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Barcelona, ciutat industrial
Ca l'Aranyó, la Sedeta, la Farinera, Can
Fabra, la Pegaso, Can Batlló, les Cotxeres
de Sants, la Hispano Olivetti, el Vapor Vell,
les tres xemeneies del Paral.lel, la fabrica
Philips... La ciutat conserva moltes traces
del seu passat industrial. Antigues fabriques
han estat reconvertides en poliesportius,
centres cívics o, fins i tot, en bars. Altres,
amb menys sort, han estat arrasades pel
pes de les excavadores i de I'especulació.
Martí Checa Artasu, comissari de
I'exposició "Ciutat i fabrica", reivindica
en el següent reportatge el valor
patrimonial d'aquests testimonis de
la industrialització de Barcelona.

TEXT Martí Checa Artasu
FOTOS Xavier Basiana. Jaume Orpinell
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A la dreta, la fábrica de
filats Can Fabra es va

edificar el 1839 a Sant
Andreu. A baix, la fundició

tipográfica Neufville, inclosa
en el catáleg historicoartís-
tic del districte de Grácia, i
Manufactures Serra Balel,

actual seu del Club
Esportiu Mediterrani.

El passat 20 de marc de 1998, NiCo Calavita,
professor d'urbanisme de la Sant Diego
State University, escrivia a El País en l'arti-
de titulat La ciutat sostenible:
"La protecció del passat urbá arquitectonic
i de la rica historia de Barcelona no s'acaba
amb l'edat mitjana o el Modernisme. A
Barcelona hi ha un altre patrimoni histori-
cocultural importantíssim que rep poca
atenció: les indústries que van crear la ri-
quesa, la cultura i la política de Barcelona i
Catalunya fa uns cent anys."
Ironicament, malgrat el considerable de-
senvolupament industrial de la ciutat i la
important empremta que aquest ha deixat,
dedaracions com les del professor Calavita
són, malauradament, realitats contrastades,
i més si s'ha de considerar el patrimoni in-
dustrial com un element cultural intrínsec
de Barcelona.
De fet, diverses característiques fan que el
patrimoni industrial sigui considerat com
un element cultural intrínsec de Barcelona,
La primera, les novetats constructives i de
materials que la fabrica imposa i que, de se-
guida, es posen en relació directa amb la in-
dústria i els diferents corrents arquitecto-
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nics que s'han succert en el nostre panorama
cultural. La segona, les enormes possibilitats
de reutilització i reconversió de l'arquitectu-
ra fabril. Per últim, els innom- brables in-
tangibles que aquest patrimoni engloba, que
van des del fet huma, l'obrer generador per
si mateix d'un ampli ventall d'experiencies i
actituds molt properes al ciutada, fins al fet
tecnologic, on la indústria esdevé un camp
potencial per a la innovació científica, pas-
sant pel fet productiu i comercial, on no so-
lament la distribució sinó també la publici-
tat i la creació de marca i productes són
parts importants i, la majoria de les vegades,
l'element de connexió i coneixenca d'aque-
lla indústria per la població.

CORRENTS ARTíSTICS
La primera característica fa possible que
trobem escampats per la geografia de la ciu-
tat, diversos exemples d'edificis construrts
amb les tradicionals tipologies d'edificis in-
dustrials. La fabrica de pisos, el Vapor Vell
de Sants, la farinera La Esperanza a la
Sagrera o Can Fabra, són exemples magní-
fics d'aixó.Ta gran estructura de naus in-
dustrials, el conjunt de Can Ricart al

Poblenou o la fabrica Batlló, obra de Rafael
Guastavino, reconvertida a la década deIs
vint en escola industrial, en són bones mos-
tres. Així mateix, diverses solucions que ba-
rregen aquestes tipologies seran adoptades
per les empreses segons la seva producció i
la disponibilitat d'espais. El nombre d'e-
xemples és destacable: Ca l'Aranyó, Can
Felipa o La Unión Metalúrgica al Poblenou;
la Farinera Sant Iaume al Clot; les Sederies
Fábregas i la fundició tipográfica Neufville
a Gracia; La Sedeta al Camp d'en Grassot; la
Damm i la fabrica de nines Lehmann a
1'Eixample; Can Batlló a la Bordeta, i
Manufactures Serra i Balet a Sants.
De la mateixa manera, el Modernisme, art
que forma part de l'evolució industrial del
país i que, en bona mesura, se'n nodreix,
ens presenta diversos exemples, alguns
d'una enorme bellesa i signats per recone-
guts professionals del seu temps, com la fa-
brica Casarramona de Puig i Cadafalch, la
Central Catalana d'Electricitat a l'avinguda
Vilanova de Pere Falqués, l'editorial Mon-
taner i Simon de Domenech i Montaner i la
Torre d'Aigües de la Catalana de Gas de
Dornenech i Estapá; pero també amb exem-
pIes desconeguts com el de l'AIgodonera
Canals, obra de Rubió i Bellver a la Sagrera,
1'editorial Salvat de Pau Salvat o les
Cristalleries Planell a les Corts.
A la década dels anys vint, les noves con-
cepcions europees en arquitectura exporten
una nova forma d'entendre la fabrica i
plantegen noves definicions dels usos, dels
espais amb l'aparició de nous materials
com el vidre i el formigó que substitueixen
el maó a cara vista. A Barcelona aquesta
evolució es conjuga amb trets d'art déco i
influencies noucentistes, amb casos com la
Myrurgia de Puig Gairalt, al carrer Mallor-



altres més desconeguts com el de
Pueyo a Sarriá. Malgrat els casos

i='=~rJils esmentats més amunt, la definiti-
ió del moviment modern arqui-

'G:;iJ;uíc a casa nostra, tindrá lloc a la deca-
cinquanta amb exemples únics com

rial Gustavo Gili de Bassó i Gili, els
ratoris Uriach de Manel Ribas, la

o Olivetti d'Italo Lauro i Soteras
. o el complex de la Seat de César
Echagüe i Rafael Echaide Tarte.

--:-malment, molts edificis industrials de la
t construits en els darrers cinquanta

anys s'allunyen de vel.Ieítats estetiques per
adaptar-se, com camaleons, a la trama urba-
na. Només una reutilització no industrial els
ha rescatat d'aquest suposat anonimat do-
tant-los d'una nova personalitat. Són casos
evidents d'aixo l'antiga fabrica de tocadiscos
Cosmos al barri del Carmel, avui supermer-
cat i aparcament per vehicles, l'Acústica
Electrónica Roselson al barri del Congrés,
ara una escola d'idiomes, o la fabrica de ga-
letes Montes al carrer Manso, actualment
seu del Goethe Institut. D'altres edificis avui
abandonats resten a l'expectativa d'un nou
ús o bé de desapareixer,

NOUS ESPAlS PER REHABILITAR
Una segona característica permet no sols
aprofitar les possibilitats de l'edifici industrial
com són la flexibilitat espacial, la previsió an-
ticipada de les accions, el bon control visual,
la possibilitat de qualsevol modernització
técnica, la resituació de nous elements i la cir-
culació diáfana, sinó posar tot aixo en relació
amb les necessitats de la ciutadania.
Així, a mitjan década dels setanta i comenca-
ment dels vuitanta, les reivindicacions de
moltes associacions de veíns de la' ciutat

adrecades a aconseguir espais verds o equipa-
ments socials i culturals, van suposar la reha-
bilitació, o si més no la conservació parcial,
de molts edificis. Destaquen campanyes com
Recuperem el Vapor Vell: anem cap a un barri
millar del 1984 i la posterior Salvem el Vapor
Vell del 1985 a Sants, campanyes que van ser-
vir perque l'antiga fabrica fos declarada mo-
nument historicoartístic. La campanya de la
Farinera al Clot, actualment convertida en
Ateneu Popular, es va iniciar el 1975 i ha su-
posat la reconversió de les restes de l'antiga
estació i els tallers del ferrocarril al Clot, així

LA' EsPAÑA íNDUSTRI AL·
. . Per qUan ...7

La necéssitem
ara

com la seva inserció a manera de decorat en
el parc urbá, titulada: Que hi posem, a la Zona
Renfe? I en la mateixa línia, després de més de
deu anys de reivindicacions, la del parc de la
Pegaso a la Sagrera, amb la creació d'una
nova zona verda i la conservació de la facana
principal de l'Empresa Nacional de
Autocamiones, SA (Enasa), popularment co-
neguda com la Pegaso, o la que ha propor-
cionat a la ciutat un dels seus parcs més
atractius com és el construít en els terrenys de
l'antiga fabrica de La España Industrial.
També, durant aquells anys, molts equipa-
ments, producte de mancances enderniques,
van sorgir en els espais d'antigues fabriques
de resultes de les accions reivindicatives dels
ciutadans i veíns, pero també de les línies
d'actuació dels ajuntaments democratics, És
el cas del centre cívic de les Cotxeres de Sants,
de la Sedeta a Gracia, del centre cívic de Sant
Andreu, ubicat a l'antiga fabrica textil
Balsells, i de l'Ateneu de Nou Barris, situat en
una planta asfaltica que no va arribar mai a
funcionar per la pressió dels veíns.
Fruit d'aquestes actituds, en aquells anys ja es
comencen a intuir les possibilitats dels edifi-
cis industrials com a equipaments culturals i
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educatius amb casos com el de l'antiga fabri-
ca Batlló, que malgrat ser un exemple pioner
de recuperació, duta a terme alllarg dels anys
vint i dels trenta com a escola industrial, ara
assumira la funció d'aulari de diverses escoles
universitáries, i el de l'editorial Montaner i
Simon com a seu de la Fundació del pintor
Antoni Tapies.
L'embranzida olímpica va permetre conti-
nuar la recuperació d'espais industrials i
reutilitzar-los com a equipaments. És el cas
de Can Farrero a la Zona Franca, una antiga
fabrica de galledes i estris de zinc, amb la

D'esquerra a dreta,
la fábrica Abrasivos Debray
i cartells reivindicatius
del Pare de l'Espanya
Industrial, a Sants, i de Can
Fabra. El moviment veinal
sorgit a finals deis setanta
va salvar nombrasos
edificis de la piqueta,

creació del centre cívic de la Casa del
Rellotge, del centre cívic de Can Felipa a
l'antiga empresa Catex (Central de Aca-
bados Textiles), del centre cívic del Coll, a la
seu de l'editorial Bruguera, com també de la
recuperació d'algunes pedreres de la ciutat
com a parcs, com el de la Creueta del Coll, el
dels Tres Turons o del Fossar de la Pedrera a
la muntanya de Montjuic.
La recuperació prossegueix a hores d'ara
amb projectes que, s'han posat en marxa des
de la segona meitat de la década dels noran-
ta i que vénen a complaure els llargs anys de
lluites i peticions dels ciutadans. En són
exemples dars l'equipament cultural que
s'ubicara a la Farinera de Sant Iaume al Clot,
la rehabilitació del Vapor Vell de Sants com
a biblioteca i escola pública, o l'ordenació
com a ateneu i escola pública de l'illa que
ocupava l'empresa Fichet al Fort Pius.
Aquest procés de recuperació ha traspassat
I'ambit 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 al ca-
rrer Mexic, la fabrica textil de Ca l'Aranyó
com a futura seu del Museu de la Moto, la
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rehabilitació de bona part de l'antiga
Manufactures Serra i Balet a Sants com a
espai poliesportiu del Club Esportiu
Mediterrani, la reutilització de part de l'an-
tiga fabrica Alchemika al barri de Navas
com un deis centres d'una cadena de gim-
nasos i la possible destinació futura de la
part restant com a deixalleria del districte,
l'ús parcial d'una fabrica de confecció al ca-
rrer Torrent de les Flors com a escola de
balls de saló, la recuperació d'antigues fa-
briques per fer-hi escoles o centres de for-
mació -és el cas de l'Acústica Electrónica

D'esquerra a dreta, I'antiga
farinera La Esperanza, avui

seu d'lnoxcrom, a la
Sagrera, i gasómetre i Torre

d'Aigües modernista de
La Catalana, de Dornenech

i Estapá, al costat
de I'Hospitaldel Mar.

En una línia d'actuació semblant, altres ar-
quitectes i professionals liberals dedicats a
la creació s'han rehabilitat antigues fabri-
ques. És el cas del Vapor Llull, recuperació
duta a terme per Cristian Cirici i Caries
Bassó, guanyadora del Premi Ciutat de
Barcelona d'Arquitectura de 1998; la de
l'arquitecte Joaquim Prats, que ha fet el ma-
teix amb l'antiga farinera La Estrella situa-
da al carrer Valencia, i la de l'empresa de se-
guretat Esabe a la farinera Gili, tots tres
exemples situats a l'antic districte industrial
de la ciutat, Sant Martí.

A la página següent, xeme-
neia de I'antiga indústria

Macosa i paper de carta de
la fábrica de comptadors
de gas Federico Ciervo.

Roselson al barri del Congrés, l'editorial
Seguí a Gracia i la fabrica de puntes de
París, després distribuidor a de llavors i
eines agrícoles Moreno Olivella al carrer
Parlament-, la compra de l'antiga fabrica
de galetes Manso per part del Goethe
Institut per instal-Iar-hi la seva seu a
Barcelona, la recuperació de l'antiga fabrica
José Canela y Cía. dedicada a la serralleria
industrial per part de !'Institut Catala de
Tecnologia, escola de formació empresarial
i técnica, com a seu, oficines i aulari.
Fora de la seva reutilització com a centre
d'oci i educatiu destaquem la reconversió
de l'antiga fabrica de máquines d'escriure
Hispano Olivetti, obra d'Italo Lauro i Josep
Soteras en una gran superfície comercial;
l'adquisició per part de la productora tea-
tral Focus de l'espai industrial de la fabrica
d'arts grafiques Ineco, SA, al Poblenou;
l'adquisició de la fabrica de pintures
Ivanow per l'arquitecte Xavier Basiana a fi
d'encabir-hi el seu estudi professional i
crear un centre cultural, i la rehabilitació de
l'antic taller de maquinaria i foneria de
Gaspar Quintana al carrer de les Tapies per
situar-hi el centre ocupacional Can Xatarra.Ii

B.MM Número 44 Novembre-Cencr. 1998/99

En aquest districte, que compta amb un
ampli teixit industrial fruit de la seva evolu-
ció histórica i socioeconomica, ara en pro-
cés de transformació, l'existencia d'aquests
locals ha propiciat que col-lectius d'artistes,
creadors, grafistes, dissenyadors, etc. s'hi
instal.lessin per treballar, pero també per
viure-hi d'una manera més o menys per-
manent, fet que ha motivat l'aparició d'es-
pais de treball i d'exposició artística amb
casos com el d'una antiga fabrica de borres
de llana rebatejada amb el nom de Palo
Alto, centre de treball del dissenyador
Xavier Mariscal, entre d'altres, de l'espai de
formació de la Winchester School of Art, o
com Hangar a l'antiga fabrica de filats
Ricart, com Palo Bajo o Quam Free Zone a
les naus de l'empresa de serveis industrials
Saladrigas Freixa, creada el 1860, al carrer
Ioncar, o El Submarí en una antiga indús-
tria al carrer Fernando Poo. EIs referents ar-
tístics han perrnes que l'exemple s'exportés
a altres zones de la ciutat, tot i que d'una
manera conjuntural com va ser el 1996 amb
la mostra d'interiorisme i decoració
Casadecor, que va tenir lloc a l'antiga fabri-
ca Tejidos Pueyo, a Sarria.

Simultaniament a l'exportació sorgeix cada
cop amb més forca la reutilització com a
lofts de molts espais que combinen I'area de
treball amb la d'habitatge, Especialmenr
significatiu és el volum d'aquestes opera-
cions a Sant Martí, bé que a d'altres distric-
tes de la ciutat s'ha iniciat una tendencia
recuperar espais industrials com a habitar-
ges, És el cas de l'Algodonera Canals a
Sagrera, els magatzems i diposits de vehi-
des de la Seat a la placa Cerda, els labora-
toris Wasser-mann al carrer Sant Antoni
Maria Claret, allímit del districte d'Horta-

Guinardó, la fabrica de Naipes Comas, --
tuada al carrer Cortines, i la fabrica -~
Catifes Ser, ambdues a Ciutat Vella, És una
tendencia que, portant al maxim els crite-
ris de rendibilitat, fa que els nous propieta--
ris deIs terrenys industrials optin per des-
truir la fabrica. És el cas de Cristalleries
Planell a les Corts, i de la fundició tipográ-
fica Neufville a Gracia, ambdues incorpo-
rades en el seu moment als precatálegs óe
patrimoni deis seus districtes respectius..
En aquest sentit, s'anuncia la desapariciá
d'algunes fabriques encara dintre del nor -
urba per extreure les plusvalues d'aqu
solars; són els casos ja esmentats de
Philips, l'antiga fabrica de Lámparas Z, a
Zona Franca, i d'Industrias Titán
Poblenou.

DOS SEGLES DE PASSAT
INDUSTRIAL
Barcelona ha estat des del comencament del
segle XVIII una ciutat industrial. De fet,
ciutat es va erigir en el centre d'una de les
primeres regions de la Mediterránia en in-
dustrialitzar-se, i alllarg d'aquests dos segíes
el seu pes industrial ha estat comparable a,



d'altres regions europees com el País Base o
el Piemont. Encara avui dia, malgrat la seva
terciarització creixent, continua sent un
centre estrategic, Igualment, la indústria ha
acompanyat el creixement urba contempo-
rani de la ciutat, ocupant espais i passant a
formar part del seu paisatge.
A partir del segon quart del segle XVIII es
van anar configurant les traces d'aquesta
Barcelona industrial, que va tenir en la ma-
nufactura d'indianes i en el Rec Comtal, dos
deis seus principals elements de desenvolu-
pament. La fabricació d'indianes requeria
grans quantitats d'aigua. Aquesta necessitat
va forcar d'emplacar les fabriques a prop
deis recursos hídrics, la qual cosa a
Barcelona es va solucionar situant-les a la
vara del Rec Comtal. Aquesta dependencia
va obligar a emplacar les primeres fabriques
d'indianes als barris de Sant Pere i al del
Portal Nou. L'engrandiment i la creació de
noves manufactures fa que alllarg del segle
XVIII s'instal.lin al despoblat Rava!. Les fa-
briques no eren edificis especials sinó trans-
orrnacions de construccions anteriors, com

ara els baixos de cases residencials i artesa-
nes que s'adaptaven a les parcel.les estretes.
Durant el segon quart del segle XIX es va
donar una nova embranzida a la industria-
lització i el ram del textil va assolir un paper

reeminent, Algunes fites constitueixen
?IDves del procés. La primera, la instal-lació,

novembre de 1833, de la firma Bonaplata,
> Vilaregut i Cia. al carrer Tallers, la qual

estat considerada com la primera fabrica
~ da per rnáquines de vapor. El vapor va

nir la nova forca motriu de la indús-
La segona, la necessitat d'importar el
ustible generador del vapor, el carbó,

_ íer que el port de Barcelona fos el cana-
dar de l'arribada de les trameses. El port
'é el vincle perque s'hi instal.lin més fa-

_ íques, amb la progressiva hegemonia de
=celona com a motor de la industrialitza-
-. catalana.

:=..a tercera va ser la creació el 1820 de la
Comisión de Fábricas de Cataluña, una en-

que va simbolitzar la constitució de la
_ gesia industrial catalana, el grup social
_Z!evaser el protagonista de la revolució in-
C!strial a casa nostra, i la darrera, la intro-

ió d'una nova maquinaria textil, les sel-
- es, que van reemplacar els antics telers
uals i van elevar la producció a nivells

. assolits.

La indústria va necessitar un nou espai per
encabir-se, amb una nova concepció en l'e-
dificació, de dimensions més grans iamb fle-
xibilitat d'usos. Els nous edificis van adquirir
tipologies de paises amb enorme tradició in-
dustrialitzadora com Anglaterra. Aquests
seran la fabrica de pisos, les naus industrials
aillades i les naus amb dents de serra cone-
gudes com a shed. Una petita revolució en la
técnica constructiva, la introducció del pilar
de ferro fos, permetra reemplacar els murs
de carrega per estilitzades rengleres de pilars
que fan molt útils i versátils els espais.

Les noves fabriques que requerien espais
més grans i comportaven els mateixos pe-
rills que les máquines de vapor van provo-
car que la creixent indústria es desplacé s
cap a terrenys del Raval sense urbanitzar.
Aixo va motivar també que la indústria ul-
trapassés la ciutat tradicional per establir-
se als pobles de la rodalia. És el cas del
Vapor Vell de Sants el 1842, de Can Fabra a
Sant Andreu el 1839 i d'altres, molt més
nombroses a Sant Martí de Provencals, una
població que va esdevenir el nucli fabril
més important de l'Estat, cosa que li va fer
guanyar-se el sobrenom del Manchester ca-
tala. Igualment, a l'Eixample es van trobar
nous espais que permeteren la instal.lació
de diverses empreses amb exemples d'e-
norme singularitat com la Sedeta i la
Damm.
1 si la industrialització a Barcelona i a
Catalunya va de la ma del textil, altres sectors
lligats apareixen el darrer quart del segle pas-
sat: la metal.lúrgia i la indústria química.
La perdua de les darreres colonies america-
nes i, per tant, la nova situació del mercat va
empenyer la indústria a diversificar-se i es-
pecialitzar-se. Sorgeix la indústria de l'au-
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tornobil, l' electricitat i les seves aplicacions,
el textil de fibres artificials iel plastic. El tex-
til' el ram capdavanter fins a aquest mo-
ment, va haver de compartir la seva hege-
monia amb l'impuls de rams en gran
expansió, com e! metal-lúrgic i e! químic,
així com el posicionament d'altres com la
construcció, l'alimentació i les arts grafi-
queso Aquest desenvolupament ha deixat
mostres evidents en e! paisatge de la ciutat
amb empreses com la Damm, la Bayer, la
Myrurgia, la Titán i Can Girona, després
Macosa.

La política económica autárquica duta a
terme després de la Guerra Civil va alentir
enormement el desenvolupament empresa-
rial; pero, pe! que fa a la ciutat, va presentar
aspectes ben contradictoris: d'una banda, es
van crear empreses emparades en l'Instituto
Nacional de la Industria (INI) com la Seat,
Enasa o Enmasa -la primera, d'un enorme
pes específic per a la ciutat-, id'una altra, va
tenir 110c una petita revolució de! sector
metal-lúrgic que va veure augmentada la
producció gracies a les noves possibilitats
del mercat. A la decada deis seixanta, un
nou impuls empresarial determinara una
nova política económica amb l'aparició de
les multinacionals, la consolidació de sec-
tors com e! farrnaceutic i la creació de polí-
gons industrials on centralitzar l'activitat.
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