lic, a la
producció de peces per maquinaria diversa i s'cspecialitzaren en reparacions de la maquinaria
que desenvolupava la gran caldereria a firmes com ara la Maquinista."

"

La fabrica ESparía dáutomdbilF.
La societat "España" va ser creada a Barcelona el 1917 per a la fabricació d'autombbils,
per Francesc Batlló i Godo, un enginyer t&xtilapassionat per I'automobilisme, amb la cooperacid
de la seva familia. Va establir una fabrica a Sant Andreu, molt probablement en uns terrenys en
propietat de I'industrial Valentí Iglésias. Aquest en un primer moment s'especialitzaria en la
fabticació de xassís sobre els que muncava un motor d'importació. Vehicles que anaven destinats
per ambulancies al Marroc i sobretot camions i altres vehicles per I'exercit. La seva producció
anual fou de més de inil unitats, i serví per a I'experimentació de problemes meral.lúrgics fins
aleshores iiiedits a Espanya.
Cempresa creada durant el conflicte bkl.lic mundial va tenir un breu període d'expansió
pels beneficis obringuts per les transaccions amb els militars durant el conflicte. Un cop finalitzat,
les principals mancances de la indústria de I'autombbil estatal provocaren la crisi de la firma.
Aqiiestes, I'escassa previsió, els elevats preus dels carburants, I'estat prccari de les carreteres, el
caricter amateur i artesanal dels constructors i sobterot I'escassa demanda i absorció del mercat
espanyol , potenciaren una serie d'estratkgies de fusió entre diferents firmes. Així, el 1927,
l'enginyer Julio Renteria va intenrar la unió de les empreses Ricart, Eliwlde i España per construir el model APTA. Una fusió que no va tirar endavant tal com esrava pensada perb si provoca
la unió el 1928, de la societat Ricart Pérez amb la España de Batlló. L.a firma constituida com
Automoviles Ricart-España va unir, la producció de xassís i l'experikncia en el inuntatge de

motors amb el disseny de modrls. Malgrar aix¿~.la experiencia n o funcioni. per les mateixes
mancances abans esmentades i que feien la producci6 extremadamenr fragil. 1a
. socierat tanca el
1930. Entre els models cal destacar la fahricació de I'anomenar "torpedo" España. u n cotxe de
marcar caracter esportiu.'-

La Maquinirtn %reshe y Marítima" a Sant Andreu.
Aquesta societat anbnima va ser consrituida a Rarcelona el 14 de setembre de 1855 i
aprovada l'any següent pel govern d'Isabel ll.I.a seva finalitat era la construcció de tota mena de
maquinaria pesanr.
L'origen de la societat fou la fusió dels tallcrs de Valentí Esparó i Giralr (Valentí Esparó i
Consocis, adquirits a la companyia Ronaplata el 1839) i la societar La Barcelonesa (Tous, Ascachar
i Companyia), fundada el 1838 per Nicolau Toiis i Mirapeix i Celedonio Ascacíbar. El capital
inicial, de vint milions de rals de hilló, era repartir en cinc m i l accions dequatre m i l ralscadascuna.
Els principals accionistes foren, a més dels propietaris esmentats, Ramon Ronaplara, Josep M.
Serra, Joan Güell i Ferrer, José Antonio de Mendiguren i Nicolau Tous i Soler. L'inici de les
activitats de I'empresa coincidí amb I'auge de les construccions navals de vapor i dels ferrocarrils,
fer que la impulsa decisivament. Superada la gran crisi de 1866-68, assolí una gran expansió els
primers anys de la Restauració (1875-78) bé que sempre estigui sormesa als avarars del
proteccionisme, pel fet que havia d'importar una bona part de les primeres materies i doncs, el
preu dels seus producres n o podia comperir amh la tecnologia estrangera.
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A la primera dtcada del segle actual, dos fets van permerre la instal.lació de la Maquinista
a Sant Andreu. D'una banda, i'entrada en el capital de I'empresa de les dues companyies de
ferrocarril que operaven a Catalunya, la del Nord i la Madrid-Zaragoza-Alicante, amb una
ampliació valorada en 20 milions de pessetes. D'altra, el nomenament de Ferran Junoy i Verner
com director general de la firma.3R
Jurioy i la nova siruació empresarial de la Maquinista van impulsar la fabricació de
Locomotores a gran escala, una producció habilitada per L'entrada a I'accionariat de les diles
companyies a dalt esmentades. La necessitat d'una nova faccoria es va fer ben evident ,jaque la
de la Barceloneta no podia assumir tota la producció. El 1918, a requeriment de Junoy el consell
directiu de la Maquinista adquiria 18 hectarees de terreny properes a una estació del ferrocarril
i suficientment aillades dels nuclis urbans propers perb accessibles pels possibles treballadors de
la mateixa.
El projecte de la nova factoria va ser encarregat a I'arquitecte Joan Curet que va iniciar la
consrrucció de quatre de les sis naus projectades que es van completar més tard amb un cos
d'edificis adossats en forma d'espiga, projecte de Antonio Lozaya Augé , destinats a les oficines
i els serveis . Les edificacions només van ocupar el 30°h de la superficie total. Una solució que fa
pensar en les perspectives de desenvolupamenr fiitur que tenien els directius de I'empresa.
Mossen Clapés ens recorda de forma acurada com era la factoria que es construí.

':.. Per desenrotllar la conrtrucció de locomotrius en gran escala . A (éfecte adquiri moltes
mojades de terreny al regadiu de la barriada de Sant Andreu, pera muntar els espaiosos tallers
adeqnats a la nova industria. Una de les dificultats majors amb que hagnéde lluitar la Maquinista fou de primer la manca d'erpai adequatper al muntatge. Que séfectua en la formosa nau
de 2 0 metres de llum per 200 de llargada, provista de 1Ofossos de muntatge i unagrua elkctrica,
corredora de 30 toner.
Al mes dltgort dp 1920 esferen proves d e la primera locomotora motriu de la serie I400per
la MZA, queforen plenament satiifactdries. Se suposa que quan el8 taller8 sian terminatspermetran
fer una producció anyal de 7 0 a 80 locomom'usde via normal o son equivalent en tipur més petit~.'~"
La producció de locomotores va créixer de forma espectacular, resultar de les comaiides
de la companyies ferrovihries accionistes, la primera comanda de la factoria andreue~icaés per la
MZA, i de Sacord que la firma adquirí amb l'alernanya Krupp, rambé fabricant de maquinaria
pesant. D'aquesta forma el 1927, la Maquinista tocava sostre produint aquel1 any 76 locomotores.
La crisi del 29 va afectar a la co~npanyiade forma evidenr, la producció es va reduir i provoca la
dimissió de Ferran Junoy. A la dtcada dels trenta, s'iniciava la producció de morors marins diesel
i es projectava la possibilitat de fer navegable el Besbs per poder facilitar i'arribada de vaixells
amb els motors malmesos. L'enorme cosr econbmic van Ser inviable una proposta que la Guerra
Civil va deixar en I'oblit.
La instal.lació a Sant Andreu va suposar un impacte important ja que I'empresa podria
donar molta feirla. Les necessirats de i'empresa van fer que persones de Sanr Andreu, Santa
Coloma, Sant Adrii i fins i tot Badalona anessiri a treballar a la factoria. El 1936, al poc d'iniciarse la guerra civil, la Maquinista es col~lectivirzadai destinada a la producció d'armament i
blindatges en aquel1 momeiit, I'empresa compra amb 1300 treballadors, 850 a la factoria de la
Barceloneta i 450 a la de Sant A n d r e ~ . ~ '

Hem deixat I'estudi del sector del textil pel Lnal per diverses motivacions metodolbgiques.
Cettament, L'anilisi acurada del sector a través de la font utilitzada ( els llistats de contribució
industrial ) ha estar insuficient. Les raons són la perdua progressiva de perspectiva de la realitat
a partir de 1907 quan s'introdueixen una serie de canvis normatius que fan que les societats
anbnimes cotitzin pet altres conceptes i per tant desapareixen d'aquests llistats. Aquestes societats,
a grosso modo representen en el periode estudiar, de 1904 a 1934, més del 80% de les cmpreses
textils de Sant Andreu.
La impossibilitat de poder extreure dades d'aquestes societats, pel fer que bona
part de la informació s'ha perdut i la necessirat de fer estudis i investigacions molt més acurades
en el futur fan que només sigui possible presentar una visió parcial, per bé que aproximada a la
realizar del sector a Sant Andreu.
A I'efectc, hem cregut adient presentar un estudi del sector en termes generalistes, a partir de les
dades subministrades per la contribució industrial de 1904 i 1934, ja elaborats anteriorment
per J. Nadal. i X. Tafunell i recolzar-nos en les informacions dels llistats de 1906, 1911 i 192 1 i
de 1933, malgrat que aquest últim presenta una escassa informació.
Els petcentatges de la contribució industrial del sector al llarg d'aquest trenta anys presenten
una clara tendencia a la baixa, mentre el 1906, el sector del textil representa el 68% de la
indústria de Sant Andreu, el 1921 només era el 18% i el 1933 era del 20%. Una davallada
inversemblant i que cal matisar de forma contundent per les raons metodolbgiques a dalt
esmentades. Ara bé, la baixada que si que es produeix en el sector té com a base una forra
tendencia a la concenttació empresarial de la m i d'empreses tan emblernitiques com la Fabra i
Coats, la Societe laniere Barcelonaise, Hijos de Juan Mateu, Hijos de M. Puig, Geronimo
Campanyi y Cia i Portabella y Cia. Una concentració que en el cas de la primera s'exerceix a
nivel1 ideolbgic i sociolbgic en el marc de la geografia andreuenca i en i'imaginari col.lectiu de la
població. Una influencia que al nostre entendre ha amagar, per manca d'estudis acurats, la
veritable estructura industrial del Sant Andreu deis primers anys de segle.
Aixb, pero no vol dir que malgrat i'aparició d'altres sectors industrials, el textil, el sector
capdavanter i potenciad01 de la industtialització a Sant Andreu, no continui inantenint una
posició hegembnica al llarg d'aquestes tres decades.
Per subsectots veien I'enorme pes del cocó a la indústria textil andreuenca amb
contribucions tan destacables com les de la Fabra4' que el 1903 havia tancat un procés de fusió
amb una nova capitalització amb apottacions estratigeres i es convertia en la primera indústria
textil de Catalunya, amb factories aTorell6, Sant Martí i Sant Andreu, les de Hijos de M. Puig,
les de I'ortabella i Cia i les de Getonimo Campaiih y Cia. El tissatge i filat d'aquest materia
primera segons les dades de la contribució es va doblar al llarg d'aquest trenta anys, el 1904
representava el 46,3% del sector textil i el 1933 era el 83, 8%. Un cteixement destacable, pero
matisat pels defectes que les dades de la contribució de 1933 presenten. Les apreciacions en
detall mostren una teducció considerable del número de contribuents, més de la meitat en
trenta anys, pronosticant els efectes dels processos concentradors que a dalt apunthvem. Amb el
cotó, Sant Andreu s'havia convertit al llarg dels últims anys del segle passat i sobretot durant els

passeig de Fabra i Puig i la de Sebastii Alonso al carrer Fomento, 47
Quadre 7. Evolució de contribuents i quotes fiscal del sector textil a Sant Andreu el 1904 i
1933.
Informació extreta de NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Martí de Provengals. El pulmó industrial de Barcelona ( 1847-1992). Barcelona, 1993. p. 282 i s. Font: Arxiu de la Corona d'hagó.
Secció
d'Hisenda, Llibres de matrícules industrials.

Auxiliar del t2xtiL
Pel que fa aquest sector subsidiari del textil, la seva evolució a Sant Andreu presenta una
estabiiitat destacable presentant sempre percentatges a I'entorn de 7% i 8 % respecte els altres
sectors. Les indústries que desenvolupen a aquestes rasques es localitzen a les irees periferiques
de Sant Andreu, a tocar els serveis de captacid d'aigües del Rec Comtal i d'altres mines i en
menor mesura a la zona de Vilapiscina i Torre Llobeta. Una instal.lació que s'explica per les
necessitats d'aigua que aquestes empreses necesiten.
Les dades subministrades pels llistats semblen testimoniar una cerca especialització pel
ram de la tintoreria amb continujtats de firmes com ara Planella y Cia, la Marcelli Abel y Cia,
situada al carre San Cristobal, 30, despres transformada en José Maria Abel y Cia i la Font y
Santris al carrer San Pablo, 35. A la decada dels vint rrobem a la carretera de Sant Iscle (actual
Avinguda Borbón) la firma Santaló Hermanos que mantindri una posició capdavantera fins la
guerra civil.
Pel que fa al blanqueig, només cal citar la firma Viuda de Puntí i Figueras que perviuri
fins a la decada dels vint i haurb de tancar per la manca de condicions adients per la seva
producció.
El blanqueig era el conjunt de les operacions d'acabat, o cadascuna d'aquestes operacions,
a que sdn sotmesos els tkxtils, filats o teixits, per tal d'eliminar-ne les impureses que els coloraven.
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Annex 1.
Els

50 p r i m e r s c o n r r i b u e n c s

industrials d e

CONTRIBUENT

TOTAL QUOTA

HILATURAS FABRA I COATS
SOCIET~LANIERE BARCELONAISE
HIJOS DE M. PUlG
SDAD. CAT. ALUMBRADO POR OlS
JUAN PASCUAL
PLANELLA Y CIA
GERONIMOCAMPANA
PORTABELLA 1CIA
P. BORRELL 1CIA
JOSE MARIA SIRVENT
HIJOS DE EVARISTO SEGUR
HIJOS M J.MATE0
JOSé SALAORIGAS
ANGEL MOLERACASAS
SALVADOR BERNADES
EVARISTO SEGUR BLANCH
RAMÓN RIERA PLANAS
PEDROSAUQUB
VALL Y PUIODEMUNT
HIJOS DE GABRIEL IBORRA
MARCILLI Y =EL

FONTISANTRAS
JOSE COSI B O R R M
VICTORIANO PAGES
JUANROIG SERRA
JAIME CARARACH NADAL
DOMINGO MARTIN
DOMINGO HEREDERO
VDA E HIJOS DE JBORNELL
MIGUEL BARWLET
MARCH Y GUARDIOLA
BASTB Y BALIARDA
VICENTE SALVA
ANTONIO JULIA
VIUDA DE PUNTi Y FIGUERES HNOS,
M. PARELLADA JULIO
HERMANOS GUAL
JOSEFABANCANTANPLANTADA
BARTRINA TORRA
RECASENS Y VALLS
JUAN PONSAVIfdAS
FRPNCISCO ORAS PIJUAN
TEOWRO BONET
VIOAL Y COMPANIA
BALDOMERO BARJUAN
JUAN COMERMA
MIGUEL PUlG COMAS
J. SOLER
JOSE ARNÓ (AUSSIÓI
JACINTO OLNER
PABLO PUGA
JAIME BONET

Sanr Andreu

PUIG

el

1906, segons q u o t a fiscal.

CARRER

SECTOR

CISAN ILDEFONSO,55
C.IINOUSTRlA.71

TEXTIL

C.IINDUSTRIAS.69
C ISANTA ANA.16 (BARCELONA)
CTRAMONTANA
C.ICAMP0.23
C.lMAYOR.l88
CIPRIM.34
CAN GARRIG6
CMONJAS
CIMONJAS,2

TEXTIL
T~XTIL
SERVEIS
ALIMENTACI6
AUXT~XTIL
TEXTIL
TexTiL
QU~MICA
QU~MICA
T~XTIL

C.IDALT
C.iPRIM.34

TEXTIL

C.ISTA TERESA.23
C.IPROGRESO.60
C.IILDEFONSO.55
FERROCARRILM L A .
CISAN JAIME. 35
CJSANTA AMALIA.20

TEXTIL
TEXTIL
TEXTIL
CUIR
CONSTRUCCI~
CUIR

C ¡SAN SEBASTIAN72
C tPRlM.37
CISAN PABL0.15
C I SAN SEBASTIAN.9

TCXTIL
AUXT~XTIL
AUXT~XT~L
CUIR

CIMAYOR.36
C ICAMPO.45
CIMAYOR65

ALIMENTACI~
QU~MICA
ALIMENTACIO
ALIMENTAC16
CUlR

CISANT CRISTOBAL.16
CISANTAAMALIA,8
C l SAN JOSE 7
CIMAYOR,148
C I MAYOR,71
C.ICASASNOVAS.17
C.ISANALEJANDRO.10
C ISANTA AMALlA.22
FERROCARRILM Z A .
C I SANTA EUGENIA
P CARDONA.8
C.ICONSTITUCI~N,~~
C I S N T A EUL4LlA

TIXTIL

TEXTIL

QUiMlCA

MAOUINARIA
MAQUINARIA
CUlR
CUIR
AUXTCXTIL
ALIMENTACI~
TEXTIL
TCXTIL
CUlR

CRTA DE HORTA.l
C., MAYOR.78
C., SAN PABLO
C(SANTAAMALIA.1
CtSANTA EULAL1A.M

CUlR
ALIMENTACI~
ALIMENTACI~
CUIR
CONSTRUCCi6

CIORDEN.7
C.ICASASNOVAS146
CASANOVAS,49

TEXTIL

C.JINDUSTRlA.71
RIERA DE HORTA 8
C.ICASASNOVAC.ZO<J
CISAN JOAQUIN 13

Fonr: E l a b o r a c i ó p r b p i a a p a r t i r d e SAixiu de la C o r o n a d'Arag6,

OU~MICA

ALIMENTAC16
ALIMENTACI~
CUIR
ALlMENTACl6
CONSTRUCCI~
CUlR

secció d'hisenda, l l i b r e s d e r n a r r i c u l e s i n d u s r r i a l s

Annex 2.
Contribuenrs

indusrrials de Sanr Andreu el 1906, per srcrors.

T~XT~L
NOM DE CEMsRESl
HIUTURASFABRAI COlii.5
SOCIEIf LANIERE BARCEiDNAiSE
HIJOS DEM. PUIG
GERONIMO CAMPANA
PORTABEILI) I CIA

TOTA.!

QUOTA

CARRER

IdJSP

CISAN ILDEPONSOQI
C.IINDUSTRIA.II

1203I

60%
1405
1123

C lINDUSTRIAS.BO

LLANA
COTO

CIMAYOR188

cor6

CRRIM,34

COTO-Lii

HUOS DE E M R l S i O SEGUR
HUOS OE JMATLU

8M

JOSg SALAORIGAS
ANOELMOLERA CASAS

624

571

PRiM.34
C.!STA TERESA23

S&LVADOR BERNAOES

510

C.RROORtSO.BO

EVARISTO SEGUR BLANCH

536

C/ltDEFONE0,55

HYOS DE GASRIEL #BORRA

,se

CiSAN SEBASTIAN 12

VDA E HIJOS DE J SORNELL

298

HERWNOSCiU*I
JOSEFLB~NCANTW PWTLOA

$S$

C I S A N JOSE.7
P.CAROONA.8

$88

CICONITITUI,~N,I~

BALDOMERO SARIUAN

112

CIOR[>EN,I

781

cor6.w

CIMOHJAB.2
CiDALT

PEDRO SEMBA

65

ONOFRE CORTES ViLA

7,

1NDUSTRIA.tB

8 0 N E i CAR86 Y ClA
BALOOMEROBASALAU
PETRAARBDS
OLlVER LLOVET
HERMANOS TOMAS SOLER
IEOERICOY ROSA S I M S O
SUCESORESDECOLLY CIA
ANTONIO MASIN
MARCEIINO CASANOVAS

5n

C.ISEBASIIAN.71

39

CICASANOVAS. 11

34

CISANTA ROSA.5

LLANA
LLANA.COT~

CISANLORENLO

GENERESOEPUNT

i IUUOUE,I1
CISAN IOAOUIN.13

FCiA DE CNTES

USAN JO&OUIN.I3
CISANNIQUEL 23
CANEM

CANEM

RAMON RIERA PLANbS

FERR0CARRILM.L.A.

ADOBERIA

M L L Y PUlODEMUNT

C.ISANTAIIM4I1A.lo

AOOBERIA

IOSE COS1 BORRAS

CISAN ILBASIIAN.S

ADOBERI*

DOMINGO HEREDERO

CISANTA AMALI&.B

liOOBERiA

V~CENTESALVA
ANTONIO IULIA
BARTRINIIIORRA

C/SANIIIEJANDRO,?O

&DOBERIA

CISANTAAMLIR.22
C I SANTA EULALIA
CRIA DE HORTh.1
CbANIAAMAIII\.!
C.IINOUSTRU.7f
C.IS&N JDAOUIN 13
C.lSANT4 AMALIA26
CISANTA AMALI.428
CISANTA IMaIIAC
C!SANIAIIM/\LIA
CNACIOWL.4
C.INIEVES.IB
C.IOROEN.47
C.!SAN JU&N 22

(IWBERIh

RECASENS Y YALLS
TEOOORO BDNCT
los^ A R N (~A U S S I ~ )PUIG

J I M E BCiNET
FRANCISCO MIRALLES
FRANCISCO MI)ULIf FONT
SIMON BASTERS
BALAGUER Y FIUS
IOA<IUIN ROVIRA
IOAQUIN BDRDlS

JOSfVALLE
EDUARDOCASTELLS
TOTAL CONTRIBUCi6

3169

AD-DOBERIII-XAROLARP E I I S
AOOBERIA
ADOBERIA
ADOBERW
AOOBERIA
AOOBERU

ADOBERIA
ADOBERIA
ADOBERIA
ADOBERIA
PiDOBERlA
IIDOBERY
ADOBERIA

CONSTRUCC~

NOM DE VEMPRECA

CARRER

CAMCTERISTWES

VIDAL YCOMPllOlA

C / S I < N l AEVLALiA M

SdliES

PABLO PUDA
JURNESIAP:BOGUNA

C ICASIISNIJVAS.ID9
C !DUQUE DE LA VICTORU.28

FCA DE LLOSETES HIDRAULIGUES
FCR DE TENALLES

BENITO COROMINAS

CIMAR 124

FCA DE TENALLES

VlCENTEBONET
SALVADOR BORREIL

CRTA HORTA

BOBSLES

RAMBLA

PEDROBONEI

BAJADA MkRINE

JUPiNSAGUESBOADA

CEMENTERIO.!

VICENTE "AILYIDRIERA

LiOBETA

PEOROFABREGAS

R B U S T A EULAIIA

JRlME RAURELL

CRIA NUEVA HDRTA

HERMANOSMOLINS
FEDERICO COIOMINAS

CIORIENTE.48
R U SANTA EULAIIA

B~SILES
~O~ILES
sbenEs
~~BILES
S ~ B ~ ~ E S
86811EC
BdBlLES

DOMiNGoY SALVADOR BONkíONT

CANALEJANORO

BOBILES
BOS~E
IS

CARRER
IUANPIISCUAI
VICTORIANOPAOES
,&#ME CARARACW NADAL
DOMINO0 MARilN
M PARELUDAJULIO
JUAN PONSA VIRAS
FRANCISCO =RAS PIIUi\N
MiOUEL PUlG COMAS

CTRAMONTANR

FARINERA

C.(M(IYOR,JB

PASIESDESOPA

CNAYOR,85
C.ISANICRISTOSAL.IB
C I SANTA EUGEIIIA
CIMAYOR.78
CISANPABIO
CASANOVAS,+*

PASTE3 DE SOPA

J SOLER
JACINTO O I I M R

PASTESDESOPA
ABASIAMENT AIGUES
GASOSES

0A505ES
FCA DE XOCOLATES
FCADEXOCOUTES

>VAN GIL

FCA DE MI06
FCA DE XOCOUTES ( A MA)

BAUTIST* VIDAL JUAN

DISTRIBUC~DE YINS

TOTAL CONTRl8UCiO

P BORRELL i CIA

CAN OARRiOO

LABORAIORIS

JOSE MARI* SIRVENT

C (MONJAS

LABORATORIS OUIM~CS

I U k N RO(0SERRA

CICAMPO,~

ICACOLORANIS

MlOUll BARDDLET

C!M4YOR.148

FCACOLORANIS

JUAN COMERMA

C,ICASASNOYAS.~dB

FCACLORURS

FRANC8SCOMhS

CIBIIRCELONA.

FCA GOMA LIOUIDR

ANTONIO DE SART

P.CONCEPCI~N.I

PCA CDLORANTS

IIU~WICB

NDM DE L'EMPRESA

OWTA FISCAL
CISANJAIME. $6
CICASASNOVIIS.17

C I MAYOR.,,
C )SAN CRISlOBALS.Y>

PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL DE SECTORS

NOMDEL'EMPRESA

WOTA FISCAL

343

FONT~SANTR~S
VIUDA DE PUNiiY FIGUERES HNOS

202

PEOROCUaRT

TOTAL CONTRIBUCI~

BB

24%

PERCENTATGESOBREELTOTi\LDESECTORS

CARRER

Annex 3.
Els 50 p r i r n e r s contribuents

industrials

de Sant A n d r e u - D t e .

U(

el 1921--22 s e g o n s quota fiscal.

ANNEX J.

.

ELS60 PRlMERS CONTRIBUENTS INDUSTRIALS DE S A N l ANDREU DTE. IX EL <821.22. SEGONS OUOTAFlSCAl
CONTRIBUENT
ALLENDE M Y ClA
UNOS DE JUAN MATEU
J. B A T L L ~Y CLA $DAD ENCTDA
PUS SERRA JUAN Y HIJOS
ROGER Y LOPEZ
MARIM~N Y DEBRAY
MUR1 Y MORROS
PLANELLAY CIA
ZARAGOZA IGNACIO
P.BORRELL Y CIA
A MESTRES DIEZ
COSTA ANTONIO
F.SERRA Y CIA SDAD EN CTDA
SERRATOSA JUAN Y CLA
PAGCSVICTORIANO
Hl>OS DE C. IAUMEJAUME
IGLESIAS A E E U Y VALENTIN
MARTIN GUITART Y CLA
AüEL JDSE MARIA
USTRELL MARTIN
RIBO Y FEUU
JULlO FONT
BATUE. JOSe
JALENCAS JOAOUIN
CaRAWCH JAIME
FELIUBADAL~ISIDRO
~ A L L SJOSC Y CIA
ROGER AOUJW4 FRANCISCO
PUIG Y SERRA
USSECESAR
BASTE Y WLIAROA
VIUDA DE JOAWIN BOUSA
COMAS MIGUEL
P.ANDREU Y ALSINA
PELtU FRANCISCO
vÍDUA DE >OS& MOLINS
BONET JAIME
RITA JOI\(>UIN
SOLER. JUAN
COT JOSE
FERRER MANUEL
PARELLAOA JULIO
CASAS Y R N E
SAUOUC PEDRO
SALYIIYCENTE
MIRALLES FRANFISCO
EBRENSPEGER, C
VALLS JOSd
MAOURELL WERALT Y ClA
ELIA* JAIME

TOTAL QUOTA

CARRER

SECTOR

ANDEN FCMZA
DkLT

CUiR
TEXT~L
MAQUINARIA
QU~MICA
T~XTIL
QUÍMICA
MAQUINARIA
AUXTCXT~~~L
CUiR
QUIMICA
CUIR
TEXTIL
TEXTIL
CUlR
AL~MENT&C~~
OUIMICA
TEXTIL
ALlMENTACld
RUXT~XTSL
AUX T~XTIL
AUXTEXTIL
Aux.rBniL
CUlR
MOUINARIA
ALIMENTACIO
ALIMENTACIO
CUiR
MAQUINARIA
MAQUINARIA
MAQUINARIA
MAOUINAR%A
CUlR
ALIMENTACI~

C.RIBAS
CRTA STA COLOMA S m
CAMPO,23
SAN ANORES, M
C&N GARR106
VIRGILI. 22
VALENCIA, 647
BURRIANA. YN
GARROTM, 52
PON5 Y GALLARIA 5
RBLA. STA EULALIA
SANANORESIO
RIIMON BATLLE, 7
SAN CRISTOBAL. M
SAN ANDRES 86
SAN ANDRES. 392
ARISTOTELES. 35
ORDEN, 47
SAN AORIAN, 7
SAN ANORES.65
PONS Y GALLARIA.37
STA AMALIA. M
SAN ANDRES.562
NEOPATRIA, 2
PIFERRER. I I 8
CASANOVAS. 70
AMILCAR. 40
SANANDRES 166
PU1G.36
DR.SAMPONS.IO
RBLA STA EULALIA
STA AMALIA, 6
SOCRATES. M
SAN ANDRES, 32
SAN ANORES (49
AMILCAR, 37
SANTA EUGENIA, 169
STA. EULALIA. 44
SAN JAIME. 35
STA ALEJANDRO. 8
STA AMALIA. 28
CRTA RIBAS
STA AMALIA. 20
VIRGIL1.94
PRlNClPE
SANANORES, 74

Font: Elaboiaciá pibpia a partir d e i ' h x i u de la Corona d'Arag6, s e c c i á

TEXTIL
MAQUINARIA
CONSTRUCC~~
CUlR
QUÍMICA
AL~MENTRC~~
QUIMICA
PLASTICS
ALIMENTAC16
CUiR

MAOUINARIR
CUlR
CUlR
CUIR
CUIR
CUlR
CONTRLICC16
CUlR

d'hisenda,

[libres de rnarricules i n d u s t r i a l s .

Notes.
'Aqtiest article és una conrinuació Ibgica del presentar per PGIMENO en aquesra mateixa publicació i que porta pei
tital. La indusrrialirzació de Sant Andreu ( 1839-1904). En aquest sentir, I'autora del mateix ens ha subministrat la
font per I'cstridi, les llistes de la contribució indusrrial de i906, 1911,1921, 1928 i 1934 sensc les quals aquest treball
no hagués estar possible.
'NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Martí de Provensals. El pulmó industrial de Barcelona ( 1847-1992). Eds
Columna, Daicelona, 1993.p. 255 i s.
'CALVO, A. La rransformación de la estructura industrial en Catalunya 1898-1920. Tesi doctoral (inedita) Vol 1
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CABANA.. F. i. ed.). Hisrbria econbmica de la Catalunva Contemoorinia, Barcelona, EncicIop2dia Catalana, 1989,
vol 6. Pag 13-41.
'CAI.VO,A. 1.0s iniciosdelaindustriaautomovilistica. Dins IICongrésd'histbria Urbanadel Plade Barcclona,octubre
1985.
*Les firmes més desracabies del recto1 es desenvoluparen en aquel1 mument, és el cas de la Conserver Calvo, les de
pasrisseria industrial, Cuetara i Reposteria martinez, La Chupa Chups d'Enric Beiiiar, Caramels Mauri, la formatgera
el Caseiio, Nutrexpa-Cola Cao, Danone, Vichy Catalán i la xocolatera Lacasa.
'MASSANA, C. Indúsrria, ciurar i piopietat. Ed. Cuiial, Barcelona, 1977. p. 148 i s.
''NADAI., J. i TAFUNELL, X. Sant Marti de Provenqals. El pulmó industrial de Baicelona ( 1847.1992). E d s
Columna, Baicelona, 1993. p. 141.
" Op. Cit. Nora 3.
"Op. Cit. Nora 10. Pig 195 i s.
" ARRANZ, M. La indústria farinera de Saiit Marrí de Pr~ven~als
a la segona meitat del segle XlX.Dins. El Pla de
la Barcelona i la scva histbria. Acres del 1 Congrés de la historia del pla de Barcelona, Barcelona, 1984.
"La gasosa Ps una beguda refrescant, rransparent i inodara preparada amb aigua, dibxid de carboni, amb i'addició
evcnrual d'icid cltric, tatririco lictic, aromes de fiuita cítrica i eduicoranrs narurals o artificials.
'?SORRIBES, R. Izs indústries riadicianalr a les comarques de munranya. Dpre. de Política territorial i obres
públiques. Generalitar de Caralunya, Barcelona, 1993. p. 62 i s.
"1'
llisrar de contribució fiscal de 1933 situa al mateix local a Joan Sitji.
"SANCHEZSANZ, E., GIMENO GARCM. Ayer y hoy del chocolate: Lar fabricas deTorre los Negros, Barrachina
, Luco de Jiloca, Calamocha yTeruel. A Kalarhas, 7-8 ,Teruel, 1988.1 tambe, S h C H E Z SANZ, E. La elaboración
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museo del chocolate de hrrorga (León), Astorga, 1997.
"SACRIST~N, J. Chupa Chups, ri triunfo de una idea española en el mundo. Dins. Historias de Éxito. Empresas
y empresarios que saben hacer las cosas. El Pais-Aguilar, Madrid, 1996.
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PAGES, E. Les torres d'aigües: la aeva reurililiació. Dins. I Jarnades d'aiqueologia indusrrial de Catalunya, Hospitalet de Llobregal, 1990. p 86 i s.
' O Malgrat ser un pro& conegut i aplicar a producrcs alimentaris des de inicis del segle passai , no esdevindri de
consum domestic massiu fins ben entrada la decada dels vint d'aquest segle Veure. GOODY,]. Nimentación indus-

trial: hacia la cocina mundial. Dins: CONTRERAS, J. ( Comp.) Alimenración y cultura. U. de Barcelona, Barcelona, 1995.

"BOFILL i COROMINAS, M. Indústria cerimica i miquina de vapor. Dins. El vapor i els " vapots". Acres de les
111 Jornades d'arqueologia industrial de Catalunya. Sabadell, novembre 1994. Barcelona, 1996. E217 i s. i tambe:
ARRANZ, M. La construcci6:un sector al margr d ela revolució industrial?. Dins. Finestrelles, no 2, Barcelona,
1990. p. 146-153.
22TAFUNELL,X. La consrrucció: Una gran indústiia i un gran negoci. a Histbria econbmica de la Caralunya
Contemporania, vol, 6, Barcelona , Fundació Enciclop&diaCatalana, 1989.
2JDfEZ,D. Histbriadel municipi d'Hotra. Dins. Histbriade Barcelona. Enciclap&diaCatalana,Barcelona, 1997. p.
144 i s.
24CABANA,F. Fabriques i empresaris. Vol l . Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1988. p 278 i s.
"NADAL, J. i TAFUNELL, X. Sant Marti de Provengals. El pulmó indusrrial de Barcelona ( 1847-1992). Eds
Columna, Barcelona, 1993.
"Un noc era un dipbrit on es col.locava I'escorgamblta alternada a capes amb la pell i s'omplia d'aigua, deixant que
la pell <adobes incorporant els tanins de Sescorga.
"Informació excreta del D.A. Adob de pelis i adoberies d'lguaiada ( segles XVIII-XX). Dins. Aigua, Tecnica i Treball.
11 jornades d'Arqueologia Industrial de Cazalunya, Igualada, 1991, Barcelona, 199:. p. 282 i s.
l8EIclorur és lacombinació del clor amb un cos compost o simple alrreque I'axigen i I'hidrogen. Els clorurs meral.lics
s6n les sals de I'acid clorhidric; tots $6" sblids, llevar del clorur d'esrany (SnC14), que 4s Iíquid, i en general són
solubles en aigua. Els clorurs poden esser obtinguts per acci6 del clor o de I'icid clorhidi-lcsobre el merall o el seu
bxid; els de sodi i els de porassi es donen en estat natural. El clorur de sodi ér usar en I'alimentació, i el de porassi 6s
emprar com a adob. El clorur de zinc 6s un desinfecrant, el mercuriós, un purgatiu, i el mercúiic, un anriseptic. Els
clarurs dels metalls preciosos s6n utiliaats en fotografia. Els clartirs de metal.loides s6n descompoíts per l'aigua i es
comporten cam els clorurs d'acids. Els clorurs alcohblics s6n els eters de I'icid clorhidric: cloroeta (C2H5Cl). Els
clorurs d'acids són derivars dels oxiacids; llur fórmula 6s obtinguda en substituir per un o uns quants itoms de clor el
mareix nombre de radicals HO: aixi, el clorur de sulfuril, S02Cl2, 6s el clorur de I'acid sulfúric, H2S04.
2 T a cerussa és un pigment blanc, de poder cobrent i solidesa a la llum exal.ientr, formar peicaibonat bisicde plom
arnb alguna quanrirat de carbonat neutie de plom. Ss obringut pei diversos metodes tradicionals, com I'holandks,
basats en I'atac del plom amb vapots d'icid acetic i la transformació de I'acetat abtingut en carbonat bisic pcr I'acció
de dibxid de carboni. La cerussa era molt emptada en la pinrura a I'oli, perb el reu ús ha minvat a causa de la seva
taxicitar i de la seva inesiabilitat enfront del gas sulfhidric, que sol esser present a I'atmosfera de les ciiitats.És conegut
tambC amb cl nom de blanc de plom.
de I'acid aulforicitiic emprada, ~ s ~ e c ¡ a ~ m el
e nsuiforicinar
t
sbdic i Sambnic, com a auxiliar del greixarge dels
cuiis i també com a agrnr humectant, emulsionant i plasrificant.
''Leopold Sagnier era membre d'una familia destacada de la btirgesia barcelonina. Un dels seus gcrmans va ser S
arquitecre Enric Sagnier (1864-1 939) i altre I'advocat Joaquim Sagnier que arribaria a ser alcalde de la ciutat el 191314. Veure: CABANA, F. Fabriques i empresaris. Vol 1. Enciclop&diaCatalana, Barcelona, 1988. p 269 i s. i rambe:
D.A. Historia de UNICOLOR,S.A., Barcelona, 1967.
"CHECA, M. Les grans indústries. A. D.A. la Sagreia, del Rec Comral al TGV Barcelona, 1997.
Op. Cit. nota 24. p. 150 i s.
"BUSQUETA, J.]., HUNTNGFORD, E., S O a , A. A 1' entorn del Rec Comral. A "lanera de carueg de I'
exposició. Dins. Finestrelles, no 1 , Barcelona, 1989. p. 43 i s.
34SEDA,J. i SOLÉ, S. La caldereria a Sant Andreu. Dins. Finestrelles, no 3, Barcelona, 1991.
p. 167-174.
)'CALVO, A. Los inicios de la industria automovilistica. A . Histbria urbana del pla de Barcelona. Actes 11 congrés
d'hiatbria del I'la de Barcelona, Vol 1. Barcelona, 1985 ( 1989 ) p. 453 i s. 1 tamb6. D.A. Aportación a la historia
económica de la indusrria automovilistica en CataluFta. Dins. Cuadernos de historia econbmica de Catalunya. ler
trimestre de 1969-70. Barcelona, 1970. p. 117-134, i CIURÓ, J. Historia del automóvil en España, CEAC, Barcelona, 1970. Gimeno Valledor P. El automóvil en Erpaña. Su historia y sus marcas. RACE , Barcelona, 1993.
"Ferian Junoy i Vernet (Girona 1862 - 1932 ) Enginyer industiial, d'una familia d'indusrrials metal.lúrgics.lngressh
a La MaquinistaTerrestre i Marítima (1881), d'on fou (1894) un dels trcs directors i, cl 1917, director general.
Va ser un dels creadors i primer president i director d'Elecrm-Metal.lúrgica de I'Ebre SA (EMESA) (1904), va

