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INTRODUCCIÓ 

La trajectòria de la indústria tèxtil cotonera igualadina durant les dues 
dècades anteriors a l'esclat de la I Guerra Mundial és força coneguda: 
ampliació de la base empresarial, forta tendència a la mecanització, elevat 
nivell inversor, ràpida expansió.' A Catalunya, les importacions de cotó en 
floca des del port de Barcelona, un indicador de l'activitat del sector en el 
conjunt del país, van augmentar a una taxa anual acumulativa de r i ,8% 

• Aquest article forma part d'un treball més ampli sobre la trajectòria històrica de la Iguala
dina Cotonera entre 1841 i 1967. Una primera part d'aquest estudi, elaborada conjunta
ment amb Josep M. Ramon, va realitzar-se dins el marc del Pla Director de la Igualadina 
Cotonera, encomanat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patri
moni Cultural. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Agraeixo a Antoni 
Martí i Josep Esteve, redactors d'aquest Pla Director, així com a Natàlia Salazar i Jordina 
Sales, autores de l'estudi arqueològic industrial que l'acompanya, i, òbviament, a Josep M. 
Ramon els comentaris a algunes de les qüestions que ara es tracten en aquest treball. 
Igualment, vull donar les gràcies tant a Marta Vives, directora de l'Arxiu Comarcal de l'A
noia, com a la resta del personal per les facilitats que m'han ofert en la consulta de la docu
mentació dipositada en aquest arxiu. També vull fer constar el meu agraïment a Josep 
Vives, enginyer tècnic industrial especialitzat en màquines elèctriques, que ha tingut la 
bondat d'assessorar-me en aquells aspectes més tècnics. Finalment, agraeixo l'ajut, els 
suggeriments i els comentaris, a una versió preUminat^d'aquest treball, de Carles Sudrià, 
Miquel Gutiérrez, Francesc Valls i, sobretot, Pere Pascual. Òbviament, tots els errors que 
puguin aparèixer en el text que aquí es presenta són de la meva exclusiva responsabilitat. 

1. Torras i Ribé (1974) i, sobretot, Pascual (1991), p. 46-48 i 58-64. 
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entre 1898 i 1913. A Igualada, durant el mateix període, el nombre de 
telers mecànics en activitat va créixer un 9,5%.^ 

A la base d'aquest dinamisme es troben dos factors transcendentals, 
també esmentats per la historiografia.^ El primer és l'arribada del ferrocar
ril a la capital de l'Anoia el 29 de juliol de 1893. L'aïllament de la ciutat, 
un dels elements que havia contribuït a la reculada industrial d'Igualada 
durant la segona meitat del segle xix, arribava a la seva fi.* El segon fac
tor responsable de l'embranzida cotonera igualadina és l'adopció de l'elec
tricitat. Amb la incorporació d'aquesta nova energia, els industrials d'I
gualada eliminaven la dependència del carbó, un combustible car, obtingut 
en pitjors condicions que d'altres fabricants del país.^ 

L'arribada del ferrocarril a Igualada és un fenomen força conegut. El 
procés d'electrificació de la indústria cotonera igualadina ho és molt 
menys. En un intent per contribuir a millorar-ne el coneixement, les pàgi
nes que segueixen analitzen el procés d'electrificació i la incorporació del 
motor elèctric a la Igualadina Cotonera, una de les fàbriques més impor
tants de la Igualada de la segona meitat del segle XIX i del primer terç del 
segle XX i «un símbol —en paraules de Pere Pascual— de la revolució 
industrial catalana».^ 

L'ERA DEL VAPOR I EL CARBÓ 

El 10 de febrer de 1841, un grup de destacats industrials i comerciants 
igualadins es reuniren per constituir mitjançant escriptura privada la com
panyia Fabril Igualadina, la qual tenia per objectiu «establecer en esta villa 
una fàbrica de hilados de algodón movida por vapoD>. Un any i mig més 
tard, el 13 de juliol de 1842, aquest mateix grup d'industrials i comerciants 
en formalitzà la constitució definitiva davant el notari d'Igualada Josep 
Bausili. La nova societat comptava amb 12 socis, disposava d'un capital de 
266.000 pessetes i estava encapçalada pel destacat fabricant igualadí 
Ramon Castells Pié, que controlava el 30% del capital de la companyia.^ 

2.Pascual(1991), p. 60. 
3.Pascual (1991), p. 46-57. 
4. Mercader (1953), p. 76-78, Térmens (1983) i Torras i Ribé (1988), p. 144-152. 
5. Mercader (1953), p. 71-72, Torras i Ribé (1974 i 1979), p. 74-79, i (1988), p. 139-144, 

i, per un context més ampli, Nadal (1975), p. 197-202, i (1991a), p. 48-58. 
6.Pascual(1996), p. 4. 
7. Pascual (1996), p. 2, i (2000), p. 65. 
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Es tractava d'un edifici imponent, situat fora del teixit urbà, en el 
que més tard seria el carrer de Sant Ignasi. Construït seguint el model 
fabril propi de les indústries cotoneres britàniques de l'època, l'edifici 
estava format per cinc plantes sobreposades, d'uns 45 m de llargada i 15 
d'amplada cadascuna, en les quals hi havia annexats en ambdós extrems 
uns cossos rectangulars de 19 m de llargada per 8 d'amplada.^ Amb 
3.000 fusos, 10 telers, 24 cardes i feina per a uns 120 treballadors, la 
Fabril Igualadina s'havia convertit en l'edifici fabril més gran de la Igua
lada de la segona meitat de la dècada de 1840, una posició que no aban
donà fins als primers anys del segle XX.' 

I no solament això. D'acord amb la informació procedent de les 
matrícules industrials, fins a la dècada de 1880 aquesta seria l'única 
fàbrica cotonera de la capital de l'Anoia accionada mecànicament 
gràcies a l'existència d'una màquina de vapor.'" La procedència i les 
característiques d'aquesta primera màquina són ben conegudes. El 29 
d'abril de 1841, Celdoni Carles, director de la nova fàbrica, formalitzà 
un contracte amb la casa alsaciana Jean-Jacques Meyer et Cie., de 
Mulhouse, a través del qual la companyia Fabril Igualadina es compro
metia a adquirir una màquina de vapor de 30 cavalls de vapor (CV) de 
potència." A principis de 1843, la màquina ja havia entrat en funciona
ment. 

Des d'aleshores, la màquina de vapor esdevingué al llarg de més de 
mig segle l'únic convertidor energètic que la fàbrica situada a l'antic 
carrer de Sant Ignasi utilitzà en la generació de força motriu. Òbvia
ment, el model, el tipus, les dimensions i la potència d'aquest converti
dor canviaren al llarg del temps. L'any 1864, per exemple, la companyia 
Fabril Igualadina ja disposava d'una nova màquina de vapor. Construïda 
per La Maquinista Terrestre i Marítima de Barcelona, tenia una potència 
de 60 CV, el doble que la màquina instal·lada al principi de la dècada de 

8. Pascual (1991), p. 86-89, i Alert, Gutiérrez i Térmens (1991), p. 241-249. 
9. Les dades sobre el nombre de treballadors corresponen a 1844 i provenen de Pascual 

(1996), p. 3. Les dades referides a la capacitat productiva de l'empresa fan referència 
a 1849 i han estat extretes de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia (ACAN), Fons Municipal, 
Matrícules industrials, 1849. Segons la matricula industrial d'aquest anys, la Fabril 
Igualadina era l'establiment industrial que pagava una major quota de contribució 
industrial. La seva aportació representava més del 7% del total de la quota recaptada a 
la ciutat. 

10. Sobre aquest punt, vegeu també: Torras i Ribé (1988) p. 134. 
11. Pascual, Estrada i Ferreras (2004), p. 48-49. 

287 



Ramon Ramon i Munoz 

1840.'^ La seva adquisició es produïa, a més, en un context de transfor
macions més àmplies. Des de la tardor de 1856, aquesta societat havia 
passat a denominar-se Sociedad Anònima Igualadina Algodonera, un 
canvi derivat de l'ampliació de capital, l'arribada de nous socis i la rede-
finició de l'objecte social de l'antiga companyia igualadina. Al novem
bre de 1857, aquesta nova societat havia adquirit, a més, els terrenys i 
l'edifici que la firma M. Vila, Subirà i Cia. tenia a Igualada, l'anomenat 
vapor cremat. Al cap de dos anys, el març de 1859, els seus dirigents 
signaven un contracte per arrendar la fàbrica de Can Bros de Martorell, 
a tocar del riu Llobregat.'^ 

En qualsevol cas, la màquina de vapor adquirida el 1864 no fou l'úl
tima que s'instal·là en aquesta fàbrica igualadina. El 3 de maig de 1880, 
en un context de magres resultats econòmics, la junta general d'accionis
tes prengué l'acord de dissoldre la Sociedad Anònima Igualadina Al
godonera i, a l'ensems, el de vendre'n els actius. En aquest procés de li
quidació, primer li tocà el tom a la maquinària i l'utillatge que la societat 
posseïa a la capital de l'Anoia. Poc després, arribà el moment de vendre 
la resta d'actius de l'empresa. D'aquesta manera, el 5 de febrer de 1881 
l'industrial Ramon Godó i Pié comprà l'edifici i els terrenys de l'antiga 
Fabril Igualadina per 30.500 pessetes. L'il de maig de l'any següent el 
també industrial Ramon Carrer i Domingo va fer el mateix amb l'edifici 
i el pati del vapor cremat}'^ 

La Igualadina Cotonera iniciava una nova etapa. Primer, amb Ramon 
Godó i Pié, fabricant cotoner, soci des de la fundació de la Igualadina 
Cotonera i membre de la important saga dels Godó d'Igualada.'^ I, al cap 

12. Pascual, Estrada i Ferreras (2004), p. 92, i Nadal (1999), p. 143. De fet, la societat ha
via adquirit dues màquines de vapor de 60 CV cadascuna, de les quals una es devia 
haver instal·lat a la fàbrica aixecada per la Fabril Igualadina. En relació amb la Maqui
nista Terrestre i Marítima, vegeu: Escribano (1986), Nadal (1991b), p. 161-166 i 170-
178, (1999), p. 115-161, i (2000), p. 234-255, i Cabana (1992), p. 62-87. 

13. Pascual (1996), p. 3-4, i Pascual, Estrada i Ferreras (2004), p. 86-88. 
14. Pascual, Estrada i Ferreras (2004), p. 95-96. 
15. Nascut el 1849, Ramon Godó i Pié formà part de l'élite econòmica i política igualadi

na. El seu pare, Ramon Godó i Llucià (Igualada 1801-1865), a més de dedicar-se a la 
producció tèxtil, com les generacions precedents, i d'ésser, almenys des de 1835, un 
dels principals contribuents de la ciutat, va exercir d'alcalde de la capital de l'Anoia. 
Ramon Godó i Pié no continuà la tradició política del seu pare, però sí que ho feren 
altres membres molt propers de la família. Joan Godó i Llucià (1851-1935), fill de 
Ramon Godó i adscrit al Partit Liberal, fou, a més de diputat a Corts i diputat provin
cial, alcalde d'Igualada entre 1887 i 1890 i, novament, l'any 1930. Joan Godó i Pelegrí 
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de molt poc temps, amb el seu fill Joan Godó i Llucià, que com a conse
qüència del traspàs de Ramon Godó el gener de l'any 1883 el succeí al 
capdavant de l'empresa."' En aquest context, els nous propietaris, que han 
adquirit un edifici mancat de mitjans productius i, molt probablement, de 
convertidors energètics que n'assegurin el funcionament mecànic, no van 
tenir altre remei que procedir a la compra d'uns i altres. 

Pel que fa a la màquina de vapor, la documentació utilitzada fins al 
moment no permet filar massa prim. L'únic que pot assenyalar-se és que 
cap a l'any 1884, els Godó disposaven per a la seva nova fàbrica de dues 
calderes de vapor: la primera, construïda per la casa Ignasi Serrallach, de 
Barcelona, amb capacitat per generar 85 CV; la segona, adquirida a l'em
presa Nuevo Vulcano, també ubicada a la capital catalana, i amb una capa
citat de 100 CV'^ Les noves calderes anaven acompanyades, segurament, 
d'una nova màquina de vapor. La seva procedència i les seves principals 
característiques ens són, tanmateix, desconegudes, però tot sembla indicar 
que la potència d'aquesta nova màquina se situava força per sota dels 185 
CV, que és la suma de la potència de les dues calderes existents cap a 1884.'^ 

(1876-1957), el seu fill, ocupà també el càrrec d'alcalde de la ciutat entre 1906 i 1914. 
El mateix succeí amb dos dels germans de Ramon Godó i Pié, Carles (1834-1897) i 
Bartomeu (1839-1894), que abans de traslladar-se a Barcelona foren alcaldes d'Igua
lada. Una vegada a la capital catalana, Bartomeu esdevingué, a més, regidor i tinent 
d'alcalde del consistori barceloní. Industrials amb fàbriques a Astúries, el País Basc i 
Barcelona, la seva trajectòria política i professional és força coneguda: ambdós esti
gueren vinculats al Partit Liberal de Sagasta, foren diputats pel districte d'Igualada, 
que es convertí, de fet, en un feu polític de la família Godó, i acabaren fundant l'any 
1881 el diari La Vanguardia, inicialment vinculat al Partit Liberal. Pel que fa als Godó 
d'Igualada, vegeu: Bisbal i Miret (1986), p. 111-114, i Godó (sd). En relació amb els 
majors contribuents igualadins durant els anys 1835 i 1857, vegeu: Pascual (2000), p. 
132-133 i 309-310. Sobre la trajectòria de la família Godó a Barcelona, es pot consul
tar: Voltes (1991), Toràn i Caüellas (1995), p. 506-507, i sobretot el recent llibre de 
Molina (2005). 

16. En relació amb la mort de Ramon Godó, el periòdic L'Escut Igualadí assenyalà: «des
prés d'una llarga y penada enfermetat ha mort en aquesta ciutat lo rich y acaudalat 
fabrican Ramon Godó y Pié. Donem à sa família lo pésam y los acompanyem en son 
just dolor»; L'Escut Igualadí, núm. 23 (Igualada, 23 de gener de 1883), p. 3. 

17. Aquesta és la informació que consta al document «Valoración de la Fàbrica de Tejidos 
«La Igualadina». Unión de ingenieros industriales», sense data [1957?]. ACAN, Fons 
Igualadina Cotonera, lligall núm. 238. Pel que fa a l'empresa Nuevo Vulcano, vegeu: 
Nadal (1991b), p. 161-166 i 170-178, i Cabana (1992), p. 46-57. 

18. En efecte, les dues noves calderes de la fàbrica dels Godó tenien capacitat per a una 
maquina de vapor de fins a 185 CV, una potència molt respectable però possiblement 
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En aquest sentit, no pot descartar-se que una d'aquestes anés destinada a 
nodrir la nova màquina de vapor, mentre que l'altra s'utilitzés en altres 
fases del procés productiu, com per exemple la d'aprest i acabats, molt 
intensives en l'ús de vapor.'' 

Tot coincidint amb una fase de creixement, cap a l'any 1900 la 
fàbrica propietat de Joan Godó i Llucià tornà a incorporar una altra cal
dera de vapor, aquesta vegada adquirida a la barcelonina La Maquinista 
Terrestre i Marítima i amb capacitat per generar 80 CV^" Com a conse
qüència, aquell mateix any les calderes de vapor instal·lades a l'antiga 
Igualadina tenien capacitat per generar un total de 265 CV. Una vegada 
més ignorem si la instal·lació d'aquesta nova caldera suposà l'adquisició 
d'una màquina de vapor de major potència. El 1900, el nombre de telers 
que a la fàbrica dels Godó pagaven la contribució industrial era de 95, el 
que implicaria uns requeriments energètics situats entre els 80 i 100 CV, 
segons els coeficients utilitzats. Ara bé, tres anys més tard, el 1903, el 
nombre de telers ja havia augmentat a 176, el que elevava en un 85% la 
potència requerida per fer-los funcionar. De fet, el mes de març d'aquell 
mateix any la fàbrica de Joan Godó donava feina a 423 treballadors, dels 

excessiva atenent al nombre de telers que la fàbrica tenia l'any 1884. Segons la matrí
cula industrial corresponent a 1883/1884, l'edifici adquirit per la família Godó, ara 
actuant sota la raó social Viuda de Ramon Godó e Hijo, tributava per 248 fusos a va
por, 120 telers mecànics, 1 tint i 1 torn pel taller de la fàbrica. A partir d'aleshores, 
però, el nombre de telers subjectes al pagament de la contribució industrial disminuí 
ràpidament. Durant el període 1884/1885 i 1886/1887 era de 85. I entre 1889/1890 i 
1892/1893, moment en què la raó social ja és Juan Godó Llucià, s'havia reduït a 58 
(ACAN, Fons Municipal, Matrícules Industrials dels anys corresponents). A més, 
l'empresa havia deixat de tributar pels fusos, una conseqüència de l'abandonament 
definitiu de les operacions de filatura a l'antic vapor igualadí. Pere Pascual (1991, p. 
69-70) ha estimat la potència mitjana requerida pels telers de la indústria cotonera 
igualadina a la vigília de la I Guerra Mundial. Segons els seus càlculs, a la capital de 
l'Anoia cada teler en funcionament necessitava d'una potència mitjana de 0,868 CV, 
la qual oscil·lava entre un màxim d'1,136 CV i un mínim de 0,652 CV. Dades referi
des a la potència instal·lada a la secció de tissatge de la fàbrica de Joan Godó i Llucià 
indiquen que aquests requeriments encara eren menors, de 0,41 CV durant el quin
quenni 1912-1916, si bé augmenten a 1,095 CV quan es considera tota la potència ins
tal·lada a la fàbrica. Una simple multiplicació de cadascun dels coeficients assenyalats 
pel nombre de telers posa de manifest que les necessitats energètiques de la fàbrica 
dels Godó eren força inferiors a les que podrien derivar-se de la capacitat de les cal
deres instal·lades. 

19. Gürtler i Wind (1930), p. 259-390, i Lüdicke, Fiedler i Gorke (1936), p. 204-245. 
20. «Valoración...»; ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 238. 
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Taula 1. 
La distribució de la mà d'obra a la fàbrica de Joan Godó i Llucià, 

el març de 1903 

Tasques realitzades 
per dones 

Tasques realitzades per homes 

en el procés productiu 
i l'administració 

en tasques 
auxiliars i altres 

tasca nombre tasca nombre tasca nombre 

Rodeteres 
Ordidores 
Nuadores 
Retorcedores 
Passadores 
Trescanadores 
Plegadores 
Netejadores 
Bitllaires 
Teixidores 

Jornaleres 
Subtotal 

72 
14 
5 
3 
4 
6 
7 

14 
41 

150 
6 

322 

Tintorers 
Paradors 
Contramestres 
Ajudants de 

contramestre 
Majordom 
Despatx de 

peces 
Dependència 
Subtotal 

23 
6 
6 

6 
1 

11 
25 
78 

Maquinistes 
Manyans 
Fusters 
Paletes 
Carreters 
Moliners* 
Subtotal 

7 
6 
1 
3 
2 
4 

23 

Notes: * treballadors del molí d'escorça. 
Font: Elaboració pròpia a partir de: «Semanal núm. 
Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 219. 

del 15 de Marzo de 1903»; ACAN, 

quals la majoria eren dones (vegeu la Taula 1). També realitzava tasques 
de preparació del fil, tissatge i acabats i aprest, disposava d'un taller de 
reparació per la pròpia fàbrica i, a més, havia afegit a les activitats tèx
tils la producció d'escorça en dos molins annexos. '̂ 

D'on procedia el carbó que nodria les diferents màquines de vapor 
que aquesta fàbrica igualadina havia tingut des de la seva fundació? En un 
primer moment, el vapor de l'aleshores companyia Fabril Igualadina 
havia fiíncionat sobretot gràcies als lignits procedents dels jaciments car-
bonífers de les rodalies de Calaf. A més, i per tal de garantir-ne el submi
nistrament, el 16 de febrer de 1857, Celdoni Carles, director d'aquesta 
societat havia subscrit un contracte amb l'empresa Manuel Carbonell, 

21. En aquest sentit, Pilar Cuerva assenyala, a més, que «la Igualadina llogava [adoberies] 
a adobers de la ciutat. Un dels cànons que havien de pagar a La Igualadina es feia en 
escorça, que, un cop assecada, s'utilitzava com a combustible per a les calderes»; 
Cuerva (2002), p. 278. 
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Selva i Cia., que explotava una mina a la Guàrdia Pilosa, al municipi de 
Pujalt. De fet, el naixement de la companyia Fabril Igualadina cal expli
car-lo, en bona mesura, com a conseqüència de les expectatives que 
aquests jaciments havien generat entre la burgesia de la capital de l'A-
noia.̂ ^ 

Un miratge. Aviat va fer-se evident que els lignits procedents de Calaf 
eren d'escassa qualitat. Però hi havia poca cosa a fer. Amb recursos hidràu
lics insuficients i sense ferrocarril, la indústria igualadina i, per tant, la Fabril 
Igualadina, primer, i la seva continuadora S.A. Igualadina Algodonera, des
prés, havien de continuar depenent del carbó de la comarca.̂ ^ 

Les conseqüències d'aquest fet són prou conegudes, sobretot en rela
ció amb el conjunt de la indústria de la capital de l'Anoia.^'' Pel que fa a 
la Fabril Igualadina, i a la seva successora, el període que transcorre entre 
el final de la dècada de 1860 i el principi de la de 1880 no pot qualificar-
se pas de positiu: necessitat d'ampliació de capital, de reorientació pro
ductiva i de raó i objecte social, l'any 1856; reducció dels fusos de vapor 
entre 1855 i 1868 (encara que augment del nombre de telers); tancament 
de l'empresa entre 1873 i 1876; modesta rendibilitat durant la dècada de 
1870; venda de l'edifici i de l'utillatge l'any 1881.25 

El que ara interessa destacar, però, és que l'arribada del ferrocarril a 
Igualada l'any 1893 va començar a capgirar aquesta situació tan desfavo
rable. Des d'aleshores, els industrials igualadins —i també la fàbrica pro
pietat de Joan Godó i Llucià— ja pogueren disposar d'hulla britànica (i 
asturiana), superior als lignits de Calaf i a preus més favorables del que 

22. En relació amb aquestes qüestions és imprescindible consultar Pascual (1990), p. 240 
(1996), p. 3-5 (2000), p. 70-78. Pel que fa als lignits de Calaf, vegeu: Riba i Gabarró 
(2003). 

23. L'any 1881, en una estadística que consignava les arribades de carbó mineral a Igua
lada, els lignits de Calaf, amb un total de 3.588 tones mètriques, representaven gaire
bé el 83% del total de les tones mètriques arribades. La resta, 748,8 tones mètriques, 
eren d'hulla procedent de Barcelona; Pascual (1990), p. 240-241. 

24. La crisi industrial que van patir Igualada i el conjunt de la comarca de l'Anoia durant 
la dècada de 1850 tenia molt a veure amb l'escassa qualitat dels lignits de Calaf Però 
aquest no havia estat l'únic factor desencadenant de la crisi. D'una banda, la migrade-
sa de recursos hidràulics i, de l'altra, la manca d'una adequada xarxa de transports 
havien limitat de forma molt important les possibilitats de creixement del sector coto
ner igualadí i anoienc. Torras i Ribé (1974), p. 151-197, (1979), p. 45-60, i (1988), p. 
131-152, i Pascual (1990), p. 216. 

25. Pascual (1996), p. 3, Torras i Ribé (1979), p. 57, i (1988), p. 134, i Cabana (1993), p. 
129. 
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havia estat fins a l'arribada del ferrocarril.^* El factor energètic, tan deter
minant en la marxa de la indústria i l'economia de la segona meitat del 
segle XIX, començava a deixar de ser un problema. Tanmateix, la seva 
superació no es produí fins a la segona dècada del XX, coincidint amb la 
connexió d'Igualada a la xarxa hidroelèlectrica catalana i la introducció 
de motors elèctrics.^^ A l'antiga Igualadina Cotonera, aquest darrer fet tin
gué lloc durant la segona meitat de 1912. 

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

La introducció dels motors elèctrics obre una nova etapa en la fabri
ca aixecada el 1841 per la companyia Fabril Igualadina. El procés d'elec
trificació d'aquest edifici s'havia iniciat, però, amb anterioritat. El 31 
d'octubre de 1885 Joan Godó i Llucià havia inaugurat a la fàbrica de la 
seva propietat un sistema elèctric d'il·luminació per mitjà de bombetes 
amb filament de carbó. A la Igualada del final del segle xix, aquest fet 
representava una novetat,^* i també una notable millora amb relació al 
tipus d'il·luminació existent fins aleshores. 

La premsa local no va dubtar a posar de manifest la importància de 
l'esdeveniment. I també a explicar-ne alguns detalls. La instal·lació havia 
anat a càrrec de la Societat Espanyola d'Electricitat, pionera en la cons
trucció de centrals termoelèctriques i d'instal·lacions elèctriques per a 
fàbriques;^' havia estat dirigida i executada pel seu delegat a la ciutat, 
Josep Burgos.'" El nombre total de noves làmpades, repartides per les 
diferents dependències de la fàbrica, pujava a 121, de les quals 48 eren 

26. Térmens (1983), p. 241, i Riba i Gabarró (2003), p, 159-162, i, per a una panoràmica 
general sobre la mineria del carbó a Espanya: Coll i Sudrià (1987). 

27.Pascual (1991), p. 46-58. 
28. Torras i Ribé (1988), p. 152, i Alert, Gutiérrez i Térmens (1991), p. 245. 
29. Aquesta societat havia nascut l'any 1881, sobre la base dels negocis de l'òptic Francesc 

Dalmau i Faura i del seu fill Tomàs. El 1876 Francesc Dalmau i Fill, que era el nom 
que en aquell moment tenia l'empresa dels Dalmau, havia adquirit la patent de la di
namo Gramme, inventada per l'enginyer belga Zenobe T. Gramme. Amb relació als 
Dalmau, a la Societat Espanyola d'Electricitat i a Narcís Xifra, enginyer industrial i 
matemàtic vinculat, inicialment, a ambdues societats, vegeu: Maluquer de Motes 
(1992), (2000a), i Cabana (1992), p. 182-198 i 199-201. 

30. El paper de Josep Burgos és tractat de manera diferent a la premsa local. La Re
naixença (Igualada, 31 d'octubre de 1885, p. 286) assenyala que Josep Burgos és dele-
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tipus Maxim de 30 bugies cadascuna i 73 tipus Swan de 20 bugies.^' Totes 
elles eren incandescents i amb capacitat per produir, a ulls dels contem
poranis, «una llum sumament ficsa y brillant [sic]».^^ Es tractava, segons 
la crònica de El Noticiero, un diari molt vinculat als interessos polítics 
de la família Godó, de «unos globos de cristal herméticamente cerrados 
a los que anteriormente se les ha hecho el vacío, atravesados por dos hilos 
de platino que comunican en sus estremos [sic] interiores con los de un 
filamento de carbón que se pone incandescente al ser recorrido por la 
corriente elèctrica que es la que produce la verdadera luz»." Cadascun 
d'aquests globus, que il·luminava quatre telers, disposava «de una panta
lla reflector para evitar la dispersión de los rayos luminosos y concen-
trarlos en el punto de mas útil conveniència», si bé «dichas pantallas 
parecían algo pequenas para conseguir los necesarios efectos de la no dis
persión lumínica, y fue corroborada con la manifestación de estarse cons-
truyendo otras de mayor diàmetro que puedan arrojar los resultados ape-
tecidos».^'' 

Aquest mateix diari assenyalava que l'electricitat era produïda per 
tres dinamos sistema Gramme construïdes per la mateixa Societat Es
panyola d'Electricitat. D'aquestes tres dinamos, les dues de més potència 
eren «auto-regulatrices, debido a lo cual se consigue el poder apagar desde 
una hasta el casi total número de las que alimenta, sin que las demàs reci-
ban variación en su intensidad».^' Les dinamos, finalment, estaven situa
des en una sala propera «al potente motor de la fàbrica, que es el que las 
pone en movimiento [...], también provisto de su correspondiente luz elèc
trica montada sobre un brazo giratorio que permite al maquinista dirigir-
la al punto que desee».'* Aquest potent motor no era sinó la màquina de 

gat de l'esmentada societat i ha dirigit la instal·lació elèctrica a la fàbrica d'en Joan 
Godó. En canvi, El Noticiero (Igualada, 1 de novembre de 1885, p. 1) informa que «la 
instalación [...] ha sido llevada a cabo por el inteligente electricista D. José Burgos, 
acompaflado de su ayudante D. Anselmo Duran». 

31. En relació amb les patents obtingudes per la Societat Espanyola de Electricitat, entre 
les quals s'inclouen les de les làmpades incandescents Swan i Maxim, vegeu: Ma-
luquer de Motes (1992), p. 125. 

32. La Renaixença (Igualada, 31 d'octubre de 1885), p. 286, i El Noticiero (1 de novem
bre de 1885), p. 2. 

il). El Noticiero (Igualada, 1 de novembre de 1885), p. 1-2. Amb relació a l'adscripció po
lítica de la premsa ígualadina, cal consultar Miret (1983). 

34.£'/ Noticiero, Igualada (1 de novembre de 1885), p. 1. 
35. Ibídem, p. 2. 
36. Ibídem, p. 2. 
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vapor. Com en d'altres fàbriques de la Catalunya de finals del segle XIX, 
els Godó aprofitaven l'existència d'aquest convertidor energètic per gene
rar fluid elèctric a través de dinamos, el qual era, finalment, emprat en la 
il·luminació de la fàbrica. 

La utilització de l'electricitat representava una notable millora en 
l'enllumenat dels edificis fabrils. Això és més que evident quan es com
para amb l'ús de les làmpades de petroli, perilloses i poc higièniques. Pe
rò també resulta clar quan el terme de comparació és la llum de gas. 
Amb l'enllumenat elèctric, les despeses derivades de la il·luminació dis
minuïen, sobretot quan es disposava d'un sistema de generació propi. A 
més, la seguretat augmentava, especialment perquè el risc d'incendi era 
menor." 

Aquests avantatges devien influir en la decisió final de Joan Godó i 
Llucià. Més si es pensa en els problemes que tingué la fàbrica de gas 
d'Igualada des de la seva fundació l'any 1856.̂ * Les notícies sobre l'en
llumenat de l'antiga Igualadina Cotonera abans de l'adopció de l'electri
citat són, certament, molt escasses. Tarmiateix, suficients per mostrar que 
almenys des de principis de 1883, si no abans, els Godó ja estaven pen
sant en la utilització de l'electricitat per il·luminar la fàbrica que l'any 
1881 havien comprat a la Sociedad Anònima Igualadina Algodonera. 

En efecte, el gener de 1883, i enmig d'una llarga interrupció en el 
subministrament de gas, el setmanari catalanista igualadí L'Escut afir
mava que «lo Sr. Godó diu que'n lo dia que tindrem gas il·luminarà sa 
fàbrica ab llums eléchtrics»." El juliol de 1883, una vegada restablert el 
subministrament, s'oferia un banquet per celebrar-ho."" El Semanario 
Igualadina, crític amb els nous propietaris de la fàbrica de gas, n'oferia la 
crònica, en la qual assenyalava que entre els diversos discursos pro-

37. Maluquer de Motes (1992), p. 124, ofereix el testimoni d'un fabricant de teixits de 
Sabadell per il·lustrar la superioritat de l'electricitat sobre el gas. Pel que fa a les apli
cacions, el desenvolupament i les limitacions de la indústria del gas a Catalunya i a 
Espanya, vegeu: Sudrià (1983) i (2000). 

38. Alert, Bori, Gutiérrez i Térmens (1991). 
39. L'Escut (Igualada, 11 de gener de 1883), p. 3. 
40. La persistència d'un conflicte entre l'empresa de gas i l'Ajuntament va portar a la sus

pensió del subministrament de gas entre els anys finals de la dècada de 1870 i els pri
mers de la dècada de 1880. Finalment, el juny de 1883 se'n va restablir la producció i 
la distribució, coincidint amb la compra de la fàbrica de gas per part del Banc Regional 
d'Igualada l'any 1881 i l'acabament de les reparacions necessàries després d'un perío
de tan llarg d'inactivitat; Alert, Bori, Gutiérrez i Térmens (1991), p. 183-184. 
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nunciats al llarg de la celebració n'hi va haver un de un «cierto Caballe
ro del Consejo, aludiendo al Sr. Godó a fin que en su fàbrica consuma gas 
del últimamente reinstalado, y no luz elèctrica».'*' Afegia que «en cuanto 
a eso nada puede decirse al Sr. Godó, porque a mas que la electricidad es 
un progreso puede ser también cuestión de economia».''^ 

Aquesta no seria l'última controvèrsia en què la fàbrica de Joan 
Godó i l'enllumenat del gas anirien de la mà. El 1889, per exemple, s'ha
vien instal·lat fanals de gas per il·luminar el camí que portava cap a l'an
tiga fàbrica del carrer de Sant Ignasi. La instal·lació, però, va resultar 
controvertida. Llavors, Joan Godó i Llucià era el propietari d'aquesta 
fàbrica i també alcalde de la ciutat, una coincidència que no es va estar 
d'assenyalar el periòdic igualadí El Ciclón, vinculat al Partit Conser
vador, oposat als interessos de la família Godó.''^ Aquest mateix set
manari insistí dies més tard sobre un altre fet que tornava a vincular la 
fàbrica de gas amb la família Godó, i no precisament per afavorir la imat
ge pública dels industrials igualadins. Segons El Ciclón, «vienen que-
jàndose los consumidores de carbón de Kok contra el administrador de 
la fàbrica del gas de esta ciudad, por haber desatendido las necesidades 
de los antiguos consumidores para surtir, dicen, a los sefiores Godó y 
Sistarè»."^ 

En qualsevol cas, des dels darrers mesos de 1885 l'antic edifici de la 
Igualadina Cotonera ja utilitzava l'electricitat per il·luminar-se. El seu 

4\.Semanario de Igualada (Igualada, 8 de juliol de 1883), p. 1. 
42.1bídem, p. 1. 
43. En aquest sentit, els redactors de El Ciclón afirmaven que «es una realidad que no 

admite duda, que nuestro Alcalde dispuso la instalación de faroles de gas en el tra-
yecto del camino desabitado que dirige a su fàbrica "La Igualadina", mientras que 
viven a oscuras los vecinos de una calle contigua muy habitada por cierto. Aquí pues 
se trata de beneficiar a don Juan [Godó Llucià] con los fondos del común». En les 
seves denúncies al comportament de l'industrial igualadí, aquest setmanari afegia que 
«en el camino de Montbuy vierten las aguas sucias de los algibes la fàbrica "Igua
ladina", convirtiéndose en un lodazal la via pública, por no perjudicarse al propieta-
rio construyendo una pequena cloaca. Aquí ya se trata de beneficiar al común con los 
fondos del Alcalde, por eso està para hacer»; El Ciclón (Igualada, 15 de desembre de 
1889), p. 2. 

44.£'/ Ciclón (Igualada, 15 de desembre de 1889), p. 3. Sobre aquesta qüestió, el setma
nari conservador acabava assenyalant: «Ignoràbamos que estos referidos seftores tuvie-
sen privilegio sobre los demàs, però està visto que el administrador viene otorgàndo-
selo, lo que no està para el publico es la compensación que recibe en cambio dicho 
administrador». 
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propietari, a més, emprava un telèfon per comunicar-s'hi. En efecte, el 
mateix dia que inauguraven l'enllumenat elèctric de la seva fàbrica, els 
Godó mostraven els nous aparells telefònics, instal·lats també per la 
Societat Espanyola d'Electricitat.'*' El Noticiero ho explicava d'aquesta 
manera: «Visitamos [...] el local del aparato telefónico que comunica con 
la casa-habitación de los Sres. Godó, distante poco mas de medio kiló-
metro, y observamos que los antiguos aparatós han sido sustituidos por 
otros mas modernos y aumentado con el "micrófono", construido también 
por la Sociedad [Espafiola de Electricidad] [...] cuyas pruebas nada deja-
ron que desear a los concurrentes que entusiastamente elogiaban su per-
feccionabilidad».'** 

Sens dubte, Joan Godó i Llucià havia jugat el paper de pioner en la 
introducció a Igualada d'una de les innovacions més importants de la 
Segona Revolució Tecnològica. Amb el temps, altres industrials iguala-
dins l'emularien. El 1903, per exemple, un total de nou firmes tèxtils de 
la capital de l'Anoia (Joan Boyer Ribera, Joan Boyer Vilaseca, la raó 
social Vídua de Ramon Carrer, Josep Closa, Joan Godó Llucià, Josep 
Lladó, Pascual Noguera, Josep Ortínez i la firma Vídua de Ramon 
Sistaré) estaven produint electricitat per a consum propi, segurament 
amb l'objectiu d'il·luminar les seves fàbriques amb bombetes incandes
cents. 

Pocs anys després ja n'hi havia bastants més. Alguns d'ells eren 
fabricants tèxtils que seguien l'exemple dels pioners: adquirien una dina
mo i la connectaven a la màquina de vapor o, en alguns casos, a un motor 
de gas. La Taula 2 els relaciona i assenyala, a més, quina era la seva pro
ducció anual de fluid elèctric. D'altres industrials, en canvi, preferien 
aprofitar els serveis que oferia l'empresa local d'electricitat. En efecte, el 
1903 s'havia constituït a la capital de l'Anoia la societat Electra Igua
ladina, dedicada a generar electricitat a partir d'hulla i de motors de gas 

45. L'electricitat també va ésser una energia que aviat va utilitzar-se comercialment en el 
camp de les comunicacions. En el cas del telèfon, a mitjan de la dècada de 1870 
Alexander Graham Bell va aconseguir transmetre la veu per un cable metàl·lic con
ductor de l'electricitat, un fet decisiu per al desenvolupament de la telefonia. El 1877, 
un any després que Bell hagués presentat els seus prototipus, l'empresa dels Dalmau 
ja havia introduït la nova tecnologia a Catalunya. En aquest sentit, Jordi Maluquer de 
Motes assenyala que les primeres estacions i línies telefòniques de la Societat Es
panyola d'Electricitat van fer-se «bàsicament en recintes interiors pensats per a utilit
zacions particulars»; Maluquer de Motes (2000a), p. 274. 

46. £/ Noticiero (Igualada, 1 de novembre de 1885), p. 2. 
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pobre i, posteriorment, a distribuir-la als seus abonats.''^ Tanmateix, l'e
lectricitat (o millor dit, la termoelectricitat) que produïa l'Electra Igua
ladina no només servia per il·luminar les llars, les fàbriques i, a la llarga, 
els carrers de la capital de l'Anoia.''* També alimentava els motors elèc
trics que s'estaven instal·lant a les fàbriques igualadines. 

ELECTRICITAT I FORÇA MOTRIU 

La generació de força motriu a partir de l'electricitat i dels motors 
elèctrics suposà, de fet, un nou i important estadi en l'ús i difiísió d'a
questa nova forma d'energia,'*' i també una notable millora per a la indús
tria manufacturera, que a la llarga pogué disposar d'una energia més ba
rata i d'uns convertidors energètics més flexibles i eficients.^" Per això 
mateix s'acabà imposant. A Igualada, l'any 1913 el 67% de la força mo
triu emprada per la indústria de la capital de l'Anoia ja procedia dels 
motors elèctrics.^' 

La fàbrica de Joan Godó i Llucià no quedà al marge d'aquest procés. 
L'abril de 1911, per exemple, aquest industrial igualadí havia adquirit un 
motor elèctric de 10 CV de potència als tallers barcelonins de construc
cions elèctriques Vivó, lòrras y Cía.'^ L'aposta definitiva pel motor elèc
tric —i per l'ús de l'electricitat com a força motriu— arribà, però, una 
mica més tard: al final de la primavera de 1912, que és just quan els diri
gents de l'antiga Igualadina Cotonera decidiren adquirir setze motors amb 
capacitat per desenvolupar una potència equivalent a 267 CV, superior a 
la de qualsevol altra fàbrica tèxtil igualadina." 

47. Torras i Ribé (1988), p. 152, i Pascual (1991), p. 49. 
48. La subhasta per a l'adjudicació del servei d'enllumenat públic es va realitzar el 9 de 

novembre de 1914. A la primavera de 1915 la il·luminació elèctrica, que substituïa la 
de gas, ja era una realitat a la capital de l'Anoia; Alert, Bori, Gutiérrez i Térmens 
(1991), p. 188. 

49. Derry i Williams (1977), p. 934-936. 
50.Devine (1983) i Sudrià (1989a), (1989b) i (1990). 
51.Pascual(1991), p. 51. 
52. ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 217. 
53.ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 704. Per al conjunt de la indústria 

igualadina, Pascual (1991), p. 70. Pere Pascual ofereix, tanmateix, la dada de 265 CV 
de potència total instal·lada a la fàbrica de Joan Godó i Llucià. Aquesta petita discre
pància, derivada de l'ús de fonts distintes, es discutirà en propers apartats d'aquest 
article. 

299 



Ramon Ramon i Munoz 

En el cas dels Godó, i segurament en el d'altres industrials de la capi
tal de l'Anoia, la incorporació dels motors elèctrics a l'activitat producti
va no fou un acte realitzat a l'atzar. D'una banda, coincidí amb una fase 
de creixement de l'empresa, i, per tant, d'augment de requeriments ener
gètics i d'acumulació del capital necessari per afrontar noves inversions. 
De l'altra, es produí en un moment en què Igualada estava a punt d'incor
porar-se a la xarxa hidroelèctrica catalana, el que implicava la possibilitat 
de comptar amb preus de l'electricitat relativament reduïts. Per últim, es 
dugué a terme després d'estudiar, analitzar i, segurament, negociar les di
ferents ofertes que els directius de la fàbrica aixecada per la companyia 
Fabril Igualadina rebien dels constructors de motors elèctrics. 

Taula 3. La trajectòria de la fabrica de teixit de Joan Godó i Llucià (1890-1913) 

anys 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

nombre 
de telers* 

58 
58 
58 
58 
95 

1895-97 sd 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

95 
95 
95 
95 
95 

telers 
mecànics 

57,4 
65,2 
65,2 
62,4 
37,7 
sd 

33,2 
22,4 
22,1 
21,5 
21,1 

participació 

cotonera d' 

total 
telers 

21,2 
22,7 
24,9 
25,3 
21,6 
sd 

21,9 
18,6 
20,0 
19,4 
19,1 

en la indústria 

•Igualada (%) 

nombre 
anys de telers* 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

176 
176 
176 
176 
176 
132 
176 
176 
245 
246 
242 

telers 
mecànics 

20,1 
22,0 
22,0 
20,5 
19,0 
14,0 
17,5 
17,5 
18,0 
17,8 
16,6 

total 
telers 

19,2 
21,2 
21,2 
19,9 
18,5 
13,7 
17,4 
17,4 
18,0 
17,7 
16,5 

Notes: * telers mecànics sense jacquard, que són els únics dels que disposa l'empresa; 
sd: sense dades. 

Fonts: Elaboració pròpia a partir de: ACAN, Fons Municipal. Matrícules Industrials dels 
anys corresponents; Torras i Ribé (1979), p. 56, i Pascual (1991), p. 65-66. 

Pel que fa al primer dels aspectes assenyalats, les dades exposades 
en la Taula 3 mostren, amb claredat i contundència, la forta expansió que 
va experimentar l'antiga Igualadina Cotonera des de 1893. En efecte, 
entre el període 1890/1893 i el 1894/1898 el nombre de telers mecànics 
va incrementar-se en gairebé un 64%; entre 1898/1902 i 1903/1909 ho va 
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fer en un 85%, mentre que al llarg dels períodes 1907/1909 i 1910/1913, 
i malgrat l'existència de lleugeres oscil·lacions anuals, la xifra de telers va 
tomar a augmentar en més d'un 50%. Sens dubte, durant els vint anys que 
van entre 1893 i 1913 la fàbrica de Joan Godó i Llucià va viure un perío
de daurat. L'any d'inici d'aquesta fase expansiva no és casual: coincideix 
amb la posada en funcionalment del ferrocarril d'Igualada a Martorell i la 
superació d'un llarg aïllament ferroviari, tan negatiu als interessos de la in
dústria de la capital de l'Anoia.̂ '* 

Taula 4. Les principals empreses cotoneres igualadines el 1913 

Nombre de telers mecànics 

Empresa 

Ignasi Font i Germans 
Joan Godó Llucià 
Fills de Pasqual Noguera 
Joan Boyer Vilaseca 
Vídua de Salvador Baliu 
Joan Boyer Ribera 
Oleguer Godó 
Mas i Companyia 
Josep Lladó Ferran 
Josep Ortínez Masamau 
Baldomer Camps 
Vídua de Ramon Sistaré 
Josep Borràs 
Gumersind Godó 
Antoni Casas 
Josep Closa Puig 

amb sense 
Jacquard 

27 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
0 
0 

21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

323 
242 
161 
96 
80 
78 
62 
70 
53 
23 
36 
34 
29 
28 
25 
22 

total 

350 
242 
161 
96 
80 
78 
74 
70 
53 
44 
36 
34 
29 
28 
25 
22 

Quota 
industrial 

(ptes.) 

11.144 
7.638 
5.081 
3.030 
2.525 
2.462 
2.359 
2.209 
1.673 
1.458 
1.138 
1.073 

917 
884 
789 
694 

Treballadors 
(nombre) 

600 
507 
208 
200 
143 
60 

100 
80 
80 
85 

138 
52 
32 
40 
20 
45 

Potència 
motors 
(CV) 

sd 
267 
105 
70 
sd 
45' 
60" 
51 
37" 
sd 
sd 
34" 
22 
sd 
sd 
sd 

Notes:" potència corresponent només als motors elèctrics, segons el Llibre registre de per
misos de l'Ajuntament d'Igualada. En aquest mateix llibre, també consta que la societat 
Ignasi Font i Germans tenia un motor elèctric de 20 CV; la de la Vídua de Salvador Baliu, 
un de 6 CV; i la de Gumersind Godó, un altre de 10 CV, els quals no s'han inclòs en la taula 
atès que la potència total instal·lada en aquestes empreses era probablement superior 
sd: no disposo de dades. 
Fonts: Elaboració pròpia a partir de: ACAN, Fons Municipal, Matrícules Industrials de 
l'any 1913 i lligall núm. 2.559, ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 704, Ellnde-
pendiente (Igualada, 3 d'agost de 1913), p. 3, i Pascual (1991), p. 70. 

54. Mercader (1953), p. 76-77, i Térmens (1983), p. 241. 
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Però els Godó no foren els únics cotoners afavorits per la bona marxa 
dels negocis. Des de finals de la dècada de 1890, la indústria cotonera 
igualadina va experimentar una intensa modernització i una forta expansió, 
superior a la de la fàbrica de Joan Godó i Llucià. Com a conseqüència, 
l'antiga Igualadina Cotonera veié reduïda la seva participació en el conjunt 
de la indústria cotonera de la capital de l'Anoia. A la llarga, a més, acabà 
perdent un lideratge que ostentava des de la seva creació. El 1913, la raó 
social Ignasi Font Germans ja havia superat la de Joan Godó i Llucià, tant 
en nombre de treballadors com en el de telers. La primera ocupava 600 tre
balladors i comptava amb 350 telers mecànics, els quals pagaven una quota 
industrial de 11.114 pessetes. La segona donava feina a 507 treballadors i 
contribuïa a la matricula industrial amb 7.638 pessetes, que és el que li 
tocava pagar pels seus 242 telers mecànics (vegeu la Taula 4). 

Tot i la pèrdua de lideratge, el creixement de l'antiga Igualadina 
Cotonera durant les dues dècades anteriors a la I Guerra Mundial resulta 
innegable. Amb tots els matisos que faci falta, aquesta fou una època de 
bonança per als negocis cotoners dels Godó, i també un període d'aug
ment dels requeriments energètics, derivats de l'ampliació del nombre 
d'aparells productius. És en aquest context que el propietari de l'antiga 
fàbrica del carrer de Sant Ignasi es proposà l'ús de l'electricitat com a 
força motriu i, per tant, pensà a incorporar els motors elèctrics a les dife
rents fases del procés productiu. 

La bona marxa dels negocis, així com l'augment dels requeriments 
energètics, expliquen una part de la història; però no tota, ni potser la més 
interessant. Els directius de l'antiga Igualadina Cotonera només semblen 
haver-se decidit a utilitzar l'electricitat com a força motriu quan han cre
gut que el preu d'aquesta nova energia pot disminuir de manera substan
cial, un fet que només s'acabà produint amb la incorporació d'Igualada a 
la xarxa hidroelèctrica catalana. 

Aquesta és una qüestió important que val la pena tractar amb cert 
detall. L'electricitat és una energia secundària, que necessita d'energies 
primàries, com l'aigua o el carbó mineral, per ésser produïda. Mancada de 
recursos hidràulics abundants i de cursos fluvials regulars, la producció 
d'electricitat a Igualada només s'ha pogut obtenir a partir del carbó i, és 
clar, de les màquines de vapor o dels motors de gas que n'accionaven les 
dinamos. Així és com produïen electricitat la Igualadina Cotonera i d'al
tres fàbriques de la capital de l'Anoia, totes elles autoproductores de fluid 
elèctric per a consum propi. I així també era com generava energia l'E-
lectra Igualadina, la societat local de producció i distribució de fluid elèc
tric. Poc temps després de la fundació, el 1903, aquesta societat compta-
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va amb dos motors de gas pobre de 100 CV cadascun, alimentats ambdós 
d'hulla.55 

En aquestes condicions, la generació de força motriu a partir de l'ús de 
l'electricitat i del motor elèctric resultava molt costosa i, per tant, poc avan
tatjosa en relació amb la màquina de vapor.̂ ^ Una memòria presentada a 
l'Ajuntament de la capital de l'Anoia a principis del mes de maig de 1912 ho 
deixava clar. Segons el seus redactors, a moltes fàbriques d'Igualada «se pro-
duce la fiíerza todavia con màquinas de vapor de tipo antiguo con las que 
resulta excesivo el precio del caballo hora no habiéndose decidido à sustituir-
los por motores eléctricos por el elevado coste del kilowat-hora actual»." 

Semblava que aquest problema aviat havia de desaparèixer. El 1911 
s'havien creat les societats Energia Elèctrica de Catalunya, Barcelona 
Traction, Light and Power (que a Espanya operava com a Recs i Forces de 
l'Ebre, si bé era coneguda com La Canadenca) i Societat General de Forces 
Hidroelèctriques (absorbida poc després per Catalana de Gas i Electri
citat). Aquestes són les tres empreses que acabaren dominant el sector elèc
tric català. La trajectòria d'unes i altres fou ben diferent, però tenien un ma
teix objectiu original: aprofitar la força hidràulica i, per tant, les reserves 
d'aigua al Pirineu per produir electricitat. Amb aquest propòsit, les tres so
cietats esmentades iniciaren el mateix any del seu naixement la construcció 
de grans embassaments i centrals hidroelèctriques al Pirineu lleidatà. Al 
mateix temps, començaren a bastir la xarxa de transport del fluid elèctric, 
la qual havia d'unir les centrals hidroelèctriques del nord de Lleida, que és on 
es produïa l'electricitat, amb els principals nuclis urbans del país, que és 
on s'havia de consumir. I, paral·lelament a tot això, les tres empreses crea
des el 1911 anaven adquirint companyies elèctriques i xarxes de distribució 
d'àmbit local, una manera d'intentar controlar el mercat elèctric del país.^* 

55.Pascual(1991), p. 49. 
56. Sudrià (1989a), p. 220, i (1990), p. 151. 
57. Memòria relativa al proyecío de distribución de fuerza y alumbrado de la ciudad de 

Igualada, Barcelona, 11 de maig de 1912; ACAN, Fons Municipal. Agraeixo l'amabi
litat de Miquel Gutiérrez, que m'ha permès la consulta de les seves notes, obtingudes 
del buidat de part de la documentació de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia referida a ins
tal·lacions elèctriques. La referència que s'acaba de citar, així com aquelles correspo
nents als lligalls núm. 588 i 596 que s'esmentaran a continuació, prové precisament 
d'aquestes notes. 

58. Sudrià (1989b), p. 220-223 (1990), p. 160-161, i Maluquer de Motes (2000b), p. 339-
341. Pel que fa a l'impacte de les obres hidroelèctrics de La Canadenca al Pallars, ve
geu, per exemple: Sànchez i Vilanova (1990) i Tarraubella (1999). 

303 



Ramon Ramon i Munoz 

A Igualada, tots aquests processos no passaren desapercebuts. En el 
primer semestre de l'any 1912, l'Electra Igualadina, la societat local de 
producció i distribució d'electricitat, fou adquirida per Energia Elèctrica 
de Catalunya, una de les empreses que acabem d'esmentar.^' La premsa 
igualadina es féu ressò d'aquest fet i, en alguns casos, ho aprofità per fer 
crítica política.^" El que interessa destacar, però, és que a principis del mes 
de maig d'aquell mateix any Energia Elèctrica de Catalunya ja sol·licità 
permís a l'Ajuntament igualadí per construir línies de distribució del fluid 
elèctric, tant per a usos d'enllumenat com de força motriu.*' 

59. El Consell d'Administració d'Energia Elèctrica de Catalunya va donar conformitat a 
aquesta la compra de l'Electra Igualadina en la sessió celebrada el dia 12 de juliol de 
1912; Sànchez Vilanova (1992), p. 62. 

60. Per exemple, el setmanari republicà L'Igualadí recordava, l'agost de 1912, que 
l'Electra era «propietat avuy de la "Energia Elèctrica de Cataluna"»; L'Igualadí 
(Igualada, 11 d'agost de 1912), p. 2. D'altra banda. El Jndependieníe, vinculat als inte
ressos polítics de la família Godó, publicà un article duríssim en contra de Joan Serra 
i Constansó (1864-1924), escultor, folklorista, fundador de l'Electra Igualadina i cap 
dels republicans a Igualada [Bisbal i Miret (1986), p. 189-190]. En aquest sentit, el 
diari informava que «dentro breves días, un representante de la Sociedad "La Electra 
Igualadina" visitarà a sus abonados con objeto de ratificar su póliza y continuar en sus 
listas». I advertia que «si este hombre funesto para Igualada [referint-se a Serra i 
Constansó], continua en su puesto de política infame y colocación honrosa, no busque 
la Companía el apoyo de las personas sensatas de esta localidad, que si por de momen-
to consienten en favorecer à quién les insulta y maltrata, no por esto quedarà cimenta-
do el desarrollo e impulso que les es de desear y no tardarà en exteriorizarse el des-
contento general, cuàndo sea la ocasión favorable, ya que nadie querrà amoldarse à 
servir de protector de un despreciable mercenario»; El Independiente, reproduït a 
L'Igualadí (lgaa\adsí, 14 de juliol de 1912), p. 1. El mateix mes de juliol, els redactors 
d'El Independiente, ara de manera menys agressiva i responent a les crítiques de 
L'Igualadí tomaven sobre aquesta mateixa qüestió i es preguntaven retòricament: 
«^Crèe nuestro colega que à [una Companía tan seria cual es la que ha adquirido 
recientemente la Electra] le puede convenir que D. Juan Serra Constansó continúe en 
su tarea haciendo pública política republicana en la ftiente dels Molatons y que la haya 
hecho ayer en Montbuy en un Centro republicano y que pensarà actuar hoy como ora
dor en una plaza pública? Nosotros entendemos que ni a la Compaftia ni a Serra esto 
puedo convenirles, però si ambos en ello se conforman à nosotros nos tiene sin cuida-
do»; El Independiente (Igualada, 21 de juliol de 1912), p. 3. 

61. ACAN, Fons Municipal, lligall núm. 2.559. Igualment, el 23 de juliol d'aquell mateix 
any el director gerent de la companyia rival Riegos y Fuerzas del Ebro, S.A. envià una 
carta a l'Ajuntament igualadí sol·licitant la instal·lació d'una xarxa elèctrica i transfor
madora per al subministrament d'enllumenat i força motriu a la ciutat. Pel que sembla, 
aquesta petició no es va poder atendre per manca de la documentació pertinent; ACAN, 
Fons Municipal, lligall núm. 588. En aquest sentit, també resulta interessant assenyalar 
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El projecte, que fou aprovat pel consistori de la capital de l'Anoia en 
sessió del 25 de juny de 1912, precisava les característiques de la ins-
tal·lació.̂ 2 No és el moment d'esmentar-les totes, però sí d'assenyalar que la 
línia que havia de subministrar electricitat a la capital de l'Anoia tindria una 
tensió d' 11.000 volts, arribaria a una estació de distribució situada a la part 
baixa d'Igualada propera al riu Anoia i, el més important, vindria de Sant 
Sadurní d'Anoia, és a dir, estaria integrada en una xarxa elèctrica més àmplia 
que, si bé no s'esmentava en la memòria, a la llarga hauria de nodrir-se de la 
producció de la central hidroelèctrica que la companyia estava construint als 
Pirineus.^^ Com a conseqüència d'aquesta circumstància —així com de la 
competència existent entre companyies—, Energia Elèctrica de Catalunya 
afirmava en el seu projecte que «dada la forma de realizar la explotación 
podremos vender à preciós reducidos el kilowat-hora».^ 

Certament, la cormexió d'Igualada a la xarxa hidroelèctrica catalana 
no arribà el 1912, sinó més tard. Tampoc no es produí des de Sant Sadurní 
d'Anoia, sinó que enllaçà amb la línia procedent de Cervera a través de la 
central de Montbui. I no ho féu de la mà d'Energia Elèctrica de Catalunya, 
que aviat deixà de controlar l'Electra Igualadina, sinó de La Canadenca, que 
és qui n'havia obtingut la propietat una vegada aconseguida l'absorció de 
la mateixa Energia Elèctrica.^^ Tot i això a mesura que avançava l'any 

que, en una sessió extraordinària del ple municipal dedicada a discutir la renovació de la 
concessió de l'enllumenat públic, l'alcalde d'Igualada, Joan Godó Pelegrí, assenyalava, 
segons crònica del setmanari L'Igualadí, «que avuy sols hi ha [a Igualada] una compa
nyia de electricitat que es r"Energía Elèctrica de Cataluna" y altre pròxima a venir o siga 
l'anomenada la "Canadiense" però que aquesta última ha manifestat no poguer donar 
llum fins el juliol de l'any vinent»; Z,7gua/aí/i'(Igualada, 7 de juliol de 1912), p. 2. 

62. ACAN, Fons Municipal, lligall núm. 2.559. Vegeu també: L'/gMa/ac/í (Igualada, 29 de 
juny de 1912), p. 2, que dóna notícia d'aquesta aprovació. 

t'Í. Memòria..., p. 1-3. Energia Elèctrica de Catalunya havia projectat la construcció d'una 
central hidroelèctrica a Cabdella, que va quedar enllestida el 1913, i d'una central tèrmi
ca de reserva a Sant Adrià de Besòs; Maluquer de Motes (2000b), p. 344. Malaura
dament, el projecte que aquesta societat va presentar a l'Ajuntament d'Igualada no espe
cifica ni el recorregut ni l'origen de la xarxa procedent de Sant Sadurní d'Anoia; però, 
en qualsevol cas, sembla evident que l'objectiu final d'Energia Elèctrica era connectar 
tota la xarxa amb la central hidroelèctrica de Cabdella. En relació amb el procés de cons
trucció d'aquesta central, vegeu, per exemple: Sànchez i Vilanova (1992). 

(A.Memòria..., p. 1. Segons acord del Consell d'Administració d'Energia Elèctrica de 
Catalunya de 5 d'octubre de 1912, la tensió prevista per al subministrament de la central 
receptora d'Igualada s'elevava d' 11.000 a 22.000 volts; Sànchez i Vilanova (1992), p. 64. 

65. En relació amb aquesta darrera qüestió, vegeu: Sudrià (1989b), p. 22, i Maluquer de Motes 
(2000b), p. 342-343. Pel que fa al cas concret d'Igualada, vegeu: Pascual (1991), p. 49-51. 
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1912 s'estava acostant la possibilitat de comptar amb un subministrament 
d'electricitat regular, abundant i, sobretot, a preus relativament baixos. 

MOTORS ELÈCTRICS I ELECTRIFICACIÓ DEL PROCÉS PRODUCTIU 

A la capital de l'Anoia, el moment de començar a pensar seriosa
ment en la instal·lació de motors elèctrics i en l'ús de l'electricitat com a 
força motriu semblava que havia arribat. I així ho devien pensar els diri
gents de l'antiga Igualadina Cotonera, que, des de principis de maig de 
1912, havien començat a rebre i a estudiar pressupostos de les principals 
empreses del moment pel que fa a la construcció de material elèctric. A 
mitjan 1912, Joan Godó i Llucià ja disposava de propostes de la Societé 
Alsacieime de Constructions Mecàniques, de Belfort, representada per 
l'enginyer Ricard Ferrer, de la nord-americana Westinghouse Electric & 
Manufacturing Co., representada a Catalunya per Electric Supplies 
Company, S.A., de la barcelonina Vivó, Torras y Cía, i de les importants 
i famoses firmes alemanyes AUgemeine Elektrizitàtsgesellshaft (AEG) i 
Siemens Schuckert, que a Espanya operava sota la raó social Siemens 
Schuckert-Industria Elèctrica, Sociedad Anònima.** 

Taula 5. 
Característiques i preu de diversos motors elèctrics oferts a l'empresa 

de Joan Godó i Llucià segons la companyia constructora 
i la fase del procés productiu l'any 1912 

Caracteristiques dels motors 
Rendiment Preu 

a plena Politges unitari 
càrrega Velocitat del 

Empresa Potència Consum (%) (revolucions diàmetre ample motor^ 
constructora (CV) (kW) per minut) (mm) (mm) (ptes.) 
Part 1: Tipus de motor elèctric segons les diferents seccions o fases del procés productiu 

Preparació del fil 
AEG 15 sd sd 570 290 250 1.680 
Siemens 16 sd sd 715 280 150 1.675 
Alsaciana 17 sd sd 1.450 250 130 1.415 

66. Els pressupostos que hem pogut localitzar són els següents: «SociedadAlsaciana de Cons-
trucciones Mecànicas. Ricardo Ferrer, representante en Espana. Presupuesto n" 730-E 
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Tint 
AEG 15 12,7 sd 720 
Siemens 16 13,6 87,0 955 
Alsaciana 16 sd 87,5 730 

Tissatge 
AEG 15 sd sd 720 
Siemens 16 sd sd 715 
Alsaciana 17 sd sd 1.450 

Acabat (perxatge) 
AEG 40 32,5 sd 580 
Siemens 40 32,9 89,5 725 
Alsaciana 40 sd 90,5 730 

Acabat (manguilatge) 
AEG 40 32,5 sd 970 
Siemens 40 32,7 sd 970 
Alsaciana 40 sd sd 730 

230 
260 
225 

230 
280 
250 

500 
380 
330 

320 
350 
330 

270 
140 
150 

270 
150 
130 

280 
200 
260 

290 
180 
260 

1.540 
1.515 
1.575 

1.540 
1.675 
1.415 

2.760 
2.475 
2.530 

2.230 
2.365 
2.530 

AEG 
Siemens 
Alsaciana 

AEG 
Siemens 
Alsaciana 

Part 3: 

AEG 
Siemens 
Alsaciana 

AEG 
Siemens 
Alsaciana 

AEG 
Siemens 
Alsaciana 

Part 2: 

15 
17 
17 

40 
40 
40 

Motors per a altres seccions 

sd 
sd 
sd 

sd 
sd 
sd 

Bombes 
sd 720 
sd 1.440 
sd 1.450 

Dinamo 
sd 970 
sd 970 
sd 950 

de la fàbrica 

230 
220 
250 

sd 
sd 
sd 

270 
120 
130 

sd 
sd 
sd 

1.540 
1.280 
1.415 

2.270 
2.285 
2.180 

Motors per accionar els molins d'escorça annexos a la fàbrica de teixits 

15 
17 
17 

15 
17 
16 

sd 
sd 
sd 

12,7 
14,4 
sd 

Molí número 1 
sd 720 
sd 480 
sd 1.450 

Molí número 2 
sd 720 

87,0 1.440 
88,0 965 

sd 
sd 
sd 

230 
220 
250 

sd 
sd 
sd 

270 
120 
130 

Part 4: Potència, velocitat i preu mitjà dels motors elèctrics 
23 
24 
24 

-
-
-

743 
934 
940 

-
-
-

-
-
-

1.540 
2.235 
1.575 

1.540 
1.285 
1.555 

1,849 
1,866 
1,799 

Notes: ^ la font assenyala que els preus dels motors AEG i Alsaciana són amb embalatge 
mentre que els de Siemens són sense embalatge; 
sd: sense dades. 
Fonts: ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 49. 
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Aquesta darrera empresa fou la que finalment proveí de motors elèc
trics la fàbrica de Joan Godó i Llucià. Siemens era una societat important 
i acreditada, amb capacitat per oferir un producte de qualitat i a preus 
competitius. Una anàlisi realitzada pel personal de l'antiga Igualadina Co
tonera posa de manifest, per exemple, que el preu mitjà dels motors 
Siemens no s'apartava excessivament del que oferien els seus principals 
competidors, i, en alguns casos fins i tot era inferior, tal com mostra la 
Taula 5. La informació disponible sobre les condicions de venda va en una 
direcció similar.*' Pel que fa al cost total de la instal·lació, que inclou tant 
el conjunt de motors com la resta d'equipament, material i accessoris 
necessaris per al seu muntatge, el preu final que Joan Godó va pagar a 
Siemens era, per exemple, lleugerament inferior a l'import que figurava 
en el pressupost de Vivó, Torras i Cia, però superior al pressupostat ini
cialment per la Societat Alsaciana de Construccions Mecàniques i per 
Westinghouse, si bé en el cas de Siemens el preu incloïa el transport fins 
a l'estació de ferrocarrils d'Igualada, una condició que no sembla estar 
contemplada en la resta de pressupostos consultats.** 

para Don Juan Godó (Barcelona) referente al suministro de material elèctrica 
[Barcelona, 15 de maig de 1912], Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecànicas 
[...]. Presupuesto n" 751-E [...]. Modificación delpresupuesto n° 730 [...] [Barcelona, 
18 de juny de 1912], Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecànicas [...]. Pre
supuesto n° 756-E [...] [Barcelona, 28 de juny de 1912], Electric Supplies Company, 
S.A. Representante en Cataluna y Baleares de Westinghouse Electric & Manufacturing 
C°., Pittsburg. Pa. USA. Agentes de venta, Morgan & Elliot, Barcelona. Presupuesto 
para [el] Sr Dn. Juan Godó. Igualada [Barcelona, 31 de maig de 1912], Vivó, Torras 
y C. Talleres de construcciones eléctricas. Barcelona. Presupuesto n° 5.158 a Sr D. 
Juan Godó (Dcho. Vergara, 7), Igualada [Barcelona, 7 de maig de 1912]»; ACAN, 
Fons Igualadina Cotonera, lligalls núm. 240, 47, 218, 48 i 217, respectivament. A més 
també s'ha pogut localitzar el contracte signat per l'empresa amb Siemens, fet que fa 
pensar que Joan Godó i Llucià també va rebre el pressupost d'aquesta companyia. 
Siemens Schuckert-Indústria Elèctrica, Sociedad Anònima. Contrato con el Sr Don 
Juan Godó. Igualada (Barcelona) [Madrid, 15 de maig de 1912]; ACAN, Fons 
Igualadina Cotonera, lligall núm. 704. 

67. En tots els casos, per exemple, s'estableixen tres terminis de pagament i unes condi
cions que no varien excessivament entre les empreses constructores. A més en la majo
ria de pressupostos s'especifica un temps de lliurament de la mercaderia d'entre tres i 
tres mesos i mig, similar al fixat per Siemens en el seu contracte. L'única excepció a 
aquesta norma és la de Vivó, Torras i Cia, que estableix uns terminis de lliurament de 
sis mesos; ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligalls núm. 47,48, 217, 218, 240 i 704. 

68. El preu final que Joan Godó va pagar a Siemens va ésser de 29.000 pessetes. En el 
pressupost de Vivó, Torras i Cia constava la quantitat de 30.000 pessetes, la qual podia 
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Taula 6. 
El número i la potència dels motors elèctrics instal·lats a la fàbrica 

de Joan Godó i Llucià el segon semestre de 1912 

1. Distribució dels motors elèctrics instal·lats d'acord amb la seva potència 
potència nombre de potència nombre de potència nombre de 

dels motors" dels motors dels motors 
motors 
(CV) 

1 
2 
3 
9 

10 

segons segons 
Siemens Ajuntament 

1 
-
1 
1 
1 

2 
1 
-
1 
1 

motors 
(CV) 

12 
16 
17 
20 
22 

segons segons 
Siemens Ajuntament 

1 
6 
1 
-
1 

1 
7 
-
1 
-

motors 
(CV) 

24 
25 
32 
40 
42 

segons segons 
Siemens Ajuntament 

1 
1 
1 1 
1 

1 
2. Nombre i potència total dels motors elèctrics instal·lats 

segons el contracte segons la declaració realitzada 
de l'empresa Siemens a l'Ajuntament 

Nombre total de motors 16 17 
Potència total dels motors, CV 267 265 

Notes:" segons el contracte amb Siemens de 15 de maig de 1912 i la sol·licitud de permís 
per legalitzar la instal·lació de motors elèctrics realitzada per Joan Godó i Llucià a 
l'Ajuntament d'Igualada amb data de 21 de gener de 1913, respectivament. 
Font: Elaboració pròpia a partir de: ACAN, Fons Igualadina Cotonera, lligall núm. 704, 
ACAN, Fons Municipal, lligall núm. 2.559, i El Independiente (Igualada, 26 de gener de 
1913), p. 2. 

En qualsevol cas, el 15 de maig de 1912 Joan Godó Llucià ja havia 
formalitzat un contracte amb els representants de Siemens Schukert.̂ ^ 

veure's reduïda a 29.100 pessetes si s'incloïa l'abonament de la màquina elèctrica ad
quirida per Joan Godó a aquesta mateixa empresa l'abril de 1911. La Societat Alsa
ciana de Construccions Mecàniques pressupostava un total de 24.155 pessetes, si bé en 
un pressupost posterior datat el 18 de juny de 1912 feia constar que l'import pujava a 
32.760 pessetes i en un altre de presentat el 28 de juny del mateix proposava dues 
quantitats: 29.627 i 29.252 pessetes, depenent de les característiques dels motors ins
tal·lats. El pressupost de Westinghouse estava fixat en francs; segons el tipus de canvi 
oficial de 1912, pujava a 22.864 pessetes. Desgraciadament, la manca de documenta
ció detallada fa impossible la comparació amb el pressupost d'AEG; ACAN, Fons 
Igualadina Cotonera, lligalls núm. 47, 48, 217, 218, 240 i 704. 

69. El document que s'ha localitzat a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia compta amb la signatura 
dels representants de l'empresa alemanya, però no amb la de Joan Godó i Llucià. A més, i 
com s'assenyalarà més endavant, el nombre i la potència del motors elèctrics que hi figu
ren no sempre es corresponen amb els que l'empresari igualadí declararà haver instal·lat, si 
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Encara que sigui breument val la pena assenyalar alguns dels punts més 
destacats d'aquest document. El primer fa referència al nombre total de 
motors, accessoris i material. Segons la relació que figura en el contrac
te, Siemens es comprometia a subministrar 16 motors elèctrics, acompa
nyats dels seus accessoris i del material addicional per a la seva instal·la
ció i el seu funcionament.'" En conjunt, aquests motors tenien capacitat 
per generar una potència de 267 CV, si bé la potència individual de cadas
cun d'ells podia oscil·lar de manera molt substancial, tal com pot deduir-
se de les dades exposades a la Taula 6. Aquesta mateixa taula posa de ma
nifest un altre fet que cal esmentar. La relació de motors que figura en el 
contracte signat el mes de maig de 1912 amb Siemens no concorda exac
tament amb la llista de motors elèctrics que, en compliment d'un acord 
del consistori igualadí, Joan Godó i Llucià va enviar a l'Ajuntament el 
mes de gener de 1913. Malauradament, la raó d'aquesta discrepància, en 
tot cas mínima, es fa molt difícil d'explicar. '̂ 

bé és cert que les discrepàncies són mínimes. Tanmateix, les clàusules del contracte referi
des als terminis i condicions de pagament especifiquen que Joan Godó ja havia efectuat un 
primer abonament de «10.000.- Pesetas (diez mil pesetas) al firmar el presente contrato 
(esta pagado)». Per tant, tot sembla indicar que al maig de 1912 els directius de la 
Igualadina Cotonera ja s'havien compromès en ferm a iniciar l'adquisició i la instal·lació 
de motors elèctrics de la casa Siemens; Siemens Schuckert-lndustria Elèctrica..., p. 18. 

70. En general, cadascun dels motors anava acompanyat d'un «juego de carriles tensores con 
sus anclajes; [un] reostato de arranque à plena carga con bafio de aceite, excluido éste, 
[un] cuadro de distribución consistiendo en una placa de màrmol llevando: 1 amperime-
tro aperiódico, I interrupor tripolar de palanca con ruptura brusca y 3 cortacircuitos uni-
polares con sus fiísibles y 3 de reserva». La fàbrica, a més, havia de disposar d'un qua
dre general de distribució per a la sortida de tres línies en el circuit de baixa tensió del 
transformador. De la resta de material que figura en el contracte s'ha de mencionar els 
prop de 1.500 metres de cable i fil de diverses caracteristiques, les 1.100 politges que 
havien de permetre la transmissió de la força dels motors elèctrics a les diferents mà
quines i aparells amb que comptava l'empresa, a més, és clar, de cargols, brides, tubs, 
aïllants, curtcircuits o pipes; Siemens Schuckerí-Industria Elèctrica..., p. 4-16. 

71. No pot descartar-se que durant el procés d'instal·lació es produïssin algunes modifi
cacions que no figuren en el contracte, però tampoc no s'ha d'excloure la possibilitat 
d'errors o omissions en la relació lliurada a les autoritats municipals. La declaració, 
que havia de servir per elaborar un registre municipal de motors de tot tipus, tenia efec
tes fiscals. Sobre aquest registre, vegeu: Pascual (1991), p. 51. En qualsevol cas, el 17 
d'abril de 1914 Joan Godó i Llucià demanà un altre permís, que li va ser concedit 1' 11 
de maig del mateix any, per instal·lar un nou motor elèctric de 2 CV I el mateix va fer 
el 31 de juliol de 1916, aquesta vegada per instal·lar un motor de 3 CV. L'any 1925 
tomà a sol·licitar permisos per instal·lar un motor de 3 CV (21 d'abril de 1925) i un 
altre de 2 CV (5 de juny de 1925); ACAN, Fons Municipal, lligall núm. 2.559. 
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El segon aspecte del contracte que interessa mencionar fa referència 
a l'import total de l'operació, així com a les condicions de pagament. 
Com s'ha assenyalat anteriorment, el cost dels motors, material i acces
soris va acabar sumant un total de 29.000 pessetes, les quals havien de fer-
se efectives en tres terminis: 10.000 pessetes en el moment de signar el 
contracte, 10.000 més en el moment d'expedició del material i, finalment, 
9.000 pessetes en un termini de 90 dies al venciment del segon dels paga
ments esmentats. Aquest import incloïa tant els motors com el material i 
els accessoris necessaris per a la seva instal·lació així com el cost de trans
port des dels tallers que la societat constructora tenia a Alemanya i Cor
nellà fins a l'estació de ferrocarrils d'Igualada. Tarmiateix, excloïa les des
peses generades en la instal·lació i el muntatge de la maquinària, les quals 
anaven a càrrec de l'empresa igualadina.^^ 

En aquest sentit, el contracte signat amb Siemens especificava qui
nes havien d'ésser les condicions laborals del seu personal si, finalment, 
es contractaven els serveis tècnics de l'empresa alemanya. Així, segons la 
clàusula setena de les condicions generals de subministrament, les dietes 
de l'enginyer pujaven a 50 pessetes diàries, les dels muntadors elèctrics a 
25 i les dels muntadors mecànics a 20. A aquests honoraris calia afegir, 
a més, un augment del 25 % en el cas que es realitzessin hores extraordi
nàries i d'un 50% si es treballava en diumenges o festius. La jornada labo
ral havia d'ésser de 10 hores diàries, incloent-hi el desplaçament des del 
lloc d'allotjament fins al peu d'obra. Finalment, l'empresa que contracta
va els serveis tècnics i d'instal·lació de Siemens també havia de pagar els 
viatges del personal: en primera classe en el cas de l'enginyer i en sego
na classe pel que fa als muntadors." 

El tercer aspecte destacat del contracte entre Siemens i Joan Godó i 
Llucià, cal relacionar-lo amb els terminis de lliurament de la mercaderia. 
En aquest sentit, l'empresa alemanya es comprometia a lliurar a l'antiga 
Igualadina Cotonera els motors i accessoris necessaris per a la seva ins
tal·lació abans de finalitzar el mes de setembre de 1912. Tanmateix, es
tablia diferències segons la procedència de la mercaderia. Pel que sembla, 
la majoria de motors, accessoris i material es van construir a Cornellà, 
que és on radicaven els tallers de la filial espanyola de Siemens. En 
aquest cas, el termini de lliurament era la primera quinzena del mes de 
setembre. En canvi, els motors que havien d'accionar els telers (de 16 CV 

72. Siemens Schuckert-Industria Elèctrica..., p. 
73. Ibídem, p. 2. 
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cadascun), els que havien instal·lar-se a les seccions de preparació i tints 
(10 i 40 CV respectivament), així com els corresponents reostats d'ar
rancada de cadascun d'ells, procedien d'Alemanya i, per tant, serien lliu
rats una mica més tard: a finals del mes de setembre d'aquell mateix 
any.'" 

ELECTRIFICACIÓ, ESTALVI ENERGÈTIC I EFICIÈNCIA PRODUCTIVA 

Quines conseqüències va tenir per a la fàbrica de Joan Godó i Llucià 
l'ús de l'electricitat i la introducció dels motors elèctrics? Malau
radament, la documentació no permet determinar amb precisió l'impacte 
que aquesta nova energia va tenir sobre l'antiga Igualadina Cotonera. Dels 
anys anteriors a la Guerra Civil, pràcticament no se n'ha conservat infor
mació sobre producció, treball o maquinària. Ni tampoc documentació 
comptable. Per tant, resulta impossible saber fins a quin punt va augmen
tar l'eficiència productiva a la fàbrica de Joan Godó i Llucià. Tampoc no 
és possible conèixer de quina manera van reduir-se els costos energètics, 
i menys encara com tot plegat va afectar l'evolució dels preus i de la com
petitivitat de l'empresa.'^ 

Que en el cas de l'antiga Cotonera Igualadina no es disposi d'infor
mació per mesurar els potencials beneficis derivats de l'ús de l'electrici
tat no significa que aquests no s'haguessin produït. La hidroelectricitat és 
més barata que el carbó. Per tant, sembla encertat pensar que des del 
moment en què l'antiga Igualadina Cotonera va connectar-se a la xarxa 
hidroelèctrica catalana els costos energètics d'aquesta empresa van co
mençar a reduir-se. El motor elèctric es més flexible i eficient que la mà
quina de vapor. Així, sembla força versemblant suposar també que l'adop
ció d'aquest nou convertidor energètic va millorar l'eficiència productiva 
i va reduir, encara més, la despesa energètica de la fàbrica propietat de 
Joan Godó i Llucià. 

La relació entre motor elèctric i estalvi energètic és important i val la 
pena aturar-s'hi. Es produeix perquè aquests convertidors permeten ajustar 
el consum d'energia tant a les necessitats de cada tipus de màquina com al 
nombre real d'aparells en funcionament. Això representava, sens dubte, un 
notable avantatge en relació amb una font energètica centralitzada com era 

74. Siemens Schuckert-Industria Elèctrica..., p. 18. 
75. Devine (1983), p. 347-350, i Sudrià (1989a), p. 318-319. 
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la màquina de vapor, la qual havia de funcionar a una potència elevada 
independentment del nombre de màquines que hagués d'accionar. 

Part de l'estalvi energètic que es devia produir a l'antiga Igualadina 
Cotonera va estar, segurament, relacionat amb l'avantatge que acabem 
d'assenyalar. La Taula 7 informa de la distribució i de les característiques 
principals dels motors elèctrics que Joan Godó i Llucià va adquirir, segons 
el contracte signat el maig de 1912, a Siemens. Com s'observa, la intro
ducció d'aquest convertidor energètic en substitució de la màquina de 
vapor permetia que cada secció o fase del procés productiu, cada grup 
d'aparells o, en alguns casos, cada màquina pogués disposar d'un motor 
elèctric independent.^^ 

Per exemple, els rodets, els ordidors o les màquines de bitlles, emprats 
en les operacions d'adequació i preparació del fil, eren accionats gràcies a 
un únic motor de 10 CV I el mateix hauríem de dir dels aparells utilitzats 
en el tenyit, si bé, en aquest cas, el motor elèctric d'aquesta secció també 
servia per accionar la maquinària del taller de l'empresa. Per la seva part, 
els 242 telers que la fàbrica tenia en actiu el 1913, ubicats en les tres pri
meres plantes de la l'edifici, funcionaven en grups independents moguts 
amb la força motriu de sis motors elèctrics de 16 CV cadascun. I els màn-
guils, les perxes i d'altres màquines, totes elles utilitzades en la fase d'a-
prest i acabat del teixit, comptaven també amb diferents motors, els quals 
accionaven grups de màquines o, fins i tot, una única màquina. En aquest 
cas, un dels motors elèctrics, el de més potència, també accionava un dels 
molins d'escorça propietat de Joan Godó i Llucià. 

Sens dubte, els dirigents de l'antiga Igualadina Cotonera estaven 
aprofitant la flexibilitat que oferia el motor elèctric. I, per tant, la possibi
litat d'adaptar el consum energètic de la fabrica a les necessitats i al nom-

76. A més, d'acord amb les dades de la Taula 7, els requeriments energètics de cadascuna 
d'aquestes quatre seccions amb què comptava la fàbrica de Joan Godó i Llucià varia
ven notablement. Així, la fase que necessitava de més potència era la dedicada al tis-
satge, una conseqüència dels prop de 250 telers instal·lats a l'empresa, els quals de mit
jana necessitaven uns 0,5 CV. La secció d'aprest i acabats, que comptava amb una 
potència instal·lada de 74 CV de vapor, tampoc no es quedava enrere. En canvi, les 
fases dedicades al tenyit i a la preparació de fil tenien, en termes comparatius, neces
sitats més modestes, un fet que cal relacionar-lo amb el nombre i el tipus de maquinà
ria que s'hi utilitzava. Vegeu: Pascual (1991), p. 101-111, en relació amb els processos 
productius portats a terme per la indústria tèxtil cotonera d'Igualada, així com al tipus 
de maquinària utilitzada en cada fase del procés. Sobre aquesta darrera qüestió, també 
és de gran utilitat la consulta de manuals tècnics de l'època com, per exemple, Gürtler 
i Kind (1930), Lüdicke, Fiedler i Gorke (1936) o Blanxart (1946). 
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bre de màquines en funcionament. Ricard Ferrer, enginyer i representant a 
Espanya de la Societat Alsaciana de Construccions Mecàniques, ho expli
cava amb claredat en una nota informativa aimexa a un dels seus pressu
postos. Aquest enginyer, referint-se a la maquinària de la secció d'acabats, 
assenyalava, «con objeto de armonizar las exijencias de la explotación con 
el rendimiento màximo industrial de la instalación elèctrica, se ha creído 
conveniente proponer varios electromotores, pues en esta sección de la 
fàbrica hay màquinas cuyo funcionamiento es variable, trabajando con 
completa independència unas de otra»." El motor elèctric permetia, preci
sament, aquest treball independent. Així, quan una secció, ima part de la 
maquinària o, fins i tot, una màquina concreta deixaven de funcionar 
també ho podia fer el motor elèctric que en generava la força motriu. En 
relació amb la màquina de vapor, l'estalvi energètic era evident. 

Aquest estalvi no solament es produïa perquè l'ús del motor elèctric 
permetia ajustar el consum d'energia a les necessitats de cada moment. La 
introducció d'aquest «nou» convertidor energètic també obria les portes a 
la simplificació del sistema de distribució d'energia a l'interior de la 
fàbrica. Això era també una font d'estalvi energètic i, a la llarga, de millo
ra de l'eficiència productiva. 

A l'època del vapor i el carbó, el transport de l'energia des del con
vertidor energètic central (la màquina a vapor) al conjunt de la maquinà
ria de la fàbrica es feia a partir d'embarrats, eixos, corretges i politges. En 
el cas concret de la Igualadina Cotonera, la màquina de vapor estava situa
da en un dels extrems de la planta baixa de l'edifici. Des d'aquesta posi
ció, i a través d'un sistema de corretges i politges, transmetia la força 
motriu als embarrats de cadascun dels cinc pisos de què constava l'edifi
ci, els quals, a la vegada, dotaven de moviment a la maquinària de la fàbri
ca a partir de més corrioles i corretges.^^ Aquesta era la manera de meca
nitzar el procés productiu. En termes energètics era, però, una manera 
molt poc eficient de fer-ho: les friccions que es produïen en el procés de 
transmissió provocaven pèrdues energètiques considerables.^' 

L'única forma d'evitar-ho era simplificar o, si era possible, suprimir 
totalment o parcial l'estructura d'embarrats, corretges i politges existents 
a la fàbrica. Això és, precisament, el que el motor elèctric permetia fer. I 
això és també el que van acabar fent els directius de l'antiga Igualadina 

77. Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecànicas [...]. Presupuesto n° 751-E..., p. I-II. 
78. Alert, Gutiérrez i Térmens (1991), p. 245-246. 
79. Vegeu: Devine (1983), p. 350-368, i Sudrià (1989), p. 318-319. 
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Cotonera una vegada adquirits els nous convertidors. A la secció de tis-
satge, per exemple, la instal·lació de sis motors elèctrics va comportar 
molt probablement la simplificació d'embarrats i la supressió de part de 
les politges i corretges que transmetien la força que arribava des de la 
màquina de vapor. Ricard Ferrer ho suggeria, una vegada més, en un dels 
seus pressupostos. Segons ell, «en cada sala [de telares] existe un eje prin
cipal de distribución, situado en sentido longitudinal al edificio, que ataca 
por juegos de ruedas cónicos, 12 embarrados transversales, los cuales 
transmiten movimiento a los telares respectivos. Se impone la supresión 
del eje principal con sus engravaciones, y agrupando los embarrados 
transversales en grupos de 6, es conveniente el disponer en cada sala de 2 
electromotores de 16 HP para cada grupo de transmisiones».*" 

Menys embarrats i un menor nombre de politges o corretges conduïa 
cap a una disminució de les pèrdues energètiques i, per tant, portava cap 
a un major estalvi energètic. Aquest mateix procés afavoria, a més, un 
augment de l'eficiència productiva. Lliure de les restriccions que imposa
va la màquina de vapor, el motor elèctric permetia adaptar l'organització 
i la localització de les màquines d'acord amb la lògica del procés produc
tiu, un fet que acostumava a comportar augment de l'eficiència producti
va. Malauradament, la manca d'informació fa que no puguem saber si 
aquest també va ésser el cas de l'antiga Igualadina Cotonera. 

En fi, l'ús de la hidroelectricitat i la incorporació del motor elèctric 
devien comportar un notable avenç per a la fàbrica propietat de Joan Godó 
i Llucià. Per això l'adoptaren. Certament, pot objectar-se que els benefi
cis derivats de l'electrificació podien haver estat encara superiors si a 
l'antiga Igualadina Cotonera cada motor elèctric hagués accionat una 
única màquina i no un conjunt de màquines, com generalment succeïa. En 
darrera instància, aquesta opció era la més avantatjosa: permetia ajustar 
totalment el consum al nombre de màquines en fiincionament, reduïa al 
màxim les pèrdues derivades de la distribució de l'energia i, per últim, 
afavoria una millor organització productiva. Ara bé, a la dècada de 1910 
l'ús de motors individuals no era la norma sinó l'excepció; fins i tot als 
Estats Units. A l'altre costat de l'Atlàntic, la generalització d'aquest sis
tema —que, de fet, representa la fase final en el procés de progressiu 
acostament del motor elèctric a la màquina que s'havia iniciat al darrer 
quart del segle xix — no s'estengué fins a la dècada de 1920.*' 

SO. Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecànicas [...]. Presupuesto n° 751-E..., p. I. 
81.Devine (1983), p. 368-369. 

316 



El procés d'electrificació de la Igualadina Cotonera (1885-1914) 

Hi ha una darrera qüestió que cal esmentar i, que, en certa mesura, 
també podia afavorir els interessos dels dirigents de l'antiga Igualadina 
Cotonera. L'ús de la hidroelectricitat i l'adopció del motor elèctric obrien 
les portes a l'eliminació d'una secció de l'empresa, la dedicada a la pro
ducció d'energia a partir del carbó i la màquina de vapor, especialment one
rosa en espai, mà d'obra i manteniment. A la fàbrica de Joan Godó i Llucià, 
però, no hi ha evidències que això es produís, almenys en les primeres fases 
de l'ús de l'electricitat com a força motriu. En efecte, el gener de 1913 el 
propietari de l'antiga Igualadina Cotonera declarà a l'Ajuntament d'Iguala
da que la seva fabrica només disposava de motors elèctrics per accionar la 
maquinària que hi tenia instal·lada. Però al mateix temps continuava pagant 
a la Direcció General d'Impostos i Rendes la contribució corresponent a la 

Gràfic 1. 
Producció d'electricitat per a consum propi a la fàbrica 

de Joan Godó i Llucià i a la resta de fàbriques d'Igualada (1903-1915)* 
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Nota: * Exclou la producció d'electricitat per a consum propi de l'Electra Igualadina. 
Font: Elaboració pròpia a partir de VEstadística del impuesto sobre el consumo de luz de 
gas, electricidad y carburo de calcio, diversos anys i Llibre de «Kilowats»; ACAN, Fons 
Igualadina Cotonera, lligall núm. 578. 

317 



Ramon Ramon i Munoz 

producció d'electricitat per a consum propi, cosa que fa pensar que la mà
quina de vapor va continuar utilitzant-se com a generadora d'electricitat.**^ 

Òbviament, això no significa que els motors elèctrics que l'empresa 
igualadina havia adquirit estiguessin funcionant gràcies al vell converti
dor energètic. Segons les dades disponibles, que poden seguir-se al Gràfic 
1, la quantitat d'electricitat produïda per l'antiga Igualadina Cotonera era 
molt modesta. L'any 1913, per exemple, la seva producció anual sumava 
5.081 kWh mentre que el 1915 era de 3.994 kWh, massa poc per accio
nar un nombre significatiu de maquinària i, en qualsevol cas, molt lluny 
dels requeriments energètics de la fàbrica. ̂^ Probablement, durant la dèca
da de 1910 la màquina de vapor encara continuà formant part de la fàbri
ca de Joan Godó i Llucià, si bé els seus dies de glòria ja havien passat.̂ "* 

CONCLUSIONS 

L'any 1991, Pere Pascual, en el seu magnífic llibre sobre la indústria 
igualadina a la primera meitat del segle XX, assenyalava la importància 
que havia tingut per aquest sector l'ús de l'electricitat en la generació de 
força motriu. Però al mateix temps observava que el coneixement del pro
cés d'electrificació del sector manufacturer a la capital de l'Anoia era 
escàs i poc consistent. 

82. ACAN, Fons Municipal, lligall núm. 2.559, El Independiente (Igualada, 26 de gener de 
1913), p. 2, i Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidady 
carburo de calcio, any 1913. 

83. Un càlcul molt aproximat (i benèvol) posa de manifest que amb aquesta producció 
només podien accionar-se, durant el període 1912-1916, entre 5 i 10 telers al cap de 
l'any. 

84. Els estímuls per mantenir la màquina de vapor en els primers moments de la hidroe-
lectricitat i del motor elèctric podien ésser diversos. El primer, cal relacionar-lo amb la 
precaució o, dit d'una altra manera, amb la necessitat de disposar d'un convertidor 
energètic de reserva que evités la interrupció de l'activitat productiva en el cas de 
problemes amb el subministrament de fluid elèctric. El segon s'ha de vincular amb el pro
cés productiu que es realitzava a l'antiga Igualadina Cotonera. A la fàbrica propietat de 
Joan Godó i Llucià s'efectuaven, a més del tissatge, les fases d'aprest i acabat del pro
ducte, les quals acostumaven a ésser molt intensives en l'ús de vapor. Aquest s'obte
nia, òbviament, de l'aigua que s'escalfava a les calderes mitjançant l'ús de carbó i d'al
tres productes. Per tant, no pot descartar-se que el manteniment de la màquina de vapor 
estigués vinculat a la voluntat d'aprofitament tant del vapor com del carbó utilitzats en 
la darrera fase del procés productiu. 
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L'article present no omple aquesta llacuna historiogràfica, però sí 
que pretén, encara que de manera molt modesta, pal·liar-la. En aquest sen
tit, l'aproximació que s'ha realitzat ha estat de tipus microeconòmic i s'ha 
centrat en l'anàlisi del procés d'electrificació de l'antiga Igualadina 
Cotonera abans de l'esclat de la I Guerra Mundial. 

L'electrificació de l'empresa s'inicià l'any 1885 amb l'aplicació del 
fluid elèctric a l'enllumenat de la fàbrica. Es tracta, com ja ha assenyalat 
la historiografia igualadina, d'un fenomen pioner a Igualada i, segura
ment, força primerenc en el context català de l'època. Les pàgines prece
dents n'han descrit, a partir de la utilització de nova evidència documen
tal, les característiques principals i també han posat de manifest que la 
instal·lació havia anat a càrrec de la Societat Espanyola d'Electricitat, pio
nera a Espanya en aquest tipus d'instal·lacions. Aquesta companyia, a 
més, havia procedit l'any 1885 a equipar de nous aparells telefònics la 
fàbrica aixecada per la companyia Fabril Igualadina. 

La segona fita més important en el procés d'electrificació de la 
Igualadina Cotonera es produeix l'any 1912. És aleshores quan la fàbrica 
propietat de Joan Godó i Llucià signa un contracte amb la important 
empresa alemanya Siemens amb l'objectiu adquirir motors elèctrics. L'e
lectricitat començava a utilitzar-se en la generació de força motriu. Els 
avantatges que aquesta nova energia tenia sobre el carbó i la màquina de 
vapor havien motivat la incorporació dels motors elèctrics al procés pro
ductiu. Però no era l'única. 

Dos factors semblen haver influït de manera important en la decisió 
final d'utilitzar l'electricitat com a força motriu. El primer s'ha de relacio
nar amb el fort creixement que estava experimentant l'empresa des de 1893, 
el qual comportava un augment dels requeriments energètics i, a la vegada, 
facilitava l'acumulació del capital necessari per afrontar noves inversions. 
El segon cal vincular-lo amb les expectatives d'ima prompta incorporació 
d'Igualada a la xarxa hidroelèctrica catalana, el que implicava la possibili
tat de comptar amb uns preus d'electricitat relativament reduïts. 

Les conseqüències derivades de l'ús dels motors elèctrics adquirits 
pels dirigents de l'antiga Igualadina Cotonera són difícils de detallar, 
atesa la manca de documentació disponible. Però l'anàlisi de la quantitat, 
les característiques i la distribució d'aquests nous convertidors ofereixen 
algunes claus interpretatives al respecte. Segons aquesta documentació, la 
fàbrica propietat de Joan Godó i Llucià va beneficiar-se, segurament, de 
la reducció dels costos energètics i, probablement, de l'augment de l'efi
ciència productiva, dues de les principals conseqüències de l'aplicació de 
l'electricitat al sector industrial. 
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