PROPOSTES P E R A L'ESTUDI DE LA INDUSTRIALITZACI~A
SANT ANDREU DE PALOMAR: EL SEGLE )(M, UN SEGLE DE CANVIS

..

. .ElsegleXLYfou unagran ipocupera l'economia
de Catalunya. Perllongar l'urrencada de la indústria anterior, i una vegada m c u d a la devastacióprovocadaper la
guerra contra elfrancis, eis catalam, trobaren oportunitai
d'expundir lluti acfivitats no solament aplicanr al mball
quotidia les energies acostumades, sinóparant esmenten les
radiculs innovacions tecniques que, en eis diversos aspectes
de la uida economica, comportava la revolució indzcrtriul i
agncola couada mis enlld deis Pirineus...
Jaume Vicenr i Vives

.

Efectivament, la Revolució Industrial, el pas d'una economia mral a
l'economia industrial, constitueix el fet més rellevant del segle passat. Un
fenomen que suposari una serie de transformacions que afectaran globalment
el conjunt de la vida social: transformació del sector agrari, que passa, ja des
de finals del segle XViII, a integrar-se plenament en els circuits comercials,
nova organització del treball basada en la seva divisió i especialització,
utilització de noves tecniques i, sobretot, introducció de noves fonts d'energia.
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Esquema del funcionament d'una rnkquina de vapor,
Procedencia: Fons Rec Comlal. Arxiu Municipal del Districle de San1 Andreu.

En aquest sentit, no hem d'oblidar que la pi-oducció en serie, característica de
la industrialització, no hagués pogut donar-se sense la substitució del treball
wanual pel mecanic. Com ha assenyalat molt encenadamenr J. NADAL
(1985),
el canvi energetic se situa en el rnateixcentre de la Revolució Industrial, essent
a típica de la industrialització del s. XIX ia d e la calor emprada de
la f o r ~ més
forma directa (metal.lúrgia) o bé convertida en energia útil, mitjancant la
maquina de vapor.
1la maquina de vapor és a la base, entre d'altres, d'una de les indústries
mes florents de I'ex-vila de Sant Andreu de Palomar: el textil.
Aix6 no obstant, hem de dir que a Catalunya la modernització de la
societat, fenomen lligat a la industrialització, va parir una serie de problemes
que podem remuniar a la Guerra del Frances de 1808. En les lluites que sosteniren els homes del Pla de Barcelona contra I'invasor hi destaca, tot fent
costat a l'heroi mataroní Milans del Bosch, en Josep Manso, l'ajudant del molí
de laverneda. Fins no fa pas massa, aquells, en altre temps, beils paratges, eren
coneguts per les .,terres &en Manso..

En acabar la guerra, l'actuació de Ferran VII, contraria a les propostes
de canvi social elaborades perla Constitució de Cadis de 1812,origina un deis
més greus i seculars problemes del xvuit-cents-: els enfrontaments entre absolutistes i liberals, Il~iitesagreujades per la problemitica successoria creada a
la mort d'aquell monarca, l'any 1833, i que propicia el sorgiment del .carlisme*.
Disposem d'algunes dades interessants referents a totes aquelles Iluites.
Cabem, per exemple, que durant la Primera Guerra Carlina (1833-1840) es
varen constniir a Sant Andreu torres i fortificacions de defensa, enderrocades,
pera, al cap de poc temps. Ara bé, la dada, potser, més grafica ens la
proporciona la bomba que, encara avui, roman incrustada en una paret d'una
casa que fa cantonada entre els carrers de Sdcrates i Gran de Sant Andreu.
L'esmentada pega procedeix del botnhardeig que va sofrir la nostra població,
I'any 1843, amb motiu de I'anomenada sublevació dels ,=Centralistes.,guerra
en la qual destaca el general Prim.
El problema de les lleves obligatories de soldas origina, l'any 1845, un
seguit de protestes generalitzades arreu de Catrtlunya. L'anomenada ,,Revolució
de les Quintes. va tenir en la població andreuenca un dels seus ferms puntals.
Com han assenyalat JOAN
COSI.A
I RAIMONBONAI.
(1979): .Quan I'Ajuntament es
disposava a complir les ordres de quintar, el poble es va amotinar i eis síndics
hagueren de fugir. L'escenari de la lluita fou el canlpanar de I'església de Sant
Andreu, on es va lliurar una cruenta batalla entre els resistents i un caporal
vingut expressainent per a fercomplirles ordres del govern,..La revolta se saldj
amú l'afusellament d'un parell de joves de la població i amb I'enlairament a
nivel1 popular del principal promotor de la sublevació, en Francesc Baliarda
i Ribó, "el noi.. Francesc Baliardd va morir cinc anys més tard, el 28 d'agost de
1850, lluitant contra els representants del govern deis moderas. Sant Andreu
conserva el record del seu fill amb el nom d'un carrer i d'un passatge.
Les Iluites continuaren, les yerres carlines, especialment, seguiren
afectant la nostra població: eren molts els detractors d'un procés que s'anava
consolidant amb forga, els agreujats per la industrialització, pero aquesta no
es deturava.

....Hay en el día dos fábricas movidas por vapor, una de hilados y
tejidos de algodón, y otra con fuerza de 20 caballos, Única tal vez en Espana,
en que mecánicamente se hila el lino; cinco también de hilados de igual clase,
movidas por caballerías, otras a brazo e infinitas de tejidos..
PASCUAL
MADOZ.1849
.S
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Barcel<iii.r s'ana convertint en el gran centre industrial i comercial d c
Catalunya; la indústria textil, especialme~it,es concentrava a la capital i als
pobles del Pla.
La instal.lació cl'aquestes fabriques propicia l'arribada de molta gent
d'arreu d e Catalunya. P A S ~ UMAI~OZ,
A L en parlar de Sant Andreu, de nou, ens
assabenla d'aquest moviment demografic de mitjan segle passat: -...Elaiimento de esta población es notable, e n 1716contaba 125 casas; e n 1736contábanse
160,e n 1832 ascendían a 1.000,y en la act~~alidad
pasan de 1.200;este progreso
se debe a su herl~iosaposición, sus ~iiuchasaguas, a la industria que en ella
se ha desarrollado, y su proximidad a la capital...".
Sant Andreu de Palomar, com els altres nuclis del Pla, veié com, a poc
a poc, la presencia de la hurgesia barcelonina es feia cada cop més notoria.
Una hurgesia que adquiria terres -la qual cosa no era cap novetat- pero, ara,
ho feia per erigir fhbriqiies, i crear centres inclustrials. Aquesta adquisició era
afavorida, entre d'alires aspectes, pel haix preu del sol en relació a l'urba, per
I'abundancia d'aigües i per la incapacitat de la ciutat erniilurallada d'absorbir
el eí'ectes de la industrialització.
Si bé la manufactura textil disposava a la nostra comunitat de llarga
tradició, fou amb l'inclustrial harceloní Ferran Puig i Gihert, nascut a Girona
el 1815 i traslladat a Barcelona ben jove, amh el qual s'inaugura una epoca de
progrés d'aquest sector productit~i elel conjunt de la població. Ferran Puig,
regidor de I'Ajuntament de Barcelona I'any 1885, fou un innovador e n el
terreny de la filatura del Ili, sohretot després dels seus viatges a Belgica i a les
llles Britaniq~ies.
Entre 1841 i 1850 es comptabilitzen a Espanya, només un pare11 d'intents de mecanitzar la filatura d'aquella fibra: un foil el cle Santiago Gosálvez
a Cuenca, I'altre el de Ferran Puig a Sant Andreu, en la seva fihrica anomenada
,-Vapor del Fib, que era situada en els actuals terrenys d'esport ~~Fabra-Sant
Andreu..
L'assaig del nostre personatge fracassaria per prohlernes energetics.
JOHDI
NAVAL
(1985) exposa com, comparada amb la filatura del cotó, la del Ili
-fibra més sude i resistent- exigia, ultra l'aigua calenta, una f o r ~ amotriu tres
vegades superior i, a més, el preu del carbó, escas a Catalunya, era excessivament car.
Les perdues económiques obligaren Ferran Puig a passar-se als filats de
cotó. Així, el 1860, Ferran i el seu gendre Camii Fabra, el que fóra batlle de
Barcelona el 1893, creasen a Sant Andreu la primera fabrica de uoques i
cabdells de fil d e cotó La nova companyia "Fernando Puig e Hijo. sera I'origen
de la futura .Cia. Anónima Hilaturas Fabra y Coats,., després de successives
incorporacions i firsions amb altres empreses textils de Sant Anclreu que
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culminaran amb la unió, el 1903,amb l'empresa escocesa J. and P. Coats Ltd:,
mitjancant la fusió amb .,Nuevas Hilaturas del Ter" (fabrica-colonia de Sant
VicenC de Torelló) i anlb "Barcelona Manufacturing Co. Ltd
Aqixell any de 1903, I'empresa es trasllada a I'antiga fabrica de Ca
I'ALsina, al carrer Gran de Sant Andreu, on avui hi ha instal.lada una oficina
&hisenda. Posteriorment, .,CanFabra,,anirii absorbint pActicament la totalitat
dels tailers i empreses del sector a Sant Andreu, fins adquirir una gran fabrica:
,&'Algodonera", construida entre 1836 i 1840.També anomenada popularment
.el Vapor del Rec'., aquesta factoria e n situada entre el carrer d'Otger, el Rec
Comtal, la riera de Sant Andreu i el carrer de Balari i Jovany.
Cal destacar que amb la introducció de la firma britanica es varen realitzar, els anys següents, una serie d'innovacions en el camp dels setveis socials
de l'empresa. Can Fabra, al nostre parer, després d'un petit treball de recerca
que viirem fer juntament amb A~SUMPTA
O L ~ani
, adoptant, a Sant An-dreu,
els trets característics del sistema de colonia industrial -sense arribar a sei-ha,
és clar-, tot aprofitant-se d'un nucli molt compacte economicament, social i
cultural. ADrb no ens ha d'estranyar, la fabrica de Sant Andreu de Palomar o,
millar, els seus dirigents eren conscients del que suposava un habitar ben
arrelat enla tradició iacudiren, enla mesura que ho pogueren fer, als exemples
que proporcionava la colonia de Torelló. No oblidaren en cap moment que
la integració territorial a la ciutat, el 1897, produí, durant moft de temps, efectes
exclusivament administratius;calia doncs potenciar i beneficiar-se cl'un esperit
cornunal que, sortosament, encara no ha desaparegut del tot.
Akí,I'empresa ani millorant, a poc a poc, la seva organització interna;
la creació d'un cos de bombers propi n'és un bon exemple. Pero, alhora, ana
dotant-se d'una serie de serveis per als trelxalladors i llurs famílies, com la Casa
Bressol, que era situada a la cantonada dels carrers del Segre i de Sant Adria,
un semei medic, el parc d'esports i, tnés modernament, vivendes i tina cooperativa de queviures.
No seria massa agosarat de comparar la importancia de -Can Fabra., ai
bell mig d'una comunitat com el Sant Andreu de finals del segle passat i
principis d'aquest, cobrint tota una serie de necessitats bjsiques per a
notnbroses persones, amb la que, guardades les oportunes distancies, havia
assolit la propia església parroquia1 abans de la industrialització.
Molts encara ho recorden: hom pot assegurar que la sirena fabril era
I'horari de tothom. A dos quarts de vuit del matí, un primer xiulet actuava de
despertador general del pobie. A partir d'aquell rnoment tota una massa
anonima, mig adormida, amb pressa, poblava i corria pels carrers. Cinc minuts
abans de les vuit tocaven dos xiulets petits i, a les vuit en punt, un xiulet curt
anunciava el tancament de pones. f aUrí... cada dia.

.

Aqttcsiacr~~pre>;t
rctu crc;tcl:t enIrecl\ ;any\ l X i 5 ~ 4 lpctq~
0
ctvl Kt,c ( ' o ~ n i i ~~ l p c \'~~r~u,ttc<ri
r ~ ~ ~ ~~ \ '~: ~ p
~~~r~tcl
Rec... ofici:tliecrit La Alg<xh,in.i;t<kl Sr. hl:,+i htc\i.. ;i<lquwiil.i:t pi-irt<.i(ii\<Iv\r,-le (u., I;i1-;ihr;i i <l>;ii~.
Priwcdi'ni.i;i: A r \ i i l h1unicip:il del Di\iricic de S:int Aaidreu.

2.Del molía lafarineru

La Fiihra iCoii\ vii(.\\crduranimolidctrmp*

un;i

liihriia ni<i<lr.I.qiic
rrolti/srei,hri\rixiiilr~x.r;fil\\rii\

irehalladi>r*.
rleaaparepuda.
Pr<xed2nci;i:cxtrrt del Ilihrc Conip<riiiriAiirinini<iI l i l i i r i < i i i ~I.<iliiti
r Coor.~
H;ircelona. IVJJ

Lo (o.$<,
(iirto. Avui

S:igrera- <Ielstren5 d e l>lnt procedents [le 13 Segorr:~i 1'1 lrgcll. lls noiih iiiiti:iiis
clc transp<)n1errcstrc.i iii:irítiiii. iin :illredels:ivc~n(.r)sIli&iis:i I:i inclii~tri:ilitzaci<i.
ci>rii tindrciii oc:isió <le veiirc iiiés endavani. facilitarcii qiic (::ii:iliinp c..
convenís cm tina gran regií) kiriner:~cii connert:ir les í'il>ri~liic.sstiil, '4s centres
prodiictors <le l>l:it.
I.':iny 1902. c.ls cdificis [le I:i Farinerii foren aclqiiirits per I;i Ial>rir:i
c l ' ~ ~ t ~ t o ~ i i <l f)ils~~i~l s: ~ n ~ ~ - S iAqueski
i i s s : ~ . eiilpres;~:iniplii not:~I>le~iietit
I:I Fil>ri~i.
i o t arril>:int a cohririin gran e s p i i entre el carrerde h Sligrcr:~. I:I riera <I'IIon:i.
el carrer cle I>iil>lin. el c:!rrvr d c I'or1iig:il i I'Avingiiclx d e I:i Mc,riclian:i.
t'osterioniient. c:ip :il I<),tO.12 ,,I lisp:ini>,,.con1 populartiirni hoin la conrixia.
traspassi les naiis indiistrialh :i I'ciiipre5:i ,,ENASA".l:iiiiIri. ~les:iparegii<l:i.Aviii,
I':irc d e lo I'egaso.
e n acliicll inclret. a:iiidirn d'tins hc.lls i:~rclins:I':int~i~ic.n:i~

I;lr icricii!\ que i s

OCLIII~V

li! I.ict~!lcra(iriui

1111, 51

10111 Ihilli \i>ti.rlcI\ ililcrciii\

rii ; ~ ~ L I C \ I X\LICCC\\III
i l t li>li>gr:ifich.

l.:,F:riner;t Gran: lkt prin~cvapran f:krincrst c:bi:tI:bn:t

vnc>gttdt#per vapor.

c;iii\i\

qiic i., i i i i l ~ t i c l i

L'ziny 1902 el! cdifirih iIc Iki Farcner;i Gran ti>riii ~<lquirlir
pcr I;i liihrica iI';iuii~niiihilr I{irpin<i Su'irsa.

L'eniprcsaE.N.A.S.A.coiiipr2elrterrcriysdelaHi~paiii~cap~I
1~~4hir'e\tahlirii;iqurllaiiiplie\paienire
els ciirrers de La Sagrera. Riera d'Hon;i. Duhlin. Avinguda rlc 1.;i Meridiana i Ponugal.

93
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En ;iqurll ~ndretdc I'anuga lirincra. uvui gai~liitii l u n r kll,);firdiii\: i I I'src dc la Pe&!;i\o
Prwrdkncia: Arxiu Municip;iI dcl Dtriricic ilr S:inl Aiidrru.

0.1

El Parc de la l'ega~o.
Prrrcdenciii: Arxiu Municipal del Diriricie de San1 Andreu.

El x g l e XIX kiiiilhé v:i Csscr el segle d e I:i rc.voliici<i clcls transpons: el
ferroc:irril i I:i n:ivep;ici<i a vapor varen perinetre el tcisll:ii in:issiii cle viatgers
i d e rnerr:ideries :I Il:irg:i distancia ariil) r:ipicle.;:i. regiil:irit:it i a hon preu. Els
i n t e r ~ i n v i sdc, procliic.tes :igriioles i industrials v:in üiigiiient:ir dc. foniia
espect:iculnr i cls iii<ivirnenisiiiigratoris esdevingiicren i i i i ~ l tmes ficils.
l.:! líni:i d e tren Ivarc-elona-Matar6 inaiigiicicla el 23 cl'oitiil?rc d e 1848.
f o ~ Ia
i pri~iie~.:itl'Esp:iny:i. I>oc trinps després. la Ciiit:it ( i ~ n i t n lcnclegi iin:i
t:isca d'extetisi0 d e I:i x:iKi viiria qiir :ifecti. Iogicanicnt. els pol)lcs clrl l'ki
cle Harrelon:~.
San1 Anclreii <le I':iloiii:ir es veié inolt alavi~ritpc,r la gcin expansi0
ferroviaria cl'aqiiells nnys. Aixi cns Iio inostren les Actcs d e I'Aiiintariicnt d e
Sant Andreii. d e ni:irq d e IXX'). citades pcr Mn. (:l;ipés í 1930):.... L'epoc:i i1ií.s
tlorent del vcin:it d':iqiicst pol)le girovzi pels anys :interiors :il <Ir1885. ja qiie
Il:ivors c.ls t:illers clel l-'crroc:irril [le S:icigoss:i. :iisc,r;its 3 kint Andrcii. estaven
pleníssiriis cl'~>per:irisIhen retril>iiits: :i les f;il>ri<liiesIiincionaven tots els
c1u:idrcs: I';igriciilt~ir:ii el roiiierc. c.s tr<il,:ivc.n eii sos iiiillors teiiips i, c«m :I

Ihgica conseqüGncia de tanta riquesa i prosperitat, els ajiintainent compt:iven
ami> mitjans suficients pcr assegiirar els ingressos pressiipost;its :imh cxrés a
Ilurs arencions i despeses.. .".
I>iieslinies passaven pel nostre teme: la del Nord ( 1855).qiie en arrikir
a Mc)ntcada es hifiircava en unes altres dues, tina cap a Saragossa. per SühadellTerrassü-Manresa, i I'altra cap a Vic-l'uigcerdi: i Iü de Franca per Giron:i ( 1854).
El gran creixcnient expcriiiienrat pels noiis mitjans de locoiiioció
propicia la instal.laci6 a Sant Anclreii, I'üny 1880, dcls anomcnats "Tallcrs del
Ferrucürril del Nord., que ocupnvcn una gran franja de terreny que s'estenia
des de I':ictiial I->arride I'owa fins al Püsseig de Valldüiira. Aqiiests terrenys
s'estan convcnint en una grrin zona de serveis p e r a la ciiitat.
Els tallcrs del Nord, jiinrarnent a m l ~"Can Fal?ra,. i la .Hisp:ino-Suissa-,

Antiga poma drls tallrrs del krrocarril del Nord. desapwrguda prr ;i rcolit,ar Ir* i,hre< dcl Coniplex
Esponiu de Can Drapó. Carrer Piferrer.
Pr<tiedencia: Arxiu Municipal del Districie de Sant Andreu.
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Pr<redL'nria:Arxiu Muiiicinal del Districtc dc San! Andreu.

Entre els socis <le la ,.M:i<liiinista~.
drskicaven iiiiportants iiiclustriols
t+xrils coni Salv:i<lor I3on:iplata oJi,:in Güell. preoc.iip.its per la rnec:inització
<le 1c.s seves factorics. No cns h;i d'cstninyür. dones, qiir iin :iny <Icspri.s. el
1856, liquesta e i n p r w consrniís diles iii3cliiines de v:ipor industri;ils. i i i i n cle
les qiials fou ad<liiirid:iper Ferrün I'iiig. per ü I'esiiiciiist "Vapordel Fil.,.:I San1
Andreii de 1'nlom:ir.
I fou a Sant Aiidreu el Iloc on :iqiiesta f2hric:i t~islladiI>oiiaIxirt dcls
seus iallcrs, I'nny 1917. destin:its :i ki constniccií) rle Iocom«torc-s. I>es dels
anys 1920.30, I'enipres:~fabrica les iinitats dels ferr<ic;irrilsnietropolit:~nsde
H:ircc.lona. Peri). a ..I;i Müquinistab. li devein els I,:ircelonins moltes coscs iiiés:
entrc d'altres, la constnicció deis iiierc:its clel Rorn. d'Hostafrancs. Snnt Antoni.
la Barceloneta i I:i <:oncepciO, tün destacats pel seti disseny ürur.it i les
innov:idores cstnictiircs metil.li<iiies.

L'indiistrial cat;ili va Iiaver d'c.iiiprar el carlni alla on re:ilnic.nt fos
iiiiprcscindible. Així, la in:ijor p:in d':i<liicst coml,iistil>lc sera destinat al íun-

L'any 1854 la MaquinistaTerrestre y Marítima s'inriall~a la Barceloneta. aquesta fabrica s'expandi i

I'any 1917 s'instal.li a Sant Andreu.
En la foto es moslra la fihrica de Smt Andreu en constnicció.
Procedencia: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu.

cionament de trens i vaixells de ferro i a les fabriques de gas, nous serveis lligats
a la industrialitzaci6. Seguint el professor NADAL(19851, el gas. una de les
aportacions més imponants d e la civilització industrial, fornira una llum
potent, constant, neta i segura, que s'imposara a les exigencies del nou sistema
de fabrica. MCs endavant tindr2 altres aplicacions hen conegudes (calefacció,
cocci6 d'aliments.. .etc.).
L.a ciutat de Barcelona iitilitza el gas per primer cop pera la il.luminació
de la Llotja, el 1826. Anys després, el 1842, era la Rambla. la que substitu~aels
antics fanals d'oli per I'enllumenat d e as. Sant Andreu dispos2 de la seva
fabrica d e gas I'any 1856 i, ja el 1876, el seu ús s'havia esti.s per bond pan de
la pohlacií).
A poca poc, pero, I'energia hidroelectrira a n i desplayant el carbó i I'ús
directe de I'aigua en moltes de llurs funcions. La primera v e ~ a d aque es féu
servir I'electricitat a Sant Andreu fou I'any 1885, per tal d'il.lurninar la n«va
cúpula <leI'església, el dia de la seva inauguració perla Festa Major. Uns anys
més tard, el 1908, s'instal.lava I'enllumenat electric al carrer Gran; I'any 1921,
I'Ajuntament aprovi I'enllumenat d'uns altres 17 carrers, com els d e I'Ordre
(Igmdsi Tglésias), Malats, Nadal, Basconia, Sant Sebastii ...etc.

El ctirrrr Ciliiii dc Suiii Aiidrru. eix pnticipal del poblc. els anys vini.
Procedencia: Arxiu Municipal del Disiricte de Sant Andreu.

La indiistrialització anava lligada a iin creixement demogrific continuat
des del segle XVIII. A causa d'aquest creixement, I'any 1839 ja fou inaugucit
el nou ceinentiri de Sant Andreu, per sohre de I':tctiiel avinguda de la Meridiana. Cal dir qiie es conserva en aquest indret I'antiaa creu de terme de la parroquia, una escultura del segle XVI que es trohava eniplaqada a la cru'illa dels
carrers de Santa Marta i Gran de Sant Andreii.
La situació de Sant Andreu a mitian segle passat. ens la <lescriii
acuradament I'ASC~.ALMADOZ:
,-...Esta población es de las mis florecientes entrr las clel llano d r
Barcelona; el primer grupo de casas forma una calle de 1/4 de hora de largo,
tirada de S a N por la que pasa la carretera; esta calle desde su ingreso por la
parte de la capital, cuyas paredes toca la riera de Horta, hasta la riera de San
Andrés, que es un trecho como de una cuana pane del total de la citada calle
se denomina Arrabal y Casas Novas, incluyí.ndose en esta denominaci6n
varias casas diseminadas, y algunas reunidas en forma de calles separad;is de
la principal por la parte S.; e n la del E. hay otra calle denominada de Santa
Coloma. Sigiiiendo la principal desde la riera de San Andrés, que la atraviesa,
Iiasta la cruz de piedra, se llama Calle Maj6, y desde dicha cmz hasta el final
de la pohlación. por la pane N,, se le nombra barrio de Tramontana, en la cual

Cerncniiri <IcS;ini Andrcu. on t r i > k r n I'anliga crcu del I r m e p~rronptiil.
Procedencia: Ariiu Municipal del I>istriclc de San1 Andreu.

se ve una hermosa fuente sol>re ki Glrreterü. y coinprende adeii~.ísotra calle
hacia el S., con unas 50 casas. Cruzan Ia Mayor, casi en sil media ni;^, I:i de San
L«renzo (I':ictual Pons i Gallarza) y la Nueva (el carrer de Sant Anloni, :ictual

Ruhén I>arío). En esta última estaha antes la pescadería. que se trasladó a la
primen. y en el local que ocupaba se ronstmyi) una fiientc de sencilla pero
elegante arquitectura Enfrente se halla la antigua casa consistori:rl. y al
estremo E. d e la pl:iz:i. I:I iglesia p:irr(i<luial y rectoría, a cuyo pie corre la
aceqiiia condal. Lü calle cle San Lorenzo d : ~salida por el O. a la pohlacibn y

Aniigacaprrllade Santa EulAliadr Vilapicina,sufraginia de Sani Andreude Palomar. Declara! Cunjunt

Hisibrico-Anísric.
Procedencia: Insiirur Municipal d'Histbria.

dirige al barrio de Santa Eulalia, distante ct>mo1/4 de legua; en él hay la calle
de Piqué, las casas de la Artera, las del Torrente d'en Carahass3. varias <~iiintas
y granjas, y iina capilla dedicada a Santa Eulalia. aneja de la iglesia parroquial
(San Andrés)
Fou. aixo no obstant, a la segona meitat del segle, quan. de la m i de I'espectacular augment de pohlaci6 -I'any 1845 cl cens andreuenc cra de 4.350
hahitants inentre que cl 1897, I'any de I'agregaciO a Rarcelona. era ja de
17.45@, s'inicii la iirhanització moderna drl ternie, parcialnient exclosa del
projecte d'Eixample del I'la Cerda, a I'entorn dels antics nuclis del Havül, les
Cases Noves i de Santa Eulilia d e Vilapicina.
Efectivainent, una de les conseqüencies del trehall industrial f o i l la
necessitat d'urhanitzar noves zones del s0l andreuenc. d'incrementar els
hahitatges per a tots els nouvinguts.
Amb MARI¡ POLIS
(1985). lmn coneixedor del Sant Andreu d'aquelles
decades, resurnirern els aspectes més rellevants lligats al procés de creixement
urhi: -...L'explanació de la Rambla (actual Passeig de Fahra i Piiig), I'any 1877.
fou I'eix directriii d'aquesta etapa. Totes les constmccions de cases que des del
carrer Gran anaven cap a muntanya, substituint terrenys agricoles, obtien a
...a

Aspecte de I'actual pasreig Fabra i Puig el* anys 20. eix que u n i i Sant Andreu de Palomar amh Santa
Eulalia de Vilapicina.
Procedencia: Arxiu Municipal del Districre de Sani Andreu.

aquesra necessitat. L'any 1876 ja s'havia aprovat el pla d'iirhanitzaci6 del mas
Piijol, que comprenia el polígon riera d'Hoita-Rambla-carrer de Nadal. Aquest
matcix any tamlX. fou aprovat el pla del camp d'en I'on;il>ella (antiga Fihrica
textil), que tenia com a eix el carrer de Virgili. El 1875 ja s'havien aprovat,
tanihé, els plans urhanistics dels carrers Valles i Monges cap a la via del Nord,
que foren forc;ats perla construcció del convent-escola de Jesús Maria .....
I'er6 un dels espais més característics, vinculats a tot aquest procés
descrit, el constitiieix, sense duhte, la placa Mercadal. una magnífica p l a p
porticada dissenyada per I'arquitcte Josep Mas i Vila i inaugurada I'any 1850.
Cal destacar que la part interior central de .la placa., amh I'estmctiira metil.lica,
data del 1908.
Un dels aspectes Iligats, tamhí., a la creixent urhanittació del I'la de
Barcelona, des de mitjans del segle XIX,fou I'increment d e la demanda d'aigua
per a la indústria i la pohlació en general. Avui encara conservem, a Sant
Andreu, I'edifici del I'ilar de I'aigwa de Santa Eulilia: una torre quadrada d e
quatre plantes al I'asseigde Fahra i Puig. L'edifici fou constmit a comencaments
d'aquest segle i ci>nstitiieixiin dels elements arquitecíonics característics de la
població.

Volie, de Iü Placa Mercadal. dir\rny;i<l.
prr I'arquitcric M:#\ i Viki
Pricedencia: Arriu Municipal del Disiricte de Sani Andrru.

Ji vareni tracur :ilgiins d':iqi~ests aspccics en I'cstiitli tIctlic:ii al Rec
Cointal iHisuii?r~,H I ~ I ; I : ISOIA.
I , 1980): rciiYürqiieni, pcr?). I:iI corn
asseny:iIiveiii qiic ,,...La industrialització i I: crcisent urhanitzaci« del 1'12 de
Harcelon:~des de niitjan seglc XIXcrei una dciiiantln <I':iigii:iqiir s'iiicreiiientava
constantiiicnt. Les obres pcr :i I'olirenci6 i distril>iicií~
d'aigiia r:itl:i ci)p eren
més iiiipon;inrs ti.cnicaiiient i 1112scostoscsecon¿)niiciiiient:aixi. les principals
companyics d'aigües es convertiren en auti.ntiqiies csmprescs indiistri:ils. L?
situició de Snnt Andreii :I I:i rihrci del BesOs va k r que en el sc.ii ternie
s'aixeqiií.~iin estal>linient dcdic:it a l'extraccií) d':iigiia. La Societat G e n e r ~ i
d'Aigücsdc. Ikircelona constnií, els anys 1800-1897, dos grms poiis per a
captar aigücs siihterrinics del I%es«sqiie ercn siiccionades per I>c)mhes
accionades per iniqiiines de vapor; a partir de 1914-1915, Iio foreii iiiitjnn~ant
I'aplicacií) tlc I'electricirar. L'.iigiia procedctit dels poiis de kint Andreii se
sumawi ;i Is captada en altres piints (l)osriiis, 1.lohregat.. .. a través d'iinn xarxa
de concliiccií) i emmagatzciiiatgc que cada cop foii niés coinplrxi.. :..

6 Les conseqüt?ndes sociak de la industriaiiizació
Com hem anat veicnt, el creixement industrial p r o v o c i a Sant Andreu
l'augment del nomhre d e fiihriques, de la pohlacií~.dcls hahitatges. el
desenvolupament econi~mici I'enriquiment dels promotors d'aquesta via del
pro1g"s. I'er6, alhora, introdui el trehall a preu fet dels obrers. les llargues i
dures jornades lahc~rals,e l trencament amh unes pautes de conducta socials
i familiars gestades durant molts anys.
El prol~lemade la vellesa, com el del trehall dels infants o el de les
dones. vinculats tamhé al procés descrit, apareix amh tota IU seva cruesa e n
I'ohra del poeta andreuenc Ignasi Iglésias .Els Vells., escrita I'any 1905: I'r~hra
presenta la tragedia dels ohrcrs d'iina empresa de filats retirats per vellesa
sense cap mena de cornpensacií) econi>mica. Ignasi Iglésias coneixia a fons
aquesta prol>lem3tica: cm justanient e l m í ~ que
n I'envc~ltnvaal seu Sant Andreu
de Palomar natal. Vegem-ne iin fragrnent:

Difcrcnir imatger de I'e\tacifi clrvadorii de la Socierat Gcncral d' Aipücr de Bürcelori;i.
l. Sala de moiars. En primer t e m e la mhquina de vdpor de cildrra horit~ontal.usada p e r a hornbejar
I'aigua.
2. Quadre de moton clectrics. L'ús de I'enrrgia electrica a panir de IY 14-1 5 va relegar les mhquines de
vapor a una fiinciii de reserva.
P r ~ e d e n c i a :Fons Rec Comtal. Amiu Municipal del Districte dc Sant Andreu.

- Úrsula: 1, doncs?. Digues... Per que t'han despatxat? Respon-me!.. .
- Joan: Que no ha veus? Que no ho veus per que? Mira!
- Úrsula: Sí.
- Joan: Guaita aquests cabells, i aquest cos!
- Úrsula: Déu meu!
- Joan: Sóc vell, sóc vell, Úrsula!
- Úrsula: Pobres de nosaltres!
- Joan: Per que ens hi deixen arribar, a
- Úrsula: 1 en Valeri?
- Joan: També!
- Úrsula: Nornés a vosaltres dos us han

la nostra edat?

despatxat?
- Joan: No ... A tots els filadors més antics de la casa.
- Úrsula: A tots?
- Joan: No n'ha quedat ni un. Ja ha arribat per a nosaltres I'hivern!

Un any abans que Ignasi Iglésias escrivís "ElsVells,.,Agustí Ronc~rI Suws
publicava unsuggerent Ilibret titulat: A lasclasesd~rectorasdeBarcelona.
Hem
enquadrat aquest treball dins d'un corrent generalitzat d'opinió favorable, o
millor, conscient del problema social que componava i'expansió industrial.
Hom temia una massa obrera descontenta i, per aquest motiu, dinue dels
mateixos ambients empresarials se cercaven les solucions més adequades.
Una bona part d'aquesta tendencia és a la base de la proliferació de cotdnies
indusuials al nostre país o d'empreses que assimilaven trets característics de
les colónies.
Amb un prdleg forsa revelador, .Necesidad de tomar todos parte en la
obra social. Urgencia del remedio", ROBERTdedicava unes ratlles al problema
de la vellesa:
..Pero aunque el trabajador gane el jornal suficiente para subvenir a
sus necesidades y a las de su familia, difícilmente con su solo jornal podrá ver
asegurado su porvenir, ya contra los paros forzosos de trabajo por enfermedad
o circunstancias especiales, o ya contra la imposibilidad absoluta de la vejez.
El obrero que durante su vida ha ayudado a formar un capital a su patrono,
habiendo él recibido solamente el salario estricto para satisfacer sus cotidianas
necesidades, tiene derecho, al imposibilitarse por cualquier accidente o por
la edad, a ver segura su subsistencia por el resto de sus días. El obrero es un
ser racional, no una máquina a la que se abandona para siempre cuando se
ha hecho inservible para el trabajo. Al trabajador que no ha hecho ahorros en
cantidad suficiente (y ya sabemos la casi imposibilidad en que se halla de
hacerlos) no le queda más recurso en su vejez que pedir limosna o acabar sus
días en un asilo benéfico. ¿Es esto justo? ¿No repugna la conciencia honrada

y medianamente caritativa de cualquier patrono ver como se aniquila y se
extingue por falta de medios la existencia de aquél que con su trabajo le ha
ayudado a satisfacer sus necesidades, sus comodidades y tal vez sus caprichos?
El obrero, para trabajar con fruto y en las condiciones debidas a un serracional,
necesita hacerlo con aquella tranquilidad de espíritu que sólo tiene quien se
ve asegurado su powenir, y que únicamente se obtiene por medio de un
trabajo bien remunerado. Es deber de humanidad por parte de los patronos
remediar la situación del obrero respecto a este particular, ya que las
hermandades constituidasentre los trabajadores,con ser muy buenas, de poca
cosa sirven a causa de la escasez de recursos a que necesariamente deben
sujetarse. Por esto es muy conveniente para asegurar el porvenir del obrero,
la implantación de montepíos alitnentados con fondos patronales exclusivamente, y no con fondos de los obreros porque no es justo que éstos para
proveer su subsistencia futura hagan tales ahorros que les priven de comer en
la actualidad. Y, no se crea utópica la idea de estos montepíos, puesto que en
nuestra misma patria se ha realizado con éxito excelente en la Fábrica de
Electricidad del Norte de Madrid por iniciativa de su fundador y director, el
sefior marqués de Camarines.. (ROBER~,
1904, 26-27)

.:

I-lo apuntavem en la introducció: la Revolució Industrial, el pas d'una
economia rural a l'economia industrial, constinieix el fet més rellevant del
segle passat. En aquest sentit, hem tractat d'oferir una serie de temes que
necesiten un estudi aprofundit a Sant Andreu: els mitjüns de transport i les
comunicacions, les noves fonts d'cnergia, la iinportincia del textil, autentic
motor de I'economia del segle XIX, i'urbanisme i el creixement urba.
L'esquema pot servir,pero hi ha, segurament, rnolts altres punts sobrc els quals
caldra reflexionar: els ongens i desenvolupament del moviment obrer,
i'associacionisrneengeneral,el treball i el paper de les dones en aquest procés,
el trencament de la família tradicional, la influencia de les noves tendencies
artístiques, per citar-ne alguns, Tenim constancia, ja, d'uns primers projectes
en aquosta Iínia, com per exemple i'estudi que estan realitzant Nelida Celma,
Merce Franco i Yolanda Serrano sobre I'etnpresa Fabra i Coats.
No cal dir que el moviment industrial a Sant Andreu reprodueix a grans
trets la indústria catalana del moment; caldri, per tant, endegar, en la mesura
que aixo sigui possible, un treball comparatiu anib d'aitres indrets on la
instal.lació fabnl hagi tingut la importancia que, creiem, aquí va tenir.

1

CRONOLOGIA
1839 - Ferran Puig estableix la primera fabrica a Sant Andreu: el ,-Vapor
del Fil..
- Inauguració del cetnentiri de Sant Andreu.
1840 - Cotonera del Sr. Mas i Esteve, coneguda amb el noin de "Vapor
del Rec..
1844 - S'inaugura Filatures Fabra.
1850 - aCa I'AIsina", adquirida després per Andreu Basté i més tard per
Fabra i Coats.
- Jaume Vilardell instal.la una fabrica de teixits al carrer Pons i
Gallarza, on hi havia el Casino .el Progreso,,, avui Casal Catdlic.
- Inauguració de la Plaga Mercadal.
1850-60Farinera Aimirall i Morros, al caner Piferrer.
- Fabrica Portabella, 4 s alemanys-, al carrer Virgili, més tard
Société Laniere Barcelonaise.
1852 - Fabrica de Marian Puig i Cia.
1854 - Ferrocarril de Franca.
1855 - Ferrocarril del Nord.
1856 - Fabrica de Gas.
1857 - Farinera Gran.
1876 - Urbanització del sector Placa Nadal.
1877 - Tramvid de foc. Barcelona-Sant Andreu.
- Urbanització de la Rambla.
1884 - Fusió Fabra i Portabella C. Fabra i Cia i Manuel Portabella, fill i Cia
(.Vapor del Fil.).
1885 - Impremta D.S. Asmarats.
- Primera vegada que es fa servir I'electricitat.
11.luminació de la cúpula de la parroquia de Sant Andreu.
1896 - Fabrica dels GermansMateu ,-CanGalta Cremat",al carrer Bartrina.
- Automobils ,,España,,,propietat del Sr. Batlló i més tard de Valentí
Igiésias,
- Can Balsells, on hi ha l'actual Centre Cívic.
1903 - Fusió de Filatures Fabra amb i'empresa anglesd Coats: Fabra i
Coats, més tard la fabrica es trasllada a Ca I'Alsina i després
s'adquireix el .Vapor del Rec,,.
1908 - Instal~lacióde la llum electrica al carrer Gran de Sant Andreu.
1917 - La Maquinista Terrestre i Marítima s'instal.la a Sant Andreu.
1928 - S'inaugura la fabrica "Hispano Siiissa,,,més tard Pegaso.

INDÚSTRIES MÉS CARACTE~ÚSTIQUESDESAPAREGUDES

'íExnLs
Antoni Llardent
~ n a e Blanch
l
~ a Seixanta
ñ
Can Balsells
Can Mas
Can Aulet
Ca l'AJsina
Can Portabella
Can Marca (Eulogi Marca)
Eduard Llenas
Germans Mateu (Can Galta Cremat)
Jaume Brossa
Jaume Vilardel1 (Can Gana)
Joan Guardiola
Marian Cortes (Gitano)
Mas i Esteve (Vapor del Rec)
Miquel Tumguet
Ribó i Feliu
Tano Carbó
Vapor del Fil (Puig i Cia)
Valentí Iglésias
Vda. Puntí i Figueras

Carrer Isabel 11 (actual Otger)
Carrer Sant Antoni (Rubén Darío)
Carrer Basconia
Carrer Gran (actual C. Cívic)
Carrer Sr. Cristofol (Balari i Jovany)
Carrer Sr. Miquel (Llenguadoc)
Carrer Gran d e Sant Andreu
Carrer Virgili
Torrent Estadella
Carrer Ramon Batlle
Carrer Bartrina
Placa Brossa
Carrer Pons i Gallarza
Passeig Torras i Bages
Carrer Santa Cristina (Torras i Bages)
Carrer Balari i Jobany
Carrer Grau
Carrer Gran d e St. Andreu
Carrer Sta. Marta
Passeig Fabra i Puig
Carrer Joan Torras
Via d e Baix (Andana)

AL>ORERTES-PELLERLES
Can Saragossa
Pelleria Els Alemanys (Can Calau)
Rarnon Riera
S. Ausió (Verdet)

Carrer Gran d e Sant Andreu
Carrer Gran d e St. Andreu
Carrer Andana
Carrer Virgili

FARINERES
Fdrinera Gran
Molí d e Sant Andreu
S. Almirall

Riera d'Hond (Rovira i Virgili)
Rec Co~ntal
Camí d'I-lorta (carrer Piferrer)

A UTOMOBIIS

Espanya (Batlló S. en Cta.)
Hispano Suissa
E.N.A.S.A. (Pegaso)

Carrer Valentí Iglésias
Riera d'Horta (Rovira i Virgili)
Gran d e la Sagrera

F&CA
DE GAS
Fabrica d e gas

Carrer Sant Adria
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