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El vapor de la llana: traieetória hlstórlca'
Antoni Escubós i Roure, un emprenedor amb una
innovació tecnlca (1853-1861)
El 1853, Antoni Escubós i Roure va ins-
tallar-se al carrer de Sant Ioan de Malta
per produir teixits de llana i estam. Li-
nici de la seva trajectoria empresarial
esta lligada a dos fets clau. Un, que la
nova indústria va apostar per produir
una novetat inédita a Catalunya, teixits
de llana barrejats amb cotó i seda.'
Aquest fet fa suposar que el seu impul-
sor coneix la innovació técnica necessa-
ria per tirar endavant la proposta.

La segona, el fet de localitzar la nova
fabrica a 1'antic camí de Sant Ioan de
Malta, cosa que mostrava una clara
voluntat de desenvolupar el seu establi-
ment en les millors condicions possibles
-les aigües de la sequía Madriguera pas-
saven a la vora- i, sobretot, d'apostar
per un nou espai, la urbanització del
qual s'havia iniciat amb aquesta inicia-
tiva,? tot connectant amb el territori on
la industrialització de Barcelona s'estava
desenvolupant, el Poblenou.

Antoni Escubós i Roure era nat a
Mataró, on la seva família mantenia una
fabrica de teixits de llana, losep Escubós
i fill, des del 1779. Era una indústria
petita que el 1862 tenia 10 telers i 16 tre-
balladors.

Escubós, installat a Barcelona i
coneixedor de l'ofici, va voler desenvo-
lupar una indústria propia, molt pro-
bablement per haver desenvolupat uns
importants coneixements tecnics que es
van traduir, temps després, en dos pri-
vilegis d'invenció de la seva propietat. El
primer portava com a títol «Procedi-
miento para fabricar fajas en telares
metálicos», concedit l'agost del 1858, i el
segon, «Procedimiento para elaborar en
telares mecánicos las fajas con que se
ciñen al cuerpo las clases labradoras»,
concedit el novembre del 1859.3

A aquestes dues patents, amb una
durada d'aplicació de deu anys, s'ha d'a-
fegir una tercera, del febrer del 1858,
que pretenia l'explotació del greix extret
de la llana per a 1'enllumenat públic.'

Com es veu, Escubós va voler traslla-
dar les innovacions que de ben segur
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havia experimentat a 1'empresa familiar
a la seva nova indústria i, segur del pro-
cediment ideat, les va legalitzar conve-
nientment.

D'aquesta manera, entre el 1853 i el
1859, la fabrica instal-lada al carrer de
Sant Ioan de Malta adopta el nom d'An-
toni Escubós i Cia. És una empresa de
certa entitat si mirem el conjunt de
fabriques martinenques de l'epoca i que
la situa al mateix nivell d'altres, com la
de Geroni Juncadella, la dels germans
Canadell, la de Ioan Framis, la Iaume
Ricart i fill o Jaumeandreu i Cia.

Pel que fa al nombre de treballadors
als quals donava feina, sabem que l'a-
bril del 1857, arran d'un llistat del nom-
bre d'operaris de les fabriques de Sant
Martí, sollicitat per la Reial Capitania de
Catalunya, 1'empresa ocupava un total
de 138 treballadors, dividits en 31
homes i 107 dones.

Aquest predomini de la má d'obra
femenina, gairebé el 80 % de la planti-
lla, queda reafirmat en un llistat realit-
zat el 23 de febrer de 1858 a tall de la
revisió de l' anterior. En aquest llistat es
precisa que a la fabrica hi treballen 28
homes, 81 dones, 1 adult i 29 nens. Tot
plegat, 139 operaris.

Com es pot veure, predomina la ma
d'obra femenina i infantil, 5 un fet que
s'explica perque aquests col-lectius
rebien salaris més baixos que els dels
homes.

Pel que fa la fabrica, es tractava d'un
edifici de quatre pisos, de planta rectan-
gular, amb pilars de fosa a 1'interior i
grans finestrals." Un model propi de les
fabriques d'aquest moment, com és el
cas de la fabrica Estruch a Ciutat Vella,
el Vapor Vell de Sants, el Vapor del Rec
a Sant Andreu o Can Saladrigues i Can
Jaumeandreu, ambdues a Sant Martí.?
Aquesta fabrica havia estat construida
en 1'anomenat Prat de les Febres, prop
del pas de la sequía Madriguera, en uns
terrenys que havien estat de la família
Vilavecchia i de la comunitat de Santa
Maria del Mar.

Creixement vertiginós:
Escubós s'associa amb Claudi
Arañó (1861-1868)
Les innovacions tecnologiques de les
quals era propietari Escubós i el seu
projecte empresarial el van posar en
contacte amb Claudi Arañó i Arañó.

Claudi Arañó, nascut el 1827, era
1'hereu d'una nissaga de fabricants de
teixits, originaris de Manresa i amb
establiment al carrer de Ionqueres,
núm. 2, Gaieta i Lluís Arañó.

Claudi havia comencat a treballar de
ben jove, i aviat va mostrar una especial
atracció per la mecánica i la técnica dels
filats, un fet que li va permetre ampliar la
fabrica familiar i situar-la entre les pri-
meres de Barcelona.

D'aquesta manera, el 1851 figurava
com a principal soci de la seva empresa,
ara a nom seu, Claudi Arañó i Cia.

Sembla versemblant que un pas més
cap a l' expansió de l' empresa dels Arañó
va ser la producció de teixits de mescla.
Cal pensar que la seva familia havia pro-
duít, des del segle XVIII, teixits de seda,
cotó i de llana.

L'establiment d'un productor de
llana amb mescla com 1'Antoni Escubós
i que, a més, introduia millo res tecni-
ques a la producció no va passar desa-
percebut a Claudi Aranyó que, entre el
1859 i el 1861, va entrar a formar part
d'Antonio Escubós i Cia. com a accio-
nista minoritario

Era una estrategia comercial que
caminava cap al control de la producció
dels teixits de llana i, sobretot, cap a una
diversificació de la clientela. Mentres-
tant, Arañó, a la fabrica del carrer de
Ionqueres, feia mocadors i cortines de
llana i estam amb 79 telers i 266 treba-
lladors i participava en la confecció de
llana, ja que Antoni Escubós i Cia. tenia
23 telers mecánics, 12 cardes i 2.550
pues de filar per produir vestits de dona
de llana pentinada.

Segons la comptabilitat municipal
de l'Ajuntament de Sant Martí sabem
que, el 1861, Antonio Escubós i Cia.
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tenia 280 treballadors i, si fem cas de
les dades anteriors, en poc més de tres
anys ha doblat el nombre de treballa-
dorso

Un fet que confirma no tan sols l'exit
de l'empresa, sinó també l'avantatge
comercial que l'anomenada «fam del
cotó» (1861-1868) li va proporcionar.
La Guerra de Secessió americana va
retallar drasticament les importacions
de cotó i el sector que treballava aquest
producte va entrar en una profunda
crisi. La llana barrejada d'Escubós i
Arañó no solament els va permetre
suportar la davallada, sinó també supe-
rar-la amb exit i fer-se un forat al mer-
cat del textil.

Un exit que es va refermar amb la
seva participació a 1'Exposició Universal
de París del 1867. Aquell any, 1'empresa
tenia 200 telers accionats per 80 CV de
fo rca , i s' elaboraven 1,2 milions de
metres 1'any.

Com es pot observar, el nombre de
telers havia passat del 23 del 1861 a
aquests 200, un increment del 868%.
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Aquest creixement en maquinaria va
parallel a les necessitats de ma d' obra. El
maig del 1868, la plantilla és de 133
homes, 434 dones i 54 nens, és a dir, un
total de 621 treballadors.f En sis anys
ha triplicat els operaris. Amb aquestes
xifres, no sembla estrany que l' empresa
fos el primer contribuent industrial de
Sant Martí de Provencals,? i que la veu
popular consolidés el Vapor de la Llana
com el nom d'aquesta fabrica.
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Els Arañó controlen el Vapor
(1868-1884)
El 1868, l'empresa passa a anomenar-se
Escubós i Aranyó, ja que el primer té
problemes de salut i forca edat i es retira
el 1873, per morir el 1877. "En aquells
moments, Antoni Escubós Roure no és
només un empresari amb una fortuna
respectable, sinó també una persona a la
qual cal tenir en consideració, com ho
demostra el fet que Manel Duran iBas
(1823-1907), diputat del Partit Conser-
vador que, a sol-licitud del primer
ministre Cánovas del Castillo, el va

Dues portades del setmanari local El Martinense on apareix Can [aumeandreu. A l'esquerra, del 1878, el diari s'exclama de la falta de treball
que fa que la planta, amb una plantilla d'entre 300 i400 treballadors, hagi d'estar aturada

incloure en elllistat d'empresaris cata-
lans als quals calia visitar. la

Claudi Arañó i Arañó incorpora el
seu germa Enric a la gestió de l'empresa
i a l'accionariat. Els nous administra-
dors van decidir ampliar la fabrica del
carrer de Sant Ioan de Malta. El17 de
marc de 1870 sollicitaven permís per a
«un edificio para una máquina y calde-
ras de vapor y otro para cuadra de teji-
dos de lana y una chimenea». 11

l'elevat volum de producció recorna-
nava una millora de la maquinaria que
impulsava els telers i una ampliació de
les sales de fabricació. El projecte dis-
senyat pel mestre d'obres Iosep Mari-
món i Cot,12 destaca per l'ús del maó
com a element de suport i decoratiu,
especialment a les fmestres, i 1'ús de vol-
tes a la catalana. El nou edifici té 13
metres d'alcada. També es construeix la
xemeneia octogonal de 38 metres -totes
dues construccions, actualment, es con-
serven- i un edifici de calderes, avui
desaparegut. Cal parar atenció a les
dimensions de la maquinaria que Escu-
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bós i Arañó instal-len, Són quatre gene-
radors de vapor amb una pressió
máxima de 5 atmosferes i les quatre cal-
deres cilíndriques tenen una forca de 60
CV cadascuna. Com es pot veure, la
potencia de la maquinaria que havia de
moure els embarrats que accionaven els
telers era considerable.

A aquesta ampliació de la fabrica
segueix la sol-licitud d'un perrnís, el 18
de maig de 1872, per a la construcció
d'una nova factoria als carrers d'Alí Bei
i Ausias Marc, un projecte signat pel
mateix Marimón i que exemplifica les
necessitats d'expansió de l'empresa dels
Arañó. 13

Aquest projecte es va haver d'aturar
per diverses circumstancies. D'una
banda, Antoni Escubós deixá l'acciona-
riat de l'ernpresa, cosa que va implicar el
retorn del capital que ell havia aportat.
De l'altra, es van haver d'eixugar les
inversions fracassades fetes per Claudi
Arañó a la Companyia del Ferrocarril i
Mines de Sant Ioan de les Abadesses.
Finalment, es va haver de fer front als
efectes dels aranzels afavoridors de les
importacions de manufactures de llana,
a la sobreproducció del sector i a la crisi
económica que afectava el país.

Eren els inicis d'una crisi del sector
que va adquirir carácter definitiu entre
el 1877 i el 1879. Claudi Arañó, com a
máxim productor de manufactures de
llana, és convocat per la comissió que
havia de revisar els aranzel~ afavoridors
de les importacions. Arañó, defensor del.
proteccionisme'" com a única eina per a
la supervivencia de la seva indústria,
deixa constancia de la situació de la seva
empresa:

«En los establecimientos de nuestra
casa, el trabajo ha debido reducirse las
dos terceras partes, la importación ha
duplicado y continúa aumentando de
un modo asombroso, arrebatando a la
industria lanera el poco mercado que le
quedaba. Y lo más sensible es que no
hay medios de sostener una competen-
cia tan desigual.» 15

La greu situació económica va obli-
gar a fer una forta reducció dels opera-
ris de la fabrica, de la qual es fa ressó la
premsa local de l'epoca de la manera
següent:

«Establecimiento fábrica de los Sres.
D. Claudio y Enrique Arañó Hermanos
situada en la calle San Juan de los Caba-
lleros de Malta, de esta población ocú-

pase en hilar, teñir y tejer la lana; en
tiempos normales trabajan de 1000 a
1200 operarios; hoy en dia debido a la
crisis general que pesa sobre Cataluña y
España entera se ocupan 500.»16

Segurament, aquesta reducció de
plantilla va provocar incidents i vagues,
i va deixar com a anécdota el fet que una
de les poques empreses textils de Sant
Martí que no va acceptar la reducció de
la jornada a deu hores, proposada pel
sindicat de les Tres Classes del Vapor el
1873, fos l'Arañó.'?

Malgrat la crisi, els Arañó van recon-
duir la situació i van passar a produir
teixits de cotó. Van continuar la cons-
trucció de la nova factoria al carrer de
Tánger que, en un primer mornent, sí
que es va destinar a la producció de tei-
xits de llana i va donar feina a 200 per-
sones, per passar als inicis de la decada
dels vuitanta del segle XIX a la manufac-
tura de teixits de cotó. No van tornar a
fer teixits de llana fins al 1892.

Aquesta factoria incrementa la seva
producció els anys successius fins a dis-
posar d'un ampli mercat a Espanya i
América del Sud. De fet, els Aranó van
obrir una nova fabrica a Santa Perpetua
de Mogoda, que va continuar fins al
1997.

Altrament, Enric Arañó, sense desfer
la seva relació amb el seu germá, adqui-
reix l' empresa d'Ignasi Vidal, situada a
tocar de la fabrica, al carrer de Sant Ioan
de Malta, 54. Es tracta d'un establiment
que fou utilitzat per alguna de les fases
de la producció de la nova factoría, puix
que aquesta factoria va continuar cotit-
zant com a productora de manufactures
de cotó. La continuítat de l'establiment
va arribar com a mínim fins al 1920.

Aquests anys, la fabrica dels Arañó es
troba envoltada d'altres establiments
fabrils. Són a tocar la tintoreria de Iohn
Parsons, popularrnent coneguda com

Can Baldú. i la fabrica de filats de llana
d'Ignasi Vidal que ha comprat Enric
Arañó.

Qui treballava al Vapor de
la Llana?
Ia hem vist que, des dels seus inicis, el
Vapor de la Llana va donar feina a un
important nombre d'obrers. De fet, el
volum de má d'obra va créixer de
manera espectacular des del 1857 fins al
1875.

Predominava la má d'obra femenina,
que constituía més del 80% dels treba-
lladors, i també es donava feina a nens
d'entre 4 i 14 anys. Les condicions de
treball eren forca dures. Iornades d'Ll
hores o més, amb condicions higieni-
que s dolentes, poca llum, soroll conti-
nuat i moments de descan s escassos.

Pel volum de producció i l'elevat
nombre de telers, la secció de teixir
devia ocupar gran part de la zona de tre-
ball. Aquí apareixia la figura del contra-
mestre, que vigilava el funcionament
dels telers i el treball en aquests telers.
Paraules com ordit, trama, llisos, calada
i llancadora devien surar en l'ambient i
formaven part de l'univers vitals dels
treballadors,

Sembla probable que la fabrica no
tan sols fes manufactures teixits i que
també treballés el filat i fins i tot el ten-
yiment i l'acabat. Aquesta darrera part
de la producció va ser la que amb motiu
de la crisi s'abandonai es deixés a mans
d'alguna de les empreses que van llogar
l'espai fabril i que treballaven el tenyi-
mento

Sabem que la factoria no va seguir la
vaga de 1873 promoguda pel sindicat de
les Tres Classes de Vapor, que reclamava
una jornada laboral de 10 hores, i que
la crisi d' aranzels del 1879 va afectar
notablement les relacions laborals, puix
que va provocar l'acorniadament de gai-

1858 1861

Evolució del nombre de treballadors del Vapor de la Llana (1858-1879)

1877-791868 1875
Homes 28

434Dones 81

54Nens 29
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Altres 1

Total 280 621 l.000-1.200 500139



rebé la meitat de la plantilla. La presen-
cia al carrer de Sant Ioan de Malta de
les seus d'algunes societats de treballa-
dors del ram del textil devien també
incidir en la lluita obrera que, sens
dubte, devia haver la factoria.

El Vapor de la Llana: lIoguer
per a empreses (1884-1976)
D'altra banda, la mort de Claudi Arañó
el 1884 comporta un canvi de nom,
Vídua i Fills de Claudi Arañó, puix que
al capdavant de l' empresa es posa la seva
dona, Carolina Arañó i Matallana.

Tot i la davallada en la producció que
l'epidemia de cólera del 1885 i les ante-
riors crisis havien provocat, Vídua i
Fills de Claudi Arañó, el 1886, encara
era el cinque contribuent industrial de
Sant Martí.

Pel que fa al Vapor de la Llana, les
instal-lacions, tot i utilitzades en part
pels Arañó, són posades en regim de llo-
guer. Una opció propia dels temps de
crisi i que en aquell moment va perme-
tre rendibilitzar les instal-lacions, la
maquinaria i les calderes que acciona-
ven els telers."

Entre el 1877 i el 1887, sabem que les
empreses que tenen la mateixa adreca
que Vídua i Fills de Claudi Arañó són.!?

Francesc Berenguel
Eusebio Cattelain
Germans Gracia
Germans Maciá
Martí i Rottier
Mas Riera San José
Pla
Panadés i Rottier
Roma i Vivas
Ventura i Pujol
Vernís i Soler

Es tracta d'empreses petites amb un
volum de producció centrat en la manu-
factura del cotó i, sobretot, en els aca-
bats i els tenyiments, el que popular-
ment es coneix com el «ram de 1'aigua».

Per un Reial decret de 25 de maig de
1900 del Ministeri d'Instrucció Pública
i Belles Arts, que pretén recollir les
fabriques amb més de 150 treballadors
que hi ha a l'Estat, sabem que quan
parla de l'empresa Vídua de Claudi
Araño diu:

«Son varias las industrias que existen
en dicha fábrica con diferentes amos,
sin que ninguna de ellas llegue a los 150
trabajadores.s"

Te es

TINTE Y APRESTOS
tn tejidos de 1.08, estambre)' sus mezclas MART! & ROTTIE

S. JUAN DE MALTA, 6Z (S. Martín de Provensalst-Teléíono 8247.-BARCELON

Anunci publicitari de Tempresa Martí i Rottier, una de les que va tenir més continuitat entre les establertes
a Can [aumeandreu a partir del 1884

Cal destacar el fet que el nou recinte
industrial va voler fer un dia festiu l' 1de
maig de 1896, mentre que la resta de les
fabriques de la zona continuaven treba-
llant."

Malgrat l'escassa informació, desta-
quen tres empreses que van tenir una
certa continuitat les dues primeres deca-
des del seglexx: Martí i Rottier, Roma i
Vivas i la que Francisco Berenguel va
engegar el 1926, que va perviure fins a
finals de la década dels setanta.

Martí i Rottier documenta la seva
presencia entre el 1887 i el 1918. Es
tracta d'una empresa dedicada al tint i
1'acabat de teles de cotó, estam i mes da.
Sembla versemblant la seva relació
empresarial amb la companyia que
Emilio Rottier tenia al carrer de Pere IV,
403, dedicada a la manufactura de tei-
xits de cotó.

Roma i Vivas, documentada també
des del 1887. El 1920 tenia 142 telers
mecanics destinats a la manufactura de
teixits de cotÓ. Es tracta d'un nombre
significatiu, que la convertia en la
desena empresa del sector per maquina-
ria i un deIs primers 50 contribuents
industrials de Sant Martí.P

Francisco Berenguel era un indus-
trial dedicat al tenyiment i els acabats de

teixits. El 1926 va comprar gran part de
les installacions del Vapor de Llana als
Arañó. Es tractava d'una empresa prou
sólida, puix que el 1933 figurava entre
els 25 primers contribuents industrials
de Sant Martí. El 1954, l'empresa es
converteix en Industrial Berenguel, SA.
El 1963 figura com a dissete contribuent
industrial de Sant Martí. En aquest any
documentem domiciliada a la mateixa
adreca Industrial de Tintes y Acabados,
SA.

A partir del 1969, alguns locals del
recinte fabril han estat llogats, un fet
que fa pensar que els Arañó han centrat
definitivament les seves activitats a la
fabrica de Santa Perpetua de Mogoda i
a la del carrer de Tánger. Es tracta de
petites empreses vinculades encara amb
alguns processos de la producció del
textil, pero també hi trobem tallers i
negocis de sectors aliens al textil. La
construcció de nous habitatges a tocar
de la fabrica el 1967 i la planificació
urbanística que proposa una futura
obertura de la rambla del Poblenou
semblen anunciar canvis que han de
comportar la desaparició del vapor. Els
nous usos de l'espai van ser:

Taller de planxisteria de vehicles,
propietat de Pascual Morote Sánchez.
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reines

Aquest taller ocupa 90 m- des de l'oc-
tubre del 1969. Pel que fa a la maquina-
ria cotitzava per un compressor, un
equip de soldadura auto gen a, un lliga-
dor portátil i una mola de polir elec-
trica.

L'abril del 1975, ha canviat de mans i
és dirigit per Pedro Vinyals Vinyals. La
darrera informació del taller és del
desembre del 1980.23

Taller de manipulació de filats, pro-
pietat d'Eduardo Garcia Vivas. Les pri-
meres informacions són del juliol del
1971. Es tracta d'un local de 55 m2 que
ben aviat triplica la seva superficie i el
nombre de maquines en funcionament.
Aquesta empresa de bobinatge de fils
perdura com a mínim fins al 1993.24

Un taller d'enconar fil, propietat de
Pedro Garcia Ponsirem. Ocupava 40 m?
i pel que fa a la maquinaria cotitzava per
una máquina d' enconar fil. La primera
noticia és d'abril del 1975.25

El desembre del 1980 sembla que ha
canviat de propietari i ha passat a mans
de Ioan Trenchs Valls."

Un taller de decoració de vidres,
propietat de Maria Teresa Morera
Monge, instal-lat des del 1975 i que com
a mínim segueix fins al 1979. Es tracta,
pero, d'una instaHació complexa tant
pel que fa a maquinaria i la manipulació
de productes corrosius com per la
necessitat de tenir diposits amb mate-
rials perillosos."

Un magatzem de maquinaria per a
la construcció i taller de reparació,
propietat de Carlos Tarruell Vilardon,
instal-lat des del 1971 i que tenia una
superfície de 180 m2.28 Probablement,
va perdurar fins al 1995, a mans d'un
altre propietari."

-El Vapor s'omple de tallers
i petites empreses
(1976·1995)
El 1976, l'antic Vapor de la Llana passa
a mans d'Isidro Iglesias, SA. I el 1978 és
adquirit per Prestaciones Mobiliarias,
SA. La qualificació urbanística de l'in-

dret, la futura obertura de la rambla del
Poblenou i, sobretot, el fet que els
terrenys vems hagin estat urbanitzats
per a promocions d'habitatges fan del
solar un espai prou interessant per enea-
bir-hi futures promocions d'habitatges.

Mentrestant, entre el 1978 i el 1980,
el Vapor de la Llana es compartimenta
en diferents espais, ja que les grans
empreses han marxat. Ara s' omple de
tallers i petites empreses. En molts
casos, la installació és en precari i al
llarg del temps d'ocupació els faran suc-
cessius requeriments per desmuntar els
tallers. Aquestes empreses són:

Una fusteria, que figurava amb l'a-
dreca carrer de Sant Ioan de Malta, 62
interior, local D. Ocupava 250 m2 i pel
que fa a la maquinaria cotitzava per un
compressor, una serra combinada, una
de circular, un tupí mecanic i una
regruixadora.

D'aquesta figura, la primera inspec-
ció industrial és del desembre del 1980 i
el seu propietari era Pedro Bermúdez
Zorio. L'abril del 1985, ha canviat de
mans i és portat pel seu cosí, Eusebio
Zorio Bermúdez. La darrera informació
de la fusteria és del gener del 1989.30

Un taller mecánic, que figurava amb
l'adreca carrer de Sant Ioan de Malta, 62
interior, local 15-A. Ocupava 57 m- i pel
que fa a la maquinaria cotitzava per un
trepant, una mandrinadora, un polis-
past, un torn cilíndric i una rectifica-
dora.

D'aquest taller, la primera inspecció
industrial és d'abril del 1985 i el seu
propietari era Eduardo Femández
Herrera. Deu anys més tard, encara
figurava en aquesta adreca."

Una empresa de recobriment de
metalls per immersió. Es tracta de
Micrometal, SA. El juliol del 1986,
aquesta empresa sol-licita una llicencia
en precari per poder-se installar en un
local de la fabrica amb 250 m- de super-
fície. l'empresa continua en aquelles
installacions fins al 1993. Actualment, la
trobem a Polinya.v

Un taller de planxisteria i pintura
Installat des del 1985 per Santiago Pérez
Vicente. Ocupava 70 m- i tenia una
cabina de pintura, un equip de solda-
dura i una estassadora de planxa. El
1993 encara hi romania.v

La vela de vaixell
(1995·2000)
A la decada dels noranta va continuar
aquesta ocupació de microempreses i
petits tallers. De fet, constatem una pro-
ductora cinematográfica, un taller d' es-
cultura, un laboratori fotografíe i un
estudi d'interiorisme i de disseny d'es-
tands. Aquesta ocupació, més dins del
marc de la cultura, sembla coincidir
amb el projecte d'instal-lació que l'ar-
tista plástic Hans Haache presenta entre
el juny i el setembre del 1995 a la Fun-
dació Antoni Tapies. La proposta prete-
nia convertir el Vapor de la Llana en una
mena de vaixell amb una vela de la lona
de 170 m-, amb una estructura d'acer
orientable amb rodaments que feia ser-
vir la xemeneia octogonal com a pal de
la nau. El projecte, emmarcat dins de
l'obra d'aquest artista, no es va dur a la
practica."

Finalment, l'Ajuntament va procedir
a expropiar l'espai fabril per destinar-ho
a equipament. El 2000 s'iniciava una
escola taller des de Barcelona Activa per
recuperar l'edifici i convertir-lo en un
equipament d'ús collectiu per desenvo-
lupar activitats de formació i experien-
cia per prevenir l'atur juvenil de baixa
qualificació.

MARTÍ CHECA
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NOTES

1 Autor de la recerca: Martí Checa Artasu. per a TRI RE
MEServicios Integrales para la Cultura (www.trirems.com).
1. Més informació a CABANA. F..Fabriques i empresaris.
Barcelona: Enciclopedia Catalana. 1994, p.166-176.
2. CABALLÉ.F..La formació urbana del sector Diagonal-
Poblenou. L'Eixample de Barcelona en una área de Sant
Martí de Proven~als (1859-1976). Barcelona. 1994. MHC-
CM Districte de Sant Martí). p. 180-188
3. Oficina Española de Patentes y Marcas. Archivo Histó-
rico. Sección Privilegios de Invención. Exp. 1757 i 2027.
4. Oficina Española de Patentes y Marcas. Archivo Histó-
rico. Sección Privilegios de Invención. Exp. 1690.
5. Informes sobre les fabriques del ram de raígua del
terme de Sant Martí. amb el nom deis seus propietaris.
el nombre d'operarts, dones i nens que hi treballen
(1857-1858). Carpeta 7.3.6. Conflictes/ fábriques. Arxiu
Municipal del Districte de Sant Martí.
6. Aquesta descripció del primer edifici está realitzada a
partir del gravat aparegut a El Martinense, núm. 9. del 8
de setembre de 1878
7. vegeu CHECA. M. (coord.). Barcelona. ciutat de fabri-
ques. Ed. Xavier Basiana. Barcelona. 2000.
8. Informació extreta a partir de la "Petición del Gober-
nador civil de la provincia del número de trabajadores de
la fábrica del municipio de San Martín de proven~als a fin
de evitar alteraciones entre los operarios». Llistat lliurat
1'1de maig de 1868 pel municipi martinenc. «Resumen
de todas las fábricas que existen en este pueblo. su des-
tino y número de operarios» (1868) Carpeta 7.3.6. Con-
flictes/fábriques. Arxiu Municipal del Districte de Sant
Martí.
9. NADAL. J., TAFUNELL.X.• sant Martí de Proven~als.
Pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Columna.
1993. p. 300.
10. Aixó es confirma amb la carta tramesa per Duran i
Bas a Cánovas el 19 de desembre de 1873. en la qualli
passa un Ilistat de «personas a las que es conveniente
visitan>. Juntament amb Antoni Escubós. hi eren: Joan
Jaurneardreu. Josep Ferrer i Vidal, Frederic Ricart i Joan

Sert, pel que a empresaris de Sant Martí. vegeu DE
RIQUER.B.•«Elconservadurisme polític catalá: del fracás
del moderantisme al descencís de la restauracló». Recer-
ques, núm. 11. Barcelona. 1979. p. 71-73.
11. Permisos d'obres. Indústria. 14/1870. Arxiu Municipal
del Districte de Sant Martí.
12. Títol de mestre d'obres el 8/4/1854 i actiu entre el
1870 i el 1895.vegeu BASSEGODANONELL,J..Los maes-
tros de obras de Barcelona. Barcelona. 1973. p. 89.
13. Estracta de la instal·lació fabril coneguda actualment
com Ca l'Arañó on l'Ajuntament está impulsant el pro-
jecte del campus Audiovisual, amb l'ob.ectlu d'oferir
unes instal·lacions on es construirá el Centre Audiovisual
de ea l'Arañó. Per a informació sobre aquesta fabrica.
vegeu: VILANOVAOMEDES.A., «La indústria textil de Ca
I'Aranyó a Sant Martí de Provencals (1872-1986), icarla,
Papers de I'Arxiu del Poblenou. núm. 3, 1998, p. 29-32. I
també: VILANOVA.A.. «Laindústria textil de ea l'Aranvó»,
Butlletí d'Arqueologia Industrial i Museus de la Ciencia i
la Técnica, núm. 33. hivern del 1997.
14. Als PaIsos Catalans, I'aparició del corrent proteccio-
nista al segle xix es localitzá sobretot al Principat i fou
conseqüencia, d'una banda. del procés d'industrialitza-
ció operat entre el 1830 i el 1860. que implicava la pro-
tecció a la indústria naixent. l. d'altra banda. del marc
teóric tracat pels primers prohibicionistes i proteccionis-
tes, que es forma durant el període 1768-1840. amb figu-
res com ara Francesc Roma i Rossell (Las señales de la
felicidad en Españay medios de hacerlas eficaces, 1768),
Eudald Jaumeandreu i Triter (Rudimentos de economía
política. 1816; Curso elemental de economía política ...•
1836).Jaume Amat (Observaciones de un comerciante ..
1789). A. B. Gassó (ESpaña con industria, rica y fuerte.
1816). Ramon tlatzer de Dou i de Bassols (La riqueza de
las naciones nuevamente explicada. 1817) i el mallorquí
Guillem Oliver i Salvá(Vindicación de la industria de Cata-
luña...• 1834). Durant el període 1840-1906. el proteccio-
nisme experimenta una enorme difusió de la rna deis
deixebles de la cátedra d'economia política de Jaume-
andreu a la Junta de cornerc de Barcelona. Els autors
estrangers més utilitzats foren I'alemany rrteortcn ust i
el nord-arnerlcá Henry Charles Carey. introduits básica-
ment per ioan Güell i Ferrer. Cal destacar. entre els prin-
cipals teórics d'aquesta segona etapa. ioan lilas i Vidal

Temes

El 1868, els Arañó agafen el control
de Can [aurneandreu. La seva entrada implica
una ampliació de les sales de fabricació
i la rel10vació de tota la maquinaria

(Memoria sobre los perjuicios que ocasionaría en
España. así a la agricultura como a la industria y comer-
cio. la adopción del sistema del libre cambio. 1849).
Ramon Anglasell i Serrano (Compendio de las lecciones
de economía política, 1858),Joan Güell i Ferrer (Estudios
económicos. 1880). I'historicista i positivista Pere Esta-
sen i Cortada (La protección y el libre cambio. 1880) i el
secretari del Foment del Treball Nacional Guillem Graell i
Moles (Elarancel. los tratados y la producción. 1905). Al
Principat, els trets principals del proteccionisme defen-
sat per la burgesía industrial foren donar prioritat al crei-
xement industrial i defensar ets interessos de la "nació
espanyola» i demostrar que Catalunya no explotava la
resta de I'Estat espanyol.
15. "Contestación de Claudio Arañó. fabricante de Bar-
celona, al interrogatorio formulado por la Comisión de
Información Arancelaria para la cuestión lanera», 13 de
gener de 1879. Extret de CABANA VANCELLS,F.,Op. cit.
nota 1, p. 173.
16. El Martinense. núm. 8. de 1'1de setembre de 1878. i
núm. 9. del 8 de setembre de 1878.
17. Carpeta 7.3.6. Contüctes/tabriques. Arxiu Municipal
del Districte de Sant Martí.
18. MIRRI,T. Vida quotidiana en un poble industrial. Sant
Martí de Provencals, 1862-1925. Ajuntament de Barce-
lona, 2001. p. 17.
19. Op. cít. nota 18. Aquesta autora ha consultat ets lIi-
bres de matrícules industrials per aquesta adreca, els
anys 1877-1878, 1884-1885 i 1887-1888. que es troben a
l'Arxiu de la Corona o'Aragó.
20. Elllistat definitiu va ser lliurat pel districte dese a I'A-
juntament 1'11de julio! de 1900. Carpeta 7.3.6. Conflic-
tes/tabrlcues Arxiu Municipal del Districte de sant Martí.
21. Antecedents a 1'1de maig (1895-1986).Carpeta 7.3.6.
Conflictes/fábriques. Arxiu Municipal del Districte de
Sant Martí.
22. NADAL. J.. TAFUNELL.X.• Sant Martí de Provencals
Pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Columna.
1993. p. 146 i 305.
23. Antecedents 64754 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
24. Antecedents 72935 (Servicio de Inspección Industrial

.Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
25. Antecedents 72935 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
26. Antecedents 81488/3A (Servicio de Inspección Indus-
trial Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant
Martí.
27. Antecedents 73164 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
28. Antecedents 19821 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
29. Antecedents 99426 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
30. Antecedents 81422 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
31. Antecedents 99419 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
32. Antecedents 61170 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
33. Antecedents 99418 (Servicio de Inspección Industrial
Municipal). Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí.
34. DIVERSOSAUTORS. Obra social. Fundació Antoni
Tapies. Barcelona. 1995.
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