


L'ediñci,companimentat en naus de planta baixa i un pis on es disposaven els espais de 
ueball de la fabrica, tenia les oficines de l'administració situades en una de les cantona- 
des,concretament la qiie donava als carrers Paciñc i Conit.Disposava de I'habihial xeme- 
neia que ocupava una posició central dins el conjunt de la fabrica i d'un peculiar dip& 
sit d'aigües octogonai i amb parets d'obra concavades, sustentat per iuia columna formada 
per parets transversals al seu mateix eix centrd. L'ediñci tenia un acabat format per una 
seqüencia de cobertes curvilínies que marcaven l'espai entre les columnes de fossa i les 
bigues d'ala de mosca de I'ediñci, i, al mateix temps, compartimentaven i marcaven I'es 
pai en series paral.leles de naus que permetien I'ús de la volta catalana com a coberta. 
De manera general, aquestes naus es disposaven a l'entorn de l'illa urbana que ocupava 
la fabrica, molt probablemeilt segitint la disposició i la seqükncia de la pomada de la 
p lga  Masada, que ja existia abans de la construccio de fa fabica Canals. De fet, la fabri- 
ca es troba al costat de ponent d'aquesta placa, en una disposició que ha marcat qual- 
sevol iiitemenció urbanística en epoca recent i que, sortosament, ha permks la conser- 
vació d'aquesta petita, desconeguda i maltractada joia del modernisme industrial catati. 

La indústria cotonerd de Sant Martí de Provensals, municipi al qual pertanyia la 
Sagrera, tot i que mai no va tenir empreses importants com les que podien haver-hi a la 
zona de 1'Espanya Industrial, a Sants,o en les indústries Güell i PareUada,a Santa Coloma 
de Cervelló, sí que va estar representada per una important mostra de fabriques mitja- 
nes, que I'any 1904 van arribar a la xifra de setanta-vuit empreses, atorgant així la capi- 
talitzt espanyola del teixit de cotó a Sant Martí. Una explicació d'aquest creixement rea- 
litzat en el darrer quart del segle XiX és la implantació del teler mecinic com a nova 
eina de producció en substitució del teler maniial, que encara es resisteix al nucli inte- 
rior de la ciutat de Barcelona, i la situació proxima ai port, que permet I'obtenció de 
carbó per a la producció de tissatge, mogut aquest per maquines de vapor. A aquest 
darrer fet, encara s'hi ha d'afegir I'existkncia de fabriqites subsidiaries d'acabats de tei- 
xits que permeten una sortida Apida de la producció. Aquesta serie de circumstancies 
van fer de Sant Martí de Provencals un espai de nova implantació de primer ordre, espe- 
cialment en el sector cotoner, i d'aparició i creació de noves empreses. La Sagrera no 
podia quedar al marge d'aquesta dinimica, i la creació de Tarrats i Canals, sociedad en 
comandita, el 1892, n'és un bon exemple. 

Histdría de l'empresa' 

El 1892, coin a conseqüencia de la liquidació de I'empresa Fabril Cotonera de 
Reus, dos dels seus accionistes principals, Josep Oriol Canals Zamora i FrancescTarrats 

1 .  Sobre aouesra fabrica es not trobar inforrniició a: Sector dUvbanisme: ola es~ecial del oarrimoni 



van constituir,amb un capital de 2.250.000 pessetes,Tarrats i Canals,sociedad en coman- 
dita, empresa que s'instal.lara, en els seus primers temps, en una serie de naus que ante- 
riorment havien estat ocupades per la Harinera Barcelonesa dels germans Cousinet al 
carrer de la Sagrera. 

Entre 1906 i 1907 aquesta firma va construir una fabrica en uns terrenys a tocar 
del carrer Pacífic, de la Sagrera, i de la p l a ~ a  Masada, obra de I'arquitecte Joan Rubió i 
BeUver, originad de Reus i que ja havia fet pera la famiiia Canals I'anOIIIeIXdda Casa dels 
Matons, situada al carrer del doctorAmigaut de Barcelona, entre 1899 i 1900. 

Herens de la tradició cotonerd de la fabrica de Reus, de~envoi~paran una pro- 
ducció centrada en la fabricació de cotó fiiat i peces d'aquest cotó per manufactiirar. El 
1901 FrancescTarrats mor i la firma passa a dir-se Josep Oriol Canals y Cia. Josep Oriol 
Canals, enginyer valencia, fomentara i continuafi el creixent negoci de 1a manufactura 
de cotó,qne s'havia ressentit amb ia perdua de les darreres colonies americanes.La Ñma 
tenia despatx al carrer Casp, número 6. El 191 5, la mort de Josep Oriol Casals significara 
un nou canvi en relació,especialment,amb el nom de l'empresa,que pasa  a dir-seviuda 
de Josep Oriol Canals y Cia. La seva vídua, DolorsTarrats Homdedeu, agafari la direcció 
de la firma. Fmalment, el 1922 la firma assoleix el grail de societat anonima amb la cre- 
ació d'Algodonera Canals SA, que incorporava a la seva gestió els fills del matrimoni, 
Ignasi, que en sed el gerent, i Estanislau i Francesc Navaii Devesa, que actuara com a 
director de la fabrica. 

El capital social sera de dos mdions de pessetes repartits en quatrexentes accious, 
de les quals, setanta-cinc foreu aportades per DotorsTarrats. 

El febrer de 1932,a fi d'introduir rnüiores en les instal4acions,la firma emetri obli- 
gacions hipotecaries per valor de cinc-centes mil pessetes, amb termini el 1943. 

La Guerra Civil va snposar un enfonsament de I'empresa: d'una banda, el seu 
gerent, lgnasi CanalsTarrats és perseguit i empresonat durant un cert temps en les ano- 
menades chekas o 'presons de poble'; d'altra banda, la fabrica resta col4ectivitzada en 
mans d'uu comite de treballadors que sobreviu fabricant teixits destinats als militars. 

Jd en la postguerra la direcció torna a ser assumida per Ignasi Canals, que pro- 
gressivament incorporari a I'empresa el seu ftll Jorge Canals Aguilera. Al comenqament 
de la decada dels cinquanta, una serie de circumstjncies com ara les comandes de més 
d'un milió de metres qiiadrats fetes per a la guardia civil i rebutjades per canvis en la 
qualitat, inversions Mlides en plantacions cotoneres a les illes Canaries, alguns proble- 
mes legais derivats de l'estraperlo amb el cotó i la pressió de la competencia, abocaran 
la firma a la suspensió de pagaments. El 15 de juny de 1957 I'empresa es va declarar en 
fallida.Tres anys més tard, la fabrica sera subhastada per I'execució de dues hipoteques 
que hi havia sobre ella. 

L a  vida a la fdbrica 

Als dotze anys de la seva creació, el 1904, la firma comptava amb tres telers amb 
jacquard i cent vint sense. Un increment de la producció queda testimoniat pel fet que 
el 1920 la fabrica mantenia en funcionament uns dos-cents tres telers, cinquanta-vuit 
dels quals estaven destinats a la fabricació de teixits de pana. Aquest volum de telers tan 
considerable fa suposar I'existencia d'una plantilla de treballadors molt important,cons- 



titulda especialment per dones, que a la decada dels quaranta arribava a unes dueccen- 
tes persones. Els teixits fabricats conformaven tot el procés del cotó,des del tenyit,pas- 
sant per I'assecament, i'ordidura, I'estirament i fins a i'acabat. 

Julio Rosique, que va entmr a I'empresa el 1938 gracies a im antic treballador, va 
ser l'encarregat de redactar l'expedient de suspensió el 1957. A partir d'aquest docu- 
ment, podem fer-nos una idea aproximada dels procediments que es feien servir, per 
exemple,en la secció de tintatge:' 

'yo llavors vaig entrar a I'empresa en el ram d'aigua, a la secctú de tintoreria, 
i estava en el laboratori, preparant els colorantsperpintar les madeixes de cotú, lla- 
uors en alla el cotó el portaven j a  filat, en rotllos C...) i d'alld elpassaven en un alto 
foc, aixd era per descordar elfil, o sigui com si diguéssim bulEir-lo en unes atmosfe- 
res molt (...) tancat en una caldera llavors alla es feia, llauors allo ja estava descor- 
dat i servia per anar  a les barques que ddiem, les barques eren uns recipients d'en- 
he  8 i 10 metres de llarg i esposaven elsfils amb uns bastons, les madeixes i alld ho 
tintdvem. Tumbé bavíem preparat eLs colorants, ho bavíem prepamt ben preparat i 
llavors bo posauem en alla." 

Coneguda popularment com a Can Mestres, nom que probablement feia refe- 
rencia a l'anomenat contramestre, que actuava com a cap o director dels telers de la 
Bbrica i que era el que mesurava la feina que aquests havien de realitzar. Algun antic 
treballador comentava que durant la postguerra, un jcsulta, el pare Martínez, anava a 
la fabrica a fer xerrades i a oferir la possibilitat als treballadors de fer exercicis espi- 
rituals. 

De fdbrica a habitatges 

Drsprés de la suspensió de pagament de I'Algodonera Canals, la fabrica va restar 
gairebé quinze anys abandonada i tancada. El 1973 va ser adquirida perla firma canaria 
Frigoríficas Donny, S.A. (Frigobonny). Es tractava d'una firma de distribució i emmagat- 
zematge en cambres frígorífiques industrials de productes alimentaris, especialment 
aqi~ells provenien de les iUes Canaries (tomaquets,platans, ananas, etc.). És del tot ver- 
semblant pensar que aquesta firma necessitava iin punt de distribució a Barcelona, no 
només per proveir el mercat catala i el Uevant espanyo1,sinó també que els servís de pla- 
taforma pera les acportacions cap a Europa. La instal.lació a la Sagrera també els va pro. 
porciouar un negoci complementari: el lloguer de cambres frigorífiques a molts dels 
comerciants del mercat municipal de la plaga Masadas. 

El 1997, la firma tanca les seves portes per traslladar-se a la Zona Franca, on 
gaudira de condicions logístiques més adients per a la distribució. Paral.lelament,ven 
les dependencies de la Sagrera a la immobiliaria Campiezo, SL, constitui'da de feia poc 
per dos empresaris constructors de la zona. La immobiliaria, obligada pel pla espe- 
cial de protecció de la placa Masadas aprovat el 14 d'abril de 1991 i que afectava ínte- 
grament el conjunt fabril, ha de renunciar a l'enderroc i es planteja la possibilitat de 

2. Entnivkta a Julio Rosique Rubio feta 1'1 1 de febrcr de 2000.Julio Rosique ha esta1 durant done aoys 
el presidenc de i'Associació devclns del Congrés. 



rehabilitar Can Canals per encabir habitatges, en un principi dúplex i, més tard, de 
dimensions tradicionals en un total de dotze unitats. El projecte arquitectonic es va 
encarregar als arquitectes Xavier Basiana i Antoni Camps i aquests habitatges es van 
acabar el 2001. 

La fdbrlca Sanchís o la casa Verdnica. 
Situacid. 

Aquest edifici es troba situat al passeig d'Enric Sancliís 21-27 i ocupa un solar limi- 
tat pel nord per aquest carrer, per l'oest pel carrer Foc Follet, pel sud perla paret mit- 
gera d'un bloc de pisos situat al número 101 del carrer Foc Follet i per una placa inte- 
rior que es forma entre el final del carrer d'brrius, el carrer de I'EstadeUa i el carrer de 
Cretes. A I'est limita per la part posterior de I'iüa de cases de planta baixa qiie tetien la 
fagana principal al carrer de I'Estadella i que estan numerades del 68 al 82, i pel bloc de 
quatre plantes situat al número 19 del passeig d'Enric Sanchís.Té la fagana principal al 
passeig d'Enric Sanchis, tot i que I'actual accés es troba a la cantonada d'aquesta via al 
carrer Foc Foliet. La seva qualificació, segons el Pla General Metropoliti (PGM) és 14b, 
zona residencial. 

Una breu biografia d'Enric Sanchís i Ros (1872-1935)" 

Enric Sanchís i Ros va néixer avalladolid el 1872. No tenim notícies de la seva for- 
mació i experiencia laboral fins el 1907 quan es dóna d'alta de la contribució fiscal com 
a fabricant de productes químics. Feia dos anys que figurava com a veí de Santa Coloma 
de Granienet. Tot i aixo, sembla que no va ser ftns a mitjan de la decada dels noranta 
quan s'instal4i a Barcelona. 

Entre 1896 i 1898 es va casar amb la barcelonina Mercedes SansVidal(1872-1937) 
i, ben aviat, va tenir la seva primera frlla, Ramona Sanchís Sans. El 1902 naixera la seva 
segona fila, Enriqueta. Entre aquest any i el 1909, naixeran Rosa, Carme i Maria Uiiisa. 

No sabem quin va ser el seu habitatge durant els seus primers anys a Barcelona, 
tot i que si que se sap que,a partir de 1914, la seva empresa va ser el Uoc on va viure de 
manera més o menys permanent. 

El marg de 1914, a banda de les propietats que va comprar a Santa Coloma a fi 
d'encahir-hi la seva indústria, va adquirir una finca al número 10 del carrer Encarnació 
de Gracia, que va rehabilitar i ampliar d'acord amb el projecte del jove arquitecte Josep 
Domenech Mansana (1885-1973), fill de I'arquitecte Josep Domenech i Estapa. Sembla 

3. Per elabonr atquesta nota bioghfica hem fe1 servir les dades siibministrades pcl Cens de població 
de 1930 dc Santa Coloma de Gnmenet,la considta de diversos urpedientsd'obres i de les finques registndes 
a oom d'Enric Sanchís i hcreus.dinositades en el Reeistre de la oro~ietat núm. 20 de Bareelona.Irunimen1. ha 

2000. Los oripnes del movimiento obrero en Santa Colona de ~ r a m c n e r ~ l  unarcosindicalismo (1923- 
1936). Santa Coloma de Gnmenet: Grupo de historia José Brrmezo; i Checa, M.;Tnvé, C. 2002. Personatges 
d'un barte1 Bon PastorBarcdona:Ajuntamrnt de Barcelona. 
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que aquesta finca de planta i tres pisos es va habilitar per poder establir-hi inquilins i 
cobrar-ne els lloguers corresponents." 

Entre el 1923 i el 1925, la seva filla Ramona es va casar amb Hermegildo Ribó 
Sunyol(1896-1957),vcí de Santa Coloma. El matrimoni va tenir tres fills, Mercedes, nas- 
ciida el 1925, Maria dels hgels ,  iiascuda el 1928,i Ramon. 

Durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera, Enric Sanchís s'introdueix en 
la política local coin a regidor d'hisenda. Sanchís era membre de la Unión Patriótica, 
un moviment de siiport a la dictadura i creat per Primo de Rivera. Aquest moviment 
incorporava patriotes ben relacionats i sense cap filiació política específica. El moviment 
mantenia bons contactes amb el Somatent. 7ámbé durant aquests anys va reaiitzar nota- 
bles accions, que podrien considerar-se de caracter paternalista, amb els treballadors de 
la seva empresa. D'una banda,entre el 1930 i el 1931,va impulsar la construcció de vint- 
i-sis cases per als treballadors de I'empresa en terrenys de la seva propietat. Al beU mig 
de les cases va construir tin edifici, pensat primer com a esglesiola i més tard con1 a esco- 
la que no va arribar mai a hincionar i que, finalment, esdevingué un centre d'activitats. 
Amh una arquitectura peculiar que obela el projecte de I'arquitecte JosepAlemany Juvé, 
aquest centre, despres d'encabir cls Congregants de Sant Lluís Gonsaga i elsTaUers de 
Natzaret, es va acabar convertint en el popular Centro Blanco del Bon Pastor, eix del 
moviment ve'inal i polític de la transició. 

Sanchís també va aportar els terrenys on s'havia de construir el local de la Sociedad 
Cooperativa Obrera La Paloma, situat al número 20 del carrer de la Mina (actual carrer 
d'Estadella). Aquesta societat s'havia constituit el mar$ de 1929 i Sanchís s'hi va añiiar. 

El 1930, Enric Sanchís i Ros figura entre els majors contribuents de Santa Coloma. 
Aquest fet li va permetre ser reelegit regidor de I'ajtintament colomenc en constituir-se 
la corporació local el 26 de febrer de 1930. Quan Miguel Primo de Rivera abandona el 
poder,el seu successor,cl Gened Dámaso Berengiier,va impulsar la rehabüitació democd- 
tica. A nivel1 local, aquesta rchabilitació es reflecteix en la incorporació a parts iguals 
dels regidors triats en les eleccions anteriors a la dictadura de Primo de Rivera i els majors 
contribuents locals. D'aquesta manera,Sanchis va poder accedir al carrec de tinent d'al- 
calde, juntament amb persoriatgcs com Manuel Vilaseca Segalés, que esdevindria alcal- 
de amb la proclamació de la República, i el propietari Emilio Singuerlín. 

Entre I'octubre de 1930 i I'abril de 1931, Sanchís es va convertir en alcalde de 
Santa Coloma de Gramenet.En les eleccions locals del 12 d'abril de 1931,que van con- 
duir a la proclamació de la República, Sanchís s'hi presenta perla coalició conse~ad0-  
ra anomenada administrativa i en va sortir regidor tot i que va restar a I'oposició fins 
el 1934. Sembla que en aquests anys s'afilia a la Liiga Regionalista. 

La posició benestant de Sanchís també s'evidencia amb les miliores continuades 
que fa a la seva empresa,¡ també amb la compra d'immobles a Barceiona;concretament, 
el mar$ de 1930 va adquirir una casa al carrer del PeriU que va enderrocar per fer-hi una 
de nova amb semisoterranis, planta i cinc pisos, a partir del projecte de I'arquitecte 
Salvador Puiggrosi. El 24 de sctembre de 1935, Sanchís va morir a Santa Coloma de 
Gramenet. 

4. Exp.d'obrcs 584 Fomenro.hrxiu Municipal Administrstiu de Barcciona. 
5. Fxp. d'obrrs 787 Fomento.Aniu Municipal Adminisrratiu de Barceiond. 



L'empresa productes químics Enrk Sanchís i Ros6 

Les primeres dades documentades de la fabrica dSEnric Sanchís i Ros ens les dóna 
fa cotitribució industrial fiscal de Santa Coloma de Gramenet. En concret, Enric Sanchís 
i Ros s'hi va donar d'alta, amb el número 76,el10 d'abril de 1907.La raó que acull aquest 
impost és una Fabrica de sulfurs arnb una capacitat de 100 decimerres cúbics i caldera. 

La indústria de Sanchís s'havia uistal.lat en uns terrenys de la partida anomenada a 
L'alhapart del riu. Aquests terrenys tenien una superficie de 36.659,92 metres quadrats i 
estaven fortnats per tres d&í@es que havien comprat enm 1906 i 1908 a Josep MaMa 
CartaGa,les dues primeres, i a Ferran de Sagana, propietan de IaTorre Balidovina, la terceta.' 

En un primer moment, només es van construir la fabrica i els tallers necessaris per 
a la producció. Sanchís es va preocupar de debitar la seva propietat, com ho demostra 
el perrnís que va sol4icitar e1 8 de novembre de 1908 per construir unapared de cerca." 

El 25 d'abril de 1914, I'Ajuntament de Santa Coloma va aprovar un permís que 
Enric Sanchís havia presentat per construir und casa-habitación. Aquest era un senydl 
que I'empresa mamava correctament, un altre senyal va ser la construcció d'uns nous 
coberts per a la fabrica, la construcció dels quals va ser aprovada el 17 de mar$ de 1918 
per I'Ajuntament colomenc. 

Tenim molt poques dades de la producció de I'empresa,la qual només hem pogut 
coneixer a través de les dades de la conuibució fiscal i de les fonts orais. 

L'ernpresa es dedicava a la fabricació de tints i colorants. Sembia que o bé Enric 
Sanchís o bé algun familiar seu tenia una patent o coneixia el procediment per mani- 
pular els productes químics dels quals es deriva el tint indanthren.' Aquest tint es feia 
servir per tintar el cotó, i les fonts orals apunten que la fabrica d'Enric Sanchis produla 
la marca Tintes lndantren o IndanEhren. 

Anotacions sobre la couhibució fiscal d'Enric Sanchís Rost0 

10/04/1907 fabrica de sulfurs 100 decímetres cúbics i caldera. Alta núm.76 
01/01/1911 fabrica de laques paga 14 ptes. 
01/08/1913 fabrica de laques recipient de 100 decímetres 
01/07/1916 fabrica de laques recipient de 200 decímetres 
01/04/1921 fabrica de laques recipient de 200 decímetres (renovació) 
01/01/1923 fabrica de laques recipient de 250 decímetres 
29/04/1931 fabrica 176,05 ptes. 

"sin emplear cilindros ni máquinas" 

6.La poca bibliogrdi sobre aquesta indústria ens la subministr~: Fernández Ontiveros,R. 1992. A I'ab 
rra banda delBrsbsEL5 Iemnys segrqats de Sarita Colotna el 1945.Puig Castellar Dins RcvLrta ddl Museo 
Torre Bulldovina, núm. 34.Garcia i Iteredem,R. 1989.El&desenlupamentindushiala Santa ColOma.Puig 
Castellar Dins Revista del Museo Torre Balldovina. núm. 1. I Clieca. M. 2000. Ek inicis de la colonitraci6 

7 .  Finca 3635.htecedents finca 551, foli 105, tom 25, llibre 15. Registre de la propietat núm. 20. 
Barcelona. 

8. Llihre 475Anuu Histhric Santa Coloma de Gminenet (AHSCG). 
7.Actualment,consta com a tiom registmt per la tiima Bayec 
10. Llibre 434 i 428 dc contrihució fiscal ilidustrial.Amiu Historic de Santa Coloma de Gramenet 

(AHSCG). 



També són escasses les dades sobre el nombre de trebailadors que tenia la fabri- 
ca.En un document sensc datar que hi ha a I'Arxiu Historie de Santa Coloma de Gramenet 
i que hauríem de situar entre el 1910 i el 1920, hi consta que la fabrica Sanchis compta 
només amb dos ohrers, l'un d'entre 30 i 40 anys, i I'altre d'entre 40 i 50 anys, i que Enric 
Sanchís n'és el gerent. De totes maneres, tamhé es troha documentar que cap ai 1930- 
1931, es va iniciar la construcció d'una serie de vint-i-sis cases al davairt nrateix de la 
fabrica i destinades als trebailadors de I'empresa. No se sap, pero, si aqiiestcs cases es 
van fer per a tots els trebaiiadors o uomés per a una part. Aquestes cases van ser bate- 
jades com la barriada Sanchís, i tenien una superficie de caractenstiques similars a les 
de les "cases barates", amb un pati al davant i vorejades per una tanca de ferro. 

El 24 de setembre de 1935 Enric Sanchís i Ros va morir,¡ en el seu testament,datat 
el 25 de juliol de 1935,ordenava la liquidació d'actius i td venda de la firma." Aquest fet 
certificava t'acabament de la trajectoria empresarial de la fabrica Sanchís. Malgrat aixo, 
l'empresa no es va poder vendre com a conseqükncia de la col.lectivització durdnt la 
Guerra Civil. 

Col~Icctiuitzaci6 durant la Guerra CiviC La fdbr&a núm. 11" 

Quan va esclatar la Guerra Civil, La fabrica Sanchís va ser col.lectivitzada i va pas- 
sar a ser anomenada fdbrica núm. 11. A partir d'aleshores va passar a dependre de la 
Comissió de 12 Indústria de Guerra, creada perla Generalitat de Cataiunya el 7 d'agost 
de 1936. Aquest fet no ha permes que sipiga qui va formar pan del comitk d'empresa 
o altres característiques de l'empresa. Malgrat aixo, hi ha dues fonts que ens aporten 
algunes informdcions. Segons J. M. Bricall: la fabrica núm. 11 ocupava a 513 obrers i 
produia cilpsules de Mausel: encebs per a mines, detonudors per a g r a n d e s  de md 
universal, detonadors d'espoleta, encebs d'espoleta, detonadors, espoletes, encebs de 
dqwents menes i altres capsules i detonadors." 

La segona font,Antoni Castells Duran, ens informa de La producció de la fabrica 
fins al 31 d'octubre de lY37 i la seva divisió en tretze seccions dedicades a la produc- 
ció de bales i explosius." 

Arran deis fets de maig del 1937, l'empresa va passar a dependre del goveru cen- 
tral repuhlica.Vd importancia de I'empresa i la qualiíicació dels seus trebaiiadors els va 
eximir de participar en les lleves que es van fer a partir de I'abril de 1938. Igualment, la 
presencia d'aquesta empresa de guerra la convertia en un objectiu militar de primer 
ordre i, per tant, susceptible de ser bombardejada.Va patir dos bomhardejos, l'un el 26 
de maig de 1937, que va produir destruccions en dotze cases del carrer Basella, i danys 
en quaranta-tres cases més, i que va acabar amb un trdgic balan$ de nou morts. L'altre 
bombardeig va tenir Uoc entre el 22 i 24 de juliol i va afectar I'empresa Colorificio (a 
I'actual cruilla entre el carrer Lluis Companys i el Passeig de Lloren$ Serra de Santa 

11.kure nota 4. 
12. Sobre el procés de col.lecrivització i les cardctctístiques de h producció duran1 el penode bel.lic 

en ia fibrica Sanchis eiis apona una excel.lent inforrnació:Cdllanlo Kornero,J.J.;Máquez Rodrígucz,J. M.  1997. 
Revolirdón y guerra en Cramenet dc Besas (19.36-1939). Santa Coloma de Gramenet. Pag. 163.167. 

13. Bricalt,J. M. 1978. Lapolicica :<recon<>mlu< de la Generalitat (193G.1939). Rarceloiia; Ed. 62. 
14.CastcUs Durnn,A. 19%.Elprouso eslatizador en la qer2endu colecIivista cucalna (19.3G.1939). 

Madrid: Ed. WadreTierm. 



Coloma de Gramenet), que va ser bombardejada i, segons les fonts consultades, sembla 
que podna haver-se tractat d'una confusió,ates que els avions nacionals van pensar que 
era la fabrica núm. 11 

La Fdbrica Sancbís durant la postguerra (1939-1962) 

Mossen Joan Cortinas, el Pudre Botella, ens revela a les seves memories que eis 
Sznchís van tornar a la fmca el novembre del 1939. 

Des del punt de vista legal, la fabrica havia estat deixada en herencia a Ramona, 
Rumoncitu,Sanchís Sans,ffla gran d'Enric Sanchís i Ros i Mercedes Sans iVidal.Cal recor- 
dar que el testament explicitava la liquidació dels actius de la firma; aquesta operació, 
tot i que no se n'han trobat proves documentals, segurament devia posar en contacte 
I'apoderat dels hereus d'Enric Sanchís, Hermenegildo Ribó i Sunyol, marit de Ramona 
Sanchís Sans amb la fuma lndustnas i Manufacturas, SA. Es tracta d'una empresa creada 
el 1922 i situada dins I'orbira de la Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos. El 30 
de desembre de 1944,aquesta firma mantenia tres motors amb una potencia total de 26 
HP i Iiavia destinat bona part de les instal.lacions a la seva prod~cció . '~  Malgrat aixo, no 
ens ha estat possible precisar les funcions a les quals aquesta empresa havia destinat les 
instal.lacions de la Fabrica Sanchis. Cap al final de la decada dels cinquanta i al comenqa- 
ment de la següent,aquesta firma va abandonar les instal.lacions de I'empresa de Sanchis. 

Paradoxalrnent, la famüia Ribó Sanchís i els hereus d'Enric Sanchís gaudien de la 
casa-torre i del jardí i encara conservaven uns amplis terrenys que destinaven a I'horta. 

Del 1962 a l'actualitat 

El 1962 va marcar una in0exió en la propietat dels Sanchís. D'una banda,Ramona 
Sanchís Sans posa la gestió de les seves propietats en maris de I'administrador de finques 
Antonio Sacristán Alegre, que, sempre autoritzat per la propietaria, va iniciar un seguit 
d'actuacions adrecades a aconseguir nlés rendzments de la finca. La primera actuació va 
ser el Uoguer de bona part de les naus a petits industrials. Entre aquests industrials, cal 
destacar els germans Biech, que es dedicaven a la fabricació d'utillatges mecanics i que 
des de 1962 van anar ampliant les seves instal.1acions. 

La segona actuació va ser la construcció de més naus industrials, tal eom ho mos- 
tren els permisos sol.licitats el 10 d'oetubre i el 29 de desembre de 1964.'' Es tracta de 
magatzems de 12 metres de llargada per 10 d'amplada i 5 d'alcada. Malgrat la qualifica- 
ció del sol com a"zona suburbana semiintensiva", aquests magatzems es van construir 
al marge dels entrebancs normatius existents. 

La tercera actuació va ser I'aixecament d'un bloc,de planta i tres pisos,adossat a 
la que havia estat I'entrada principal de la casa fibrica. Aquest bloc de pisos, que ocupa 

15.Opci1, nota 7 pag. 141-144. 
i6.Carpeta"Agregació de terrenys de Santa Colomn a Barcelona".ArxiuAdmuiistratIu de Sanra Coloma 

de Gramenec. 
17.Antecedentes Cave@ nilm 78337 i Carpeta 79279Aniu MunicipalAdministmtiu de Barcelona. 



;iviii el nuniero 10 del p:isscig d'Enric S:incliis. es v:i cotistriiir :t p:irtir del pcrniis pre- 
sciit:it el 5 d'octiihre de 1966. 

I.'ohci. rcslitz:ida seiisi el perniis precrptiii. \.a presriit:ir alpiiiis iiicoiiveiiirnts 
iiorni:itiiis coni arü I'accés i la ilistrihiiciii de I'~itic.que vaii ser niotiii de s;iiiciii niiinici- 
p:1I L I ~  l')(,- :1 19-5. 

El 2' d';ihril de 1981 i el 25 de jii l i i i l  de 1982 es van produir diies cxplnsii>iis :i la 
f?ihric;i qiie v;iii procliiir cinc niorts i cliversos ferits. Es van :itrihiiir :i diverses caiises. hk 
~x>ilieii estar ~I:icionndes :inih I':iiitig:i c~speci;ilitzsc.id de I:i iiidustriü, o IiC üI p;is d'iiii;~ 
c:iiion:id:i de gas per :iqiicll:i zotia. i i i i  i1rc.t ilc pas :iccept;it per I:i tiiiiili:~ Rilii, S:iiicliís i 

11s sciis Iicreiis el 16 de jiiliol de 10'5. 
Actiialnieiit es conserven pors clcrnciirs de la fiihrica: entre e<liicsts elciiients.dcs- 

t:i<~uui I:i hiisciil:~ d r  terci. :i I'entcicki d':iccks prl passeig d'Eiiric Saiiclii*. i iiiia petita 
süla anih ;iliüeidor de vidrr i fiiiestr.ils de fiist:i.ailjacetit ü I'etiir.iiI;i :iiitcrior.i un troheni 
Llllil r0nl:ln:l. 

fils rn:igntzerns posterii~rs v:iii :inar scnt rcforniats. i n'lii Iia qiie es KIII constriiir 
n1c.s rccentnient. Fornien diies reiigleres p:icil.leles a la casa anih f:i<:iiia :il passcig d'Enric 
S:iiicliis i iin:i tercen reiiglrci tr.iiisvcrs:il qiic liniita anih la ?;Cric 1Ic ccscs de pkint:i haixa 
del carrcr Est;idclla. 

Ln Cnsn-Torre Snncbís o Casa VerGnicn 

J:i Iirni vist qiie II prinicci i r is  
t:il.l;ici<i de Saiicliis :i I;i zrin:i va ser 
el 1 <)O-. ,MüIgcit aixi>.semhla <~iic. no 

ser f i n  el 1014 que va decidir 
;inipli:ir les inst:il.lacions pcr dcsti- 
ii:ir-les :I 1i:ihitatgr. rnonient qiie Ii:iii- 
ricni de consider:ir corn I'inici de la 
c;is:i-torre dcls S:incliis. I:ür<liiitectc 
d';iclucst:~ primera o h n  ens 6s des- 
coiicgiit:Sot scrnhla itidicür qiie I:I 
c:ts:i v:~ tenir siiceessives niillores i 
:inipli;icii~tis rom I:I doriinicnt:ida el 
15 ilc jiin!. de 195 1 .'" C:irqiiiiccie. 

\,\l., <\I<,,,i, iI< 1.1 i .,1>i.,r.< \.lll<lli. I.,,,,I>< ,i'!l<(lllil.~ iiilli 1.4 
< ir., \<.m,,,,, i ~ ~ ~ ~~ 

cii aqiic%i ir:~iii>.va srrJowpAleniaii!. 
liivC.cliie cci alesliores I'ürc[tiitrcte ii1iinicip:iI de Santa <:olorn:i de <;ciniriiet. 

Scin nownicnt les foiits or.ilsl" les qiie cns doneii a coiiCiscr con1 er:i I:i cüsü. 
<:<inipi;i\.;i :imh iiiies ciiincs siiii:iilcs rti iin seniis~~tircini. :inih lincsires ;i nivel1 del si11 



i amh entrades per al carhii sota I'ac- 
cés heptaponal de la planta haka,on 
hi havki les sales d'cstar,cl menjador 
i algunes hahitacions com ara im sala 
de fumadors o iina sala amh una llar 
de foc i iin piano. A la primen plan- 
ta hi havia les hahitacions. Annexa 
a la casa dels Sanchis es va aixecar 
una altra casa-que se'n diferenciava 
ni~més per tenir una coherta amb 
doble vessant en comptes de ternt 
com la primen i qiie, a través d'iina 
galeria. es comunicava amh les hahi- 
tacions de la primera casa. Semhla 
que aqiiesta segima casa estava adreqada a :icollir cl scrvci domestic de I:i primeci. 1.3 
finca coniptava amh un jadi amh arhres -;ilguns dels qiials enrara es ci~tiserven-. i amh 
un estany i iina mena de priita que. segons ;iIplines fonts. contenia la vcrpe de Fitima o 
la Moreneta.Totes les fonts certifiqiieii I'excel.lcnt decoraciii i kictura iiiterior de I:i casa 

A través del cens de 1930 es pot saher qui vivia a la casa Sanchis. Hi figiircn con1 
a inquilins Enric Sanchis i Ros i la seva dona Mercedes SansViclal. les seves filles ,M:iria 
Lliiisa. Enriqueta i Ramona. Aquesta darrerd Iii viu amh el seii marit Hrrmegildo Ril16 i 
Sunyol i les seves diies filles Mercedes i Maria dels ~nge l s .  L'onclr paterii. Rafael <::isiniiro 
Sanchis. que el 1930 tenia 79 anys i que va morir el 1933. tanihé vivia a la casa. 

A la mort d'Ennc Sanchís,la finca va passar a mans de I:i seva filla kimoii:~. El tcs- 
tament de Sanchis diu: el rlerrcho rk hubitricifitz gratttitrt el7 Irt c~rsrr-fíhricr~ yrrc cl tcls- 
larior pr~sec' (...).)' el IISCJ gr~lltiito rle /»S mriel~les rlc, lrt plrtitt[t l~qjrt. ESIOS CIP~C~CIIOS 
liso grrztiiitf~ scJ Irunsmltirrí?? a los hijos cle Iu leprtrtric~."' 

Tanmateix. la propietat es va dividir entre les ciiic filles,amh els ~Irets Iiercditaris 
corresponents. 

Segons les mateixes fonts orals consultades, la casa va ser ociipad:~ dorant I:i (;iicm 
Civil pel comitt. d'empresa i per militars. La família Rihii Sancliis no Iii va tornar fiiis al 
novemhre de 1939. L'octiihre de 1940, el Patronat Escolar Nicolís Harré es va inst:il.lsr 
en unes dependencies de la casa qiie Ramona Sancliís els havki cedit. Aqliest va ser I'i- 
nici de I'activitat escolar privada al harri del Bon Pastor, 

El 13 de novemhre de 1953 va morir Rosa Sanchis Sans. El seii marit,J:iiime <:astells. 
i els seus fills, Enric i Montserrat Castells, en van ser els Iiereiis i interposaren iiti:i serie 
de demandes a fi de poder optar a la seva p:in proporcional de tota I:i propietat en cas 
de mon d'algiin dels seus propietaris. Per decisió jiidickil. el 16 de desemhre de 1954. 
la finca queda immohilitzada i, malgrat I'arhitratge, la tr.insniissi6 va qiiedür hloqiiejada. 
A partir de Ilavors, i malgrat les visites esporadiques de Hamona a la casa. la finca iniciara 
un Ilarg procés de degndaciii. 

El 12 de marq de 1977 va niorir Raniona Sancliis Sans. qiian tenia setant:i-cinc 
anys, i la propietat va passar als seus fills Marki ~nge l s .  Mercedes i Ramon Rihii S:iiichís. 



I;i sitiiacifi jiidici:il i la complexitat leg:11 del Ilegat d'Eiiric Seiicliis Iia iiicidit niolt 
ncg:rtivamrnt en Iü ci~iisrn.ici<i i rn  I:i transniissi<i de I:i finc;~. i 1i:i frt qiie la srv:i drgni- 
iLici<i sigui el nii~ill d'iin:i sitii:ici<i d r  dificil soliiciii." 

Uti notn equirwcat: Casa Verdnica? 

Malgnit les t:isqiies de recerca efectiiüdcs. iio s r  sap que I i i  Ii:i d r  crrt en aqiicst 
n<m.  l ss  fr~nts or.ls mCs proprres a la Eimilia Rihii Saiichis descoiieixien :iqiicsta deno- 
minaciii. L'associ:ici<i r~n:ilVIA. impiilsor.~ drl nom. esgrimrix una cxplicaciii h:isad:i rii 
ti>iits or;ils qiir donen a I'csmentada Ver6nic;i. serventa. dida o ciiiner.i de la rasa drls 
S:incliis. el protag(>iiisnie. [>e totes maneres. :iqiiesta 6s una inform:iciii que 110 es pot 
corn~hocir.lanmatcix. In veii popular coiieix I;i c:is;i com la rüsa 11 I:i Iahricii S:iiicliis. 

Cati Portabelln. El d a m r  cotnplex itrllirslrinl de San1 Andmir." 
Situflció. 

Can Pon:ihcll:i Cs iin complex indiistri:il liniit:it pcis camrs deVirgili. l? ir  >l:iiiy~ii~.t. 
Iosrp solde vil:^. la pl:i<:i de Pere F;ilqiiés i 1':ivingiida de I'Onze de Sctrnihrc. Es troh:i 
alkct:it per iini de les zoiirs d'actii:ici6 del I'I:i S:int Andrrii-Sagrera,i i.ii el scii solar s'l1:iii 
<le constriiir Iiahitatges, tot crennt iin ampli espai vrrd i preserrant con1 ;I elenient iirha 
I:I xrnirnei:~ dc I':intigü tZihric:i I'omahrll:~. 

Del camp a la fdbrirn: les primeres passes cap a [n indirstrirtli<zncirí 

El drseiivoliil~:imcnt Iiisti~ric 
del que aiiys niCs t:iril s'aiiomen;ir;i 
<:a11 I'ortahrlla esti iiiarcit pel p:is 
clcl Rec <:oniial per aqiiest territori. 

Dr fet.1:i pr.sCnci:i de I:I skpiia 
va possihilitar el p:is d'iiii:~ ecoiioiiiia 
agriirii a iiiia ccononiia ini1iistri:il. 
hqiiest canvi es r:i prodiiir ;i miti:iii 
srglc SIS. qii:in es  doriimrnt:~ 11 
pwskiici;~ drls rrnpresüris textils 
Mimr:ides i HoFiII i de I'eniprrsari ad<> 
her Josep Ancio. 

I < i  l , , , , , , ,  tic , l . , , ,  * , l , i l  l < i l , , I < I \ < 1 ,  I'.", '1, ' ."' 1'"".'17i.11.i<ii\V< Iii 
Els priiiier; I i i  \:in insr:d.lar iins 

,lc,c . t8~w<.<~r~  I,, \ C l l l C ~ l ~ ~ . J  f;ihric:i per tilar estatii. hatejada con1 

2I,t"f,>r"v~<iÍ, c<,,,h,,lt:,*:, :,: rinc;, 55I,í<,li 105, ,<>,,, 25, IIihrc 15 del n'.!4i.,rc ,lc k, pr,q,ict3t ",,"l. 20 
lh,~cl<>":, .  

2 2 k r  cl:ihor.ir aqiiist lrrr s'hin titiliir;ir d i \ . r ~ s  li,iii~<h>ciin>rnials <l i l><)~ i t i td rb i~  I '~ \~ \ i~ tA<ln l i l l is t~ i t t i l l  

d i  IVdrcrl<,nd. prrniihi,sd'<,hrch.l'hniii M\liinicip;il <)e ilistricii dr \;ini Miini.lrrriiiisi,% iI'~ihrc*.rl Kcgi3tri nirr- 
c;iiiiil dc Iktrcilon~ i rl Hcga*trc dr I;i pnipiciai dr H:irrrlon:t.nCm.+ 



"La Espanyola", l'abril de 1846. El segon va fer el mateix uns anys més tard,aprofitant l'ai- 
gua del Rec Comtal que era aleshoses molt necesskia per treballar la pelt. De fet, el nom 
popular amb que es va coneixer aquesta adobesia,"ElVerdet",permet constatar la presen- 
cia d'aigua estancada en els nocs per adobar i que faciiitava la reproducció d'algues. 

Els terrenys on s'instal.laren aquests empresasis eren propietat de dos propieta- 
ris rurals, el Marques de Monistrol i Josep Prats i Gibert, propietari de Can Nyau, tambk 
coneguda com IaTorre Xica d'en Reixadi. lgualment. entre les parcel4es venudes, hi figu- 
ren les que són propietat dels germansYlla-Vidal. 

Les vendes d'aquests terrenys respoiiien, no només a bones ofertes economiques, 
sinó també a un canvi gradual de la perspectiva inversora que, en relació amb la terra, 
la introducció de la indústria provocava. 

Aquests terrenys agraris tenien el seu epicenue en una serie d'explotacions o 
masies. Ara ens ocuparem de Can Noguera o Nuera Gran, que es troba a tocar del recin- 
te de Can Portabella, i tambk de Can Noguera o Nuera Xica, ambdues propietats del 
Marques de Monistrol; i Can Nyau,una explotació de casicter mitji i documentada com 
a mínim des del segle XV 

A banda del Rec Comtal, hi havia dos elements més del paisatge que delimitaven 
el conjunt de que ara parlem: a I'oest, la riera d'Horta i pei nord el camí de Santa Coloma 
de Gramenct (l'actuül carrer de Santa Coloma). 

Cap a 1854, l'obertura de la rasa per al ferrocarril de Barcelona a Granollers va 
suposar la creació d'una barrera que, juntament amb el Rec Comtal,va delimitar les terres 
d'aquesta banda de Sant Andreu. De fet, la urbanització de les inhstmctures necessa- 
ries per al ferrocarril va suposar la canalització de la riera d'Horta, tant a I'alcada de la 
carretera de Ribes com per superar les vies del ferrocarril,la construcció d'alguns sifons 
per redistribuir I'aigua del Rec Comtal i superar les vies i, especialment, la constsucció 
del baixador d'Horta, una petita estació que permetia I'enllas amb la cmctera que anava 
al municipi d'Horta. 

Vers la instal.laci6 industrial consolidada 

A la decada dels setanta del segie XIX, es van produir els canvis en la propietat 
que configuraran el fet industrial futur. 

D'una banda, l'adober Josep Ancío que, segons la Guía de la España Fubril y 
Industrial de 1862 de Giménez Guited, tenia 3 nocs, comptava amb un capital de de11 
mil pessetes i donava feina a qualre operaris,va morir a finals d'aquelia decada i la seva 
vídua, Maria Mauri i Mauri, es va casar amb un altre adober,Josep Suné i Rovira, que, el 
novembre de 1871,va ampliar les instal4acions de la seva adoberia amb la compra de la 
propietat dels germansYlla-Vidal. 

D'altrd banda, el 1876, Camil Fabra i Fontanüls va c0mprar"La Espanyola". Aquest 
empresari traslladaria la seva fabrica de xarxes de pesca de Gracia a la Sagrera. Fabra, 
des de 1864, era el marit de Dolors Puig i Cerda, fdla del també empresari textil, espe- 
cialitzat en filats i teixits de Ui, Ferran Puig i Gibert, instal4at a Sant Andreu de Palomar 
des de 1838. AUa hi tenia la seva fahrica, popularment coneguda com elvapor del Fil, i 
situada a tocar de la,riera d'Horta. Fabra i Puig mantenien des de feia temps una estreta 
relació comercial, el primer comprava el filat de Ili del segon per fer-ne xasxes. Aquesta 



rrliciii 1.s v:i veiirr rcirrmsd:~ iinih i,I cas:iiiic.rit de Fahr.i :inih I:i lill:i d r  Piiig. Sct qiie si.ri:i 
c:ihil:il ~xrqi i?  <::iniil Fahn :issolis I:i dirrcci6 d r  tots rls ncgocis de Piiig.coni Iio drnii~s- 
tr.1 rl íct qiie amhd<is cniprrs;iris. i:i ;issoci:its. conipressiii I:i ITihrica de fi1:its d r  1.l:icli i 
Port:ihcIl:i de Silt ((;in>ii:i). 

'Rinihk rl 18--t. I'eiiiprrs:~ri iii:iiirrsh ,M;iniicl I'ort;ihcll;i i <::int:ircIl KI adquirir iins 
terrenys :i S:iiitAridrrii lirr constriiir- 
I i i  iin:i tTihriea de til;its di. lli. 

Ixs primeres noticies de I:i tr.1- 
jrcti~rki d';iqiiest eniprrsari dateii de 
1850,ilii:in tenia iiii:i fil;itiir.i d r  cotii 
a IVüls:ireii\. I>ru anys niks taril el t r c ~  
hrni al c:ipdü\.:int d'iin:i Eihria. ;i 
Minresa. :imh viiitaiita ohrrrs. <lila- 
nnta  ti.lers i diics niil ciiic-ceiitcs 
{xies de tilar.\'i adqiiirir Ics IZihriqiirs 
drls Micilda i I i  dels kinyos. iihic:i- 
des :inihdiies a I:i c:ipit:il drl 1I;igc.h. 

Ir* , l . , , I ' \ , ~ l , * t l ~ * , I  ,111 i .,l,<li> l l l l ~ r l i> i  < I < l  < < . l l l l l l < \  ,lltlli*ll~lill 

<Ic í ,,,, l'~~~,.,l~<ll., d'nn rr.1 rl quürt coiitrihiirnt tisr:il. 
El srii crrixcnicnt emprrs;i- 

rkil li pri>porciotiarii iiixi solidcs:~ 1iii:incer.i <["C. li punietri  rr:ilitz:ir :iltrcs iiirrrsions. 
com ara I;i qiir inickira el iiorrmhrc de 18- I :inih la compra. en rkgini de pcrniiit:i. d r  
part drls trrrrnys de 1':idohrr Siiiik i I:i srxi iIoii;i Maria .Maiiri. Aqiicstü adqiiisiciii siip<b 
s i r i  I:i construcciii d'uns tZihric;i ilcstinad:~ :il fil;it d r  Ili. Ailiirsr;i sera I;i no\.:i kictoria dc 
la firma M;iniicl I>on:ihcll:i r Iiiio !. <:¡:l. 

Fnbrn i Porlal>elln. rrnn tmbndn iner~itnbl&' 

Al comrn(.aniciit de la dkc:ida drls viiit:itit;i del scglr S I X .  I:i sitii:ici6 indi1stri:il de 
I:i zoii;i pr'.uitm:i 11n:i gcin coiiceiitmcici de liihric;iiits d r  fiI:it$ de cotii i Ili. 1)'iin:i h;irid;i. 
el Ripor drl Fil.controlat prr <::irni1 1:ahr.i. i.dc I':iltci. l:i Eihrini d r  s:irxcs de prsc:i qiic 
trni:i :i 1-1 Sigrem i In ni:iniifiictiir.i de filits d r  I l i  qiie M:iiiiirl l'oriihella Ii:ivii constriiit. 

Aqucst:~ c<~1icentr.ici6.Iligad:i :i 1:i iircrssitet de control:ir el nirrc:it.S:irii qiie rl 16 
de iiiliol dc 188.1 M:iiiiicl I'ort:ihcll:i c Iiijos i <:iniilo Fahr.1 y <:~~mpañi:i es Siisionin cons- 
titiiint. prr tres niilii~iis de prssrtch. k SANES Siiccsorü d r  1:ahr.i y Portührll:~. Els cnrrccs 
directiiis es vaii rep:irtir de la ni;iiicci scgiient: <::iniil F;ihr.i en seria rl presidciit. M:iniirl 
1~ortahell:i.cl ricepresidriit:rl director gerrnt srri:iJosrp I'ort:ihclla i <:ors.i Fcrnn Fihci 
i IJiiig rii seria el viccgerrnt. 

1;i nora cnipresa niantiiidrii tres Eihri<liics. h d r  Manrcs:i drdic:idi :I I;i fil:itiir.i i 

trixits de cotii. l:i dc S:iiii Andrcii. el V..ip[~r drl I:il. dcdicida :i la tilatiir.¡ i el torc:ii 111. I l i  
prr cosir, i 1:) d r  I:I S:igrer.i, iIr~lic:~iI:i :I I:I kihric:iciii [le xtirxes [Ir prsc;~. En qued;irii :iI 

ni:irgc I;i tTihric:i qiir I'ortahrlki tctii:i :i toc:ir <le le riera ~I'lli>rt:i. íct qiic v:i ser dcteriiii. 
n;int pcr :il iiitiir drl ci~mplrx iiidiistri:il dc <::in Portahell:~. 



El grup empresarial dels Fabra i cls Portabella tenia el seu domicili social a la ram- 
bla de Canaletes, 8, i tenia entre dos mil i dos mil cinccents treballadors, i la forqa per 
moure les miquines era de 900 cavalls. 

Deis Portubeiiu a la Societé Lani2re Bnrcelonaise 

El fet de no vincular la fabrica de la riera d'Horta a L'entramat iiidustriat creat el 
1884 només s'explica per la intenció de vendre-la en un termiiii curt de temps. Aixi, els 
primers contactes de Josep Portabella amb els futurs compradors, ek  belgues de la Societé 
Laniere Barcelonaise,es va fer el 22 de juny de 1888,quan signen el compromís pel qual 
l'empresa compradora no es podra dedicar al niateix tipus de prodiicció que la vene- 
dora i haura de salvaguardar els censos agraris que els terrenys encara tenien a favor del 
Marques de Monistrol i els seus hereus. 

La venda es va consumar el 24 d'agost de 1891 pcr un valor de 250.000 pessetes. 
La Societat Laniere Barcelonaise va avancar 50.000 pessetes i es va comprometre a pagar 
la resta en quatre terminis anuals. Aquest fet, la fialització del pagament el 1895, i I'a- 
daptació i instal4ació de la companyia belga explicarien que encara es mantingui el nom 
dels Portabella i que hi figuri coma contribuent fiscal d'aqueli espai. 

La Societé Laniere Barcelonaise s'havia constitu~t a Brussel.les el 8 de juliol de 
1886. Cal suposar que la constitució d'aquesta firma es va deure a la iniciativa inverso- 
ra d'aqucst grup belga per tal de situar una factoria a Barcelona,que encara era una zona 
lliure de la competencia i del posicionament en el sector liaticr que sí que era,en canvi, 
present en altres poblacions industrials com ara Sabadell. Probablement, aqucsta inver- 
sió canalitzava I'acció exportadora del mercat belga de la liana, centrat a Veviers, cap a 
Catalunya, posicionant d'aquesta manera una fuma al territori i cobrint, ahí, les neces- 
sitats de la demanda generada per aquella exportació. 

Tanmateix, per poder competir,la societat belga va havcr de fer un enorme esforq 
inversor en I'adquisició d'unes instal.lacions fabrils i maquinaria, un fet clau per etiten- 
dre la compra daquesta fabrica a Sucesora de Fabra y Portabella. 

De la mateixa manera, els uombrosos contactes comercials i polítics que kan1 
Manuel Portal>ella com Camil Fabra manteuien van facilitar sense cap mena de dubte la 
trobada d'aquests compradors forans. Altres factors, purament empresarials, també aju- 
deti a justificar-ne la venda, d'una banda, I'avancada edat de Manuel Portabella, que ja 
tenia setanta sis anys en el moment de la venda; d'uua altra, el factor productiu de la 
firma venedora. Aquesta h a ,  doncs, arnb les seves factories tancava el procés productiu 
de la manufactura del cotó i del Ili. La fabrica del carrer devirgili no feia niés que dupli- 
car les insta1,lacions destinades a la manufactura del cotó. La seva situació logística, que 
era la mes desfavorable de les tres factories del grup de Fabra i Portabella a Sant Audreu, 
tanibé en feia convenieut la venda. 

"Eis alemanys" o la Societd Lani2re Bnrcebnaise (1891-1979) 

Es coneixen poques dades comercials, financeres i laborafs d'aquesta firma. El 
1894 es van finalitzar les construccions que la companyia belga va fer a la fabrica, anne- 



xes a l'antiga "casa fabrica" dels Portabella, una instal~lació de planta i pis. Des d'aquest 
moment, l'empresa es va coneixer amb el pseudonim d'Els alemanys, denominació 
popular que feia referencia, tot i que de manera erronia, a la nacionalitat de I'empresa. 

El 1904, la firma encara mantenia el dipbsit de mercaderies al carrer de Guona, 
49, i el seu objecte social citava expressament que es dedicava a la fabricació de blon- 
des, filats i teixits de llana. Segons la contribució fiscal d'aquell any, pagava per quatre 
mil pues, cent nou telers amb aparell de jacquard, noranta-tres telers, divuit maquines 
d'aprestar, una maquina de separar, dues tondoses, una serra, una maquina jacquard, una 
dinamo per a I'enllumenat, tallers de reparacions mecaniques i de fusteria, i per una 
miquina de picar caruons. 

El 1906,la frma era el segon contribuent fiscal del districte nove només per darre- 
re de Hilaturas Fabra y Coats; fet que demostrava la progressió economica de la firma i, 
sobretot, la capacitat inversora dels socis de I'empresa. 

El 1931, la firma va renovar i ampliar les seves instal.lacions amb la constn~cció de 
tres nous coberts. Aquest permís es va atorgar a precari, ja que, des de 1925, existia el 
projecte d'alineacions de la llera de la riera d'Horta i la seva adequació al carrer devirgüi. 
Aquesta sol4icitud es va aprovar definitivameni tres anys més tard perque les obres urba- 
nístiques que afectaven la finca no tiraven endavant, i encara havien de passar cinquanta 
anys més fins al seil acabament defmitiu. Aquests tres coberts nous conformen I'actual 
estructura del complm de Can Portabella, i no van significar només í'ampliació dels espais 
de producció suió també la construcció de vestuaris i menjadors nous per als trebaiia- 
dors. Passada la guerra, el 1943 es van fer noves constrnccions de la fabrica. 

El novembre de 1953 es vaproduir I'adaptació jurídica de la ñrma a la Uei de socie- 
tats anonimes de 1951,que va suposar, entre altres coses,la castellanització del nom i el 
trasllat de la seu a Madrid. 

El 5 de julio1 i el 3 de setembre de 1979, dues reunions de la junta d'accionistes de 
la Sociedad Lanera Barcelonesa, SA van dissoldre la firma i van vendre les accions i el capi- 
tal, valorat en dos milions de pessetes, a la firma de Madrid, Hijos de Sabino Santos, SA. 

Els nous propietaris, conscients de la situació urbanística de la finca industrial, 
afectada per i'obertura del carrer del Pare Manyanet,van llogar I'espai a algunes petites 
i mitjanes empreses i a diversos professionals que encara l'ocupen en I'actualitat. L'esqitema 
següent mostra quines són aquestes empreses:" 

Nom de I'empresa o del professionai Activitat 
José Campos Navarro Construcció de grans diposits, 

caldereria i mobiliari metal.lic 
Ricardo M. Hernández García Mecanica en general 
Ramon Picornell Puxant TrdCtaIIIent i recobriment de metalls 
Miquei Sánchez Alcaide Fabricació d'articles acabats 

i matkries plastiques 
Conservación Industrial, SA 1nstal.lacions de fred 

i aire condicionat 
GINSO, SA Fabricació d'apareiis 

electrodomestics 
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Industrias GMR, SA 
Internacional Química Aromática. SA 

Prensados M. Caro 
PALFER. SA 
SEXMA SCCL. 
Talleres ECI. SA 

Talleres Mecánicos Mendo7:d.SL 
Tot G6fic. SA 

Prodiictes farmaceutics de hase 
<:omerc a I'engr¿)s. perfiimeria 
i drogueria. 
Fahricació d'articles de cautxú 
Fabricació de mobiliari metil.lic 
Arts grifiques 
Fabricació de mobiliari metil.lir, 
trefilatge i iaminatge 
Constmcció de miquines i equips 
Arts grafiques 

Des de 1996,arran de I'apmvació del Pla Sant Andreu-Saprera.es projecta a la zona. 
qiialificada de sol residencial al Pla General Metropolita. la constriicció de d<iscrnts 
nofiinta-noti habitatges. 

LAdoberia Alandt Pages y Goberna: imminent desaparició. 
Desc??pció de i'edzyici 

Es tracta d'un edifici de tres 
plantes que ocupa I'illa compresa 
pels carrers de  Monlau. Garcilaso. 
Oliva i M o s ~ n J u l i a n a . O r i ~ e n t  
tenia I'accés principal pel número 
28 del carrer de Garcilaso. qiie ami 
esta tapiat. Sobre aquesta porta hi ha 
inscrit un retol amh les firmes que 
han ocupat aquel1 local. A la faqana 
del carrer Oliva es c<vnserva,adossat, 
un cos d'habitatge de dues plantes 
que podrien molt ben les ofici- \,,,<, clcl C,,,,,,,,,~ LIV 1 :\,lt,l>cr,., ,,l.,,,',,, 13,,gc> \ (,cll,rr~>.3 
nes de I'empresa. A partir de foto- 
grafies antigues s'ha pogiit saber que I'espai superior es va uiilitzar. des de mitjan de la 
segona decada del segle XX i fins el 193 1.com a estenedor de pells de I'Adoberia Alandi. 
Papes y Goberna. Cedifici es presenta molt deteriorat, per bé que del tot arrebossat, i els 
finestrals de tot el complex estan esberlats. L'únic element decoratiu que hi ha al llarp 
de tota la coberta i a les cantonades de I'edifici són una mena de merlets fets de ma6. 
Actualment. I'edifici es troba afectat per les noves alineacions del carrer de Garcilaso. 
fet qiie en provocari I'enderroc. 

Ek adobers de la Sagrera" 

El sector de I'adoberia a Sant Marti de Provenqals va destacar perla presencia. en 
el nioment més iIgid.el 1877. de quaranta-set empreses que es repartien cent vuitünta- 



nou clots per a peii de boví, i seixanta-nou per a peiis d'oví. Entre aquestes empreses, 
cal destacar Vídua de Sans Castelló i Cia, ubicada al carrer dels Blanquers; La Tenería 
Barcelonesa, SA, situada a Homa, i la fabrica de Miquel Fargas, a la Sagrera. La instal.lació 
d'aquesta indíistria a Sant Martí s'explica perla presencia del Rec Comtal i les necessi- 
tats d'aigua que té i'adoberia. 

Els Fdrgas"%dobaven pells a Sant Martí des de 1821. Pero va ser Miquel Fargas i 
Ferrer qui en va instal4ar el primer local de producció cap al 1838. És durant aquesta 
decada que va desenvolupar una serie de contactes comercials que li van permetre expor- 
tar els seus productes, a través del port deTrieste (itafia), a diferents paisos de ]'Europa 
de I'Est. El seu fiii, Miquel Fargas ¡Vilaseca, va construir una nova fabrica dedicada a I'a- 
doberia de peiis al número 2 del carrer de la Sagrera,el185l;la presencia del Rec Comtal 
i les necessitats d'aigua de les adoberies expliquen aquesta ubicació. Deu anys més tard 
comptava amb catorze operaris. El 1871,l'Exposició General Catalana va destacar la qua- 
litat dels seus productes,especialment de les corretges i els cuirs greixats. Aquesta valo- 
ració li va permetre ampliar la seva cartera de clients i, sobretot, augmentar la produc- 
ció i,per tant,ampliar i fer miuores a la fabrica,com ara la instal.lació d'una nova miquina 
de vapor el 1877. 

El 21 d'octubre de 1881 va patentar un nou procediment per adobar pells ano- 
menat de "la remesa", i que superava amb escreix el sistema tradicional, alhora que 
millorava el procés de I'adob, que requeria de dos a tres mesos, així com l'aplicació 
de l'escorca molta als dipbsits de les pells perque el cuir absorbís els tanins de la fusta 
que el fan més durable. És per aixo que aquestes Eabriques havien d'incloure un molí 
pcr a la triturüció de I'escorca." El 14 de juny de 1888 patentava per 20 anys un nou 
sistema per repussar el cuir, una innovació que li permetria millorar eiiormement la 
qualitat i I'acabat dels seus productes. Aquests productes van mereixer una menció 
honorífica a 1'Exposició Universal de Barcelona de 1888. El 29 d'agost de I'any següeut, 
Fargas va patentar, de nou per 20 anys, un nou producte batejat amb el nom de "cur- 
tidos curados en colores". Es tractava d'una altra innovació que, juntament amb la 
patent de millora del seu procediment de repussat, li havia de permetre fer front a la 
dura competencia iguülüdina i el consolidava com a empresari adober per la seva cons- 
tant adaptació a les noves tecniques, molt continuades al sector. La mort de Miquel 
Fargas,produida probablement en els darrers cinc anys del segle XX,van aturar aquest 
creixement i van provoczir la davallada de la firma, que el 1904 estava reduida a un 
molí d'escorca i roldor. 

Una altra adoberia amb caractenstiques semblants pel que fa a les dimensions i 
al volum va ser la que lsidre Feliu Serarols va crear el 1852,quan es va instal4ar al carrer 
de la Sagrera.TanmateUt, Isidre Feiiu ja constava com a adober de Sant Martí durant la 
decada dels quaranta del segle XX. La similitud,pel que fa al volum,amb I'empresa dels 
Fargas queda ben palesa amb el nombre d'operaris als quals donava feina, setze, l'any 
1861. 

26.Veurr: Cahana, F 1994Mbriyurs i emprrsads. Vo1.4. Enciclopedia Citalml. ChecaArt3su,M.Ler 
indrLlhies. DUIS DA,Lu Sugnra, del Rec Comtul al TGV 
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El 1867 va construir una nova fabrica als números 3 i 5 del carrer de la Sagrera, i 
el 1882 hi va realitzar millores amb la instal.lació d'una maquina de gas per tal d'extreure 
I'aigua, element basic en el procés de I'adoberia, prova evident del moment algid pel 
qual passava el seu negoci. Malgrat que se'n desconeix la data de suspensió de les acti- 
vitats,cal suposar una desaparició forqa semblant a la de Can Fargas. 

Fabrica de cortits AIandC Pages y Goberna, una experiencia eprnera." 

Fruit d'aquesta trajectoria degué néixer la fabrica de pells adobades d'Alandí, 
Pages y Gobcrna. Aquesta iniciativa, pero, incorporava les noves técniques que ets igua- 
ladúls havien incorporat al procés d'adobar peiis. Així, i com a mínim des de 1915, aquei  
ta adoberia es localitza al número 28 de la carretera d'Horta, l'actual carrer de Garcilaso. 
ALandí, -6s y Goberna estava especialitzada en la fabricació de "mawoquinería, ddon- 
golas, metis, tiratacos, charoles, badanas negras glacd, al cbrome, bor calf; terneras 
bm", etc. La firma tenia la seu al carrer de Casp, 21, principal. Les dificultats inherents 
al procés d'adobar i, especialment la competencia del mercat igualadí,va provocar que 
I'empresa frdcassés o abandonés la seva ubicació. El 1931 ja hi tmbcm localitzada industrias 
del papel y el metal, SA.29 

Industrias delpapely el metal, SA: cinquanta anys encunyanP0 

El 28 de maig de 1931 es va constituir aquesta empresa de la ma de José Soler 
Soler, Julio Soler Weis,Werner Saukhaenel Koedel i Miquel Noguera Casulleros. Aquests 
empresaris es vdn unir per dedicar-se a la fabricació i venda d'objectes de metal1 encun- 
yats i esmaltats. L'empresa tenia un capital fundacional d'l.O1O.OOO pessetes. No se sap 
gran cosa més d'aquesta firma a excepció que, a mitjan de la clécada dels setanta, van 
comenpr unes continiiades ampliacions de capital, que es va elevar, el 1978, fins a la 
quantitat de 9.500.000 pessetes, fet que va ser determinant per entendre les dificultats 
que tenia l'empresa. El febrer de 1985 va presentar suspensió de pagaments. 

28. Idormació extreta <le S.A.Barcel<maArfis:ica e Indi~mlal, 1916,p3g. 160.161 
29.Amiu Municipd Administmtiu. Expedients d'obres. 
30. Idormació consultada al Registre Merrcantil de Barcrioi>a. 
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