encara sense urbanitzar del Raval,

MIRADOR

al costat deis hospicis, els convents
i els camps de conreu. Els nous edificis adquiriren

•••

CIUTAT i FABRICA,
una visió del patrimoni
industrial de Barcelona

l'estructura

copiant tipologies

de pisos,

de paises amb

enorme tradició industrialitzadora,
com ara Anglaterra. Una petita revo-

técnica

lució en la

constructiva féu

possible aixó: és el pilar de ferro"
fos que permet substituir

els murs

de cárrega per estilitzades

rengle-

res de pilars.

I'evolució económica,

l'alt desenvo-

lupament i el carácter emprenedor

MARTí CHECA ARTASU

de la burgesia van fer que de seguida la industrialització

depassés el

nucli de la ciutat tradicional

per es-

tablir-se en els pobles del voltants;
aquest fou el cas del Vapor Vell de
Sants, el 1842, de Can Fabra a Sant
Andreu, el 1839, i d'altres, amb un
nombre molt superior, a Sant Martí
de Provencals. Població aquesta
que, el tombant

del segle, esdevin-

gué el nucli fabril més important

de

l'Estat, guanyant-se el sobrenom
del «Manchester catala».
I si la ciutat, les tres primeres décades del segle, esdevingué l'eix industrial, no només de Catalunya
sinó també d'Espanya, amb la represa deprés de la Guerra Civil, ja
en la década

deis cinquanta, la

ciutat i la seva área metropolitana
van veure el naixement d'aglomeraVista de Sant Andreu amb el Rec Comtal, fet per proveir d'aigua les indústries ubicades a Barcelona a rneitat del segle passat.

cions fabrils amagades sota el nom
de polígons. Igualment, aparegué
un teixit, encara avui per conéixer,

B

arcelona

ha estat, des de l'ini-

estretes. La manufactura d'indianes

de petites i mitjanes empreses de

ci del segle XVIII, una ciutat

basada en el filat, tenyit i pintat

sectors com el metall, el plástic, la

industrial.

De fet, la ciutat va

del cotó i la consegüent necessitat

serralleria i matriceria industrial

esdevenir rápidarnent el centre d'una

d'aigua van motivar la instal-Iació,

les arts gráfiques, amb volum

regió industrial

prop del pas del Rec Comtal, d'una
sequía que nodria d'aigua la ciutat.

rnic.i social gens menyspreable.

lum, a altres regions europees, com
el País Basc o la Llombardia, i encara

l'inici del segle XIX va su posar una

fenomen destacable: la inserció en

comparable, en vo-

i

econo-

En aquests anys es produí un darrer

avui dia, malgrat la creixent tercia-

nova embranzida a la industrialitza-

el teixit urbá de fabriques que, so-

rització, continua essent aquest

ció. Algunes fites són proves d'aquest

vint, s'amagaven com camaleons,

estratéglc,

procés. D'una banda, la instal-Iació

mantenint

La indústria ha acompanyat el crei-

de la primera máquina de vapor a

cials on la fabrica era l'eix de vida

xement contemporani

centre

d'encá que,

les antigues pautes so-

la fabrica Bonaplata, Rull; Vilaregut

i treball d'ámplies zones urbanes.

a partir del 1730, les primeres fabri-

i Cia., al carrer de Tallers, a la qual

Aquest darrer fet permetrá que, amb

ques d'indianes

en seguirien d'altres, tot posicionant

els canvis dernocrátics, assistim a la

s'instal-laren

al barri

de Sant Pere, al del Portal Nou i al

el vapor com la nova torea motriu

recuperació i rehabilitació de molts

Raval. Aquestes fabriques no eren

de la indústria.

d'aquests edificis en equipaments

edificis especials, sinó transforma-

ta nova maquinaria necessitava un

aconseguits per reivindicacions ver-

cions de construccions

nou espai per encabir-se, i aquest

nals que han servit per cohesionar

anteriors,

D'altra banda, aques-

com ara els baixos de cases residen-

fou la fabrica. La demanda de ma-

i estructurar un moviment vernal bá-

cials i artesanes, que s'adaptaven

jors espais va fer que la creixent in-

a l'estructura

dústria es desplacés als terrenys

sic per entendre la política municipal
del moment.

existent de parcel·les
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Velles fabriques, nous espais per
rehabilitar
A mitjan década

enguany ha culminat amb hit;

deis setanta i co-

la del

textil Balsells, l'Ateneu de Nou Barris,

pare de la Pegaso a la Sagrera, amb

en una planta asfáltica

la creació d'una nova zona verda i la

va arribar a funcionar per la pressió

que mai no

conservació de la facana principal de

deis vems. Fruit d'aquestes actituds,

mencament deis vuitanta, les reivin-

l'Empresa Nacional de Autocamiones,

en aquells anys es concretaren la

dicacions de moltes associacions

SA (ENASA), popularment

recuperació d'edificis industrials

de vems de la ciutat per aconseguir

com la Pegaso, o la que proporcio-

a equipaments

espais verds o equipaments

na a la ciutat un deis pares més

com I'antiga fabrica Batlló que, mal-

atractius, com és el construrt en

grat ser un exemple pioner de recu-

posar la rehabilitació

van su-

o, si més no,

coneguda

per

culturals i educatius,

la conservació parcial de molts edi-

els terrenys de I'antiga fabrica de

peració, realitzada al lIarg de la

ficis. Destaquen campanyes com

l'Espanya IndustriaL

década

Recuperem el Vapor Vel/: anem

També, durant aquells anys, molts

dustrial, ara s'ha convertit en aulari

cap un barri millor, del 1984, i la

equipaments

de diverses escoles universitáries,

municipals ocuparen

i I'editorial

Montaner i Simón, com

posterior Salvem el Vapor Vell, del

I'espai d'antigues

1985, a Sants; campanyes que van
servir perqué I'antiga fabrica fos

les actituds reivindicatives

tadans i vems: és el cas del Centre

toni Tapies.

declarada monument

Cívic de les Cotxeres de Sants, La

l'ernbranzida

olímpica va permetre

La de Farinera: Ateneu popular al

Sedeta a Gracia, el Centre Cívic de

la continurtat

d'aquesta política de

Clot, que va iniciar-se el 1975 i que

Sant Andreu, situat a I'antiga fabrica

recuperació d'espais industrials

historicoartístic.

fabriques, fruit de

deis vint com a Escola In-

deis ciu-

a seu de la Fundació del pintor An-

seva

reutllització

i la

com a equipaments;

és el cas de Can Farrero a la Zona

r

O.r.wUadAn,y~
inlfU'r.t.an.ás

,de,{;

~.B.AR.CELONA.,á;los
.pun.éos .
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Franca, una antiga fabrica de galledes i estris de zinc, amb la creació
del Centre Cívic del Rellotge, El Centre Cívic de Can Felipa a I'antiga empresa CATEX (Central de Acabados
Textiles), el Centre Cívic d'EI ColI, a
la seu de I'antiga editorial

Bruguera,

i la recuperació d'algunes pedreres
de la ciutat com a pares, com el de
la Creueta del ColI, el deis Tres Turons o el del Fossar de la Pedrera,
a la muntanya de Montju"ic.
Una recuperació que continua, a hores d'ara, amb projectes que des de
la segona meitat de la década

deis

noranta s'han posat en marxa, com
ara: I'equipament

cultural, que s'ubi-

cara a la Farinera de Sant Jaume, al
Clot, la rehabilitació

del Vapor Vell

de Sants, com a biblioteca i escola
pública, Can Fabra, com a espai multirnedia, o I'ordenació,

com a ateneu

i escola pública, de I'illa ocupada
per I'empresa Fichet al Fort Pius.
Una recuperació que ha traspassat
l'árnbit públic per tenir exemples
d'actuació en el sector privat, amb
casos evidents com el del nou centre cultural de la Fundació "La Caixa",
a la fabrica textil Casarramona; la fabrica textil de Ca l'Aranyó, com a seu
del Museu de la Moto; la rehabilitació de bona part de I'antiga Manufactures Serra i Balet, a Sants, com a
espai poliesportiu
Mediterrani;

del Club esportiu

la reutilització

de part

de I'antiga fabrica Alchemika, al
Plánol de Sant Andreu del Palomar I'any 1891, en plena Revolució Industrial.

m
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barri de Navas, com un deis cen-

tres d'una cadena de gimnasos, i la
possible destinació futura de la part
restant, com a deixalleria del districte; la recuperació d'antigues

fabri-

ques per escoles o centres de
formació, com és el cas de l'Acústica Electrónica Roselson, al barri del
Congrés; la compra de l'antiga fabrica de galetes Manso per part del
Goethe Institut, per lnstal-lar-hi la

seva seu a Barcelona; la recuperació
de l'antiga fabrica José Canela y Cía.,
dedicada a la serralleria industrial,
per part de l'lnstitut

Catalá de Tecno-

logia, escola de formació empresarial
i técnica,

com a seu, oficines i aulari.

Fora d'una reutilització

com a centre

d'oci i educatiu, cal destacar: la reestructuració

de l'antiga fabrica de rná-

quines d'escriure Hispano Olivetti,
obra d'ltalo Lauro i losep Soteras,

Interior de la vella fabrica de Can Fabra, installada
a equipament municipal.

a Sant Andreu el 1839 i destinada en I'actualitat

per

com a gran superfície comercial, o
l'adquisició

de la fabrica de pintures

Ivanow, per part de l'arquitecte

Xa-

fabrica Tejidos Pueyo, al districte de

trimoni deis seus respectius distric-

Sarriá, o a l'espai de creació i difusió

tes, o t'arnenacada Can Myrga, del

vier Basiana, per encabir-hi el seu

cultural Yastá, al carrer de Tallers, així

Poble Seco En aquest sentit, s'anun-

estudi professional

com la ludoteca i parc infantil ins-

ciá la desaparició d'algunes fabri-

tal-Iats a l'antic taller de Mobles

ques, encara dintre del casc urbá,

i crear un centre

cultural, o la rehabilitació
fabrica d'indianes

de l'antiga

Ricart, al carrer de

Climent, a Sants.

per treure les plusválues d'aquests

les Tapies, reconvertida en el centre

Paral·lelament a aquesta explotació

solars: són els casos, ja manifestats,

ocupacional

ha sorgit cada cop amb més forca la

de la Philips, l'antiga fabrica de Lám-

Can Xatarra.

l'existencia d'aquests locals al dis-

reutilització

tricte de Sant Martí, amb un ampli

d'aquests espais que combinen l'área

teixit industrial

fruit de la seva evo-

lució histórica i socioeconómica,
en procés de transformació,
que col-lectius d'artistes,

ara

ha fet

creadors,

com a lofts de molts

de treball amb l'área d'habitatge.
pecialment significatiu

paras Z, a la Zona Franca, o Industrias Titán, al Poblenou.

Es-

és el volum

d'aquestes operacions a Sant Martí,

El patrimoni industrial, un recurs
cultural per a la ciutat de Barcelona

tot i que en altres districtes de la

grafistes i dissenyadors s'hi instal-lin

ciutat s'ha iniciat una tendencia a

Peró més enllá de la reutilització,

per treballar, pero també per viure-hi

recuperar espais industrials

una política de preservació, irnpos-

de forma més o menys permanent.

a habitatges, com és el cas del polé-

És el cas d'una antiga fabrica de bor-

mic Vapor Llull, recuperació duta a

l'inventari,

res rebatejada amb el nom de Palo

terme per Cristian Cirici i Carles Bas-

Les raons per preservar i donar a co-

Alto, seu de treball, entre d'altres,

só, i guanyadora del premi Ciutat de

néixer les mostres del patrimoni in-

per

cal

sible en tots els casos, pero sobretot,
la catalogació i l'estudi.

del dissenyador Xavier Mariscal i es-

Barcelona d'arquitectura

pai de formació de la Winchester

de l'Algodonera

School of Art o amb el nom d' Han-

Els antics magatzems i dlpósit de ve-

el motor de la industrialització

gar, a l'antiga fabrica de filats Ricart,

hieles de la Seat, a la placa de Cer-

lana i un exemple paradigrnátic

o Palo Bajo, al carrer de Recared,

da; els Laboratoris Wassermann, al

o Quam Free Zone, a les naus de

districte d'Horta-Guinardó;

nova estructura social i económica
sorgida deis canvis de la Revolució

l'empresa de serveis industrials Sa-

dos del Nordeste, SA, al barri del

Industrial.

ladrigas Freixa, creada el 1860, al

Coll, o la fabrica de Naipes Comas

industrial

del 1998;

Canals, a la Sagrera;

d'Acaba-

dustrial d'una ciutat com Barcelona
són múltiples

i variades. La ciutat fou

Peró per tractar la ciutat

carrer de Joncar, ambdós desapare-

i Ricart, a Ciutat Vella. Una tendencia

plural de coneixements

que, portada als máxirns criteris de

metin d'apropar-nos

del carrer de Llull. Uns

rendibilitat,

fa que els nous prapieta-

de la

és necessari un ventall més

guts, o l' espai 22-A, a unes naus
industrials

cata-

que ens per-

no solament a

les restes físiques que encara es

referents artístics que han fet que

ris deis terrenys industrials

l'exemple s'exportés a altres zones

la destrucció de la fabrica, com és

ques són la part visible d'aquest

de la ciutat, tot i que de forma con-

el cas de Cristalleries Planell, a Les

passat industrial

juntural, com va passar el 1996 amb

Corts, o la foneria tipográfica

den ajudar a reforcar la memória

Casadecor, una mostra d'interiorisme

ville, a Gracia, ambdues incorporades

col-lectiva de la historia recent de

i decoració desenvolupada

al seu dia en els precatálegs de pa-

la ciutat, així com ésser un element

a l'antiga

optin per

Neuf-

traben com a testimonis.

Les fabri-

barceloní que po-
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El projecte
cultural ClUTAT
j FABRICA
reconstrueix
la Barcelona
industrial
nascuda.el XIX
i arraconada al
lIarg d'aquest
segle. A la
fotografia,
la fabrica
de productes
químics
Nevin en
estat d'abandó.
(Foto: ©
losep M. Catalán),

d'estudi per endinsar-nos en la vida

jectes on hi és present la rehabilita-

quitectes Tecnics de Barcelona, ides

quotidiana

ció d'un edifici amb passat industrial;

d'aquest mes fins a mitjan desembre

mitjanc;:ant un camí diferent al pro-

per geógrafs, arqueólegs i historia-

al Museu Nacional de la Ciencia i

porcionat per la documentació

dors que han treballat

la Técnica

i en el món del treball
es-

crlta. La revaloració d'aquests espais
industrials

com a espais patrimonials

industrial,

de Catalunya.

La setantena d'imatges triades, des-

pectes relacionats amb el món
així com per altres pro-

prés d'un llarg procés de selecció,

és una fita que encara requereix una

fessionals que tracten aquest temes.

volen arribar a un estat inicial pel

conscienciació

Actualment,

que fa a donar a conéixer el patri-

per part de les admi-

nistracions públiques culturals.

CJUTAT i FABRICA, un projecte pel
patrimoni industrial de Barcelona

aquest col-lectiu és el

grup de treball que desenvolupa, per
a la comarca del Barcelonés, l'inven-

moni industrial.

tari del patrimoni

pli ventall de tipologies

industrial

de Cata-

D'aquesta manera,

les imatges representatives

de l'am-

artístiques

lunya que esta portant a terme el

i constructives

Museu Nacional de la Ciencia i de

de sortida d'un procés d'investigació

servirien com a punt

Des de la concepció del patrimoni

la Técnica de Catalunya.

molt més ampli, complex i especial-

cultural com un recurs útil per a la

La missió principal del projecte és

ment llarg, que requereix la inter-

majoria de ciutadans i amb capacitat

donar a conéixer

d'inducció

trial present a la ciutat de Barcelona.

és recollida en el grup de treball que

socials i econórnlcs en altres sectors

Un coneixement i una valoració que

ha generat el projecte .•

com el turisme i el lleure, i amb la

passen per activar la sensibilitat

d'una serie de beneficis

idea que una ciutat com Barcelona

de l'habitant

reuneix una diversitat

seu visitant.

ternátiques

de possibilitats

pel que fa a aquest pa-

el patrimoni

indus-

es va dis-

ment, l'octubre del 1997, el projecte
cultural: ClUTAT i FABRICA. Un re-

amb una clara economia de textos

corregut

i una formalització

industrial

cada per la terca de la fotografia
senzilla motivada

de Barcelona.

per la mobilitat

Aquesta iniciativa sorgí de l'interés

tenir. Una ltineráncia que ha perrnes

d'un col-lectiu hurná que,

bé per raons professionals,
raons d'investigació,

bé per

treballa direc-

tament o indirecta amb el patrimoni
industrial.

Aquest col-Iectiu esta for-

mat per arquitectes implicats en pro-
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que l'exposició

ha de

que hagi estat instal-lada des del
desembre del 1998 a diferents espais: la sala d'exposició
Oficial d'Arquitectes
l'lnstitut

que, en bona mesura,

C/UTAT I FABRICA

Per tal d'aconseguir-ho,

senyar una exposició itinerant mar-

pel patrimoni

disciplinarietat

de la ciutat i del

trimoni, iniciava el seu desenvolupa-

intel-lectual

El

i treballen as-

MUSEU DE LA CIENCIAI DE LA
TECNICADE CATALUNYA,del 4
de novembre al iz de desembre.
De dimarts a divedres de 10 a 19 h;
disssabtes, diumenges i festius
de 10 a 14.30 h.
Informació i reserves: 93 736 89 66

del Col-legi

de Catalunya,

Catalá de Tecnologia i el

Col·legi Oficial d'Aparelladors

i d'Ar-

Martí Checa Artasu
Historiador

i gestor cultural
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