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[) , -t -, l'l'·'. L,l.I ,L \, . .I\. '_,

v.i mcnt , C)l).. I.J_:J v i.u tl. J_(]8.t. .

C_L�;C:-:; on '.[.i_r·nron 'corn CI...)

f) ro pi Gt, I. =i f-) • I)OC1'I"l r\1') �r""()1� .i nv o r ao r-n el "l'11,1.1. ..,' \.:..- l� 0 ,-) J. •. _ - '-_>, ,,) A .
, ....
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PO'CS:;:r', p e ro , co n en e I e a s
�., el l rr.me r seb'zurament.J �, 11 _ e ,_:¡ LL '.. - ,

que té els locals on un:- CC:',Sê1 antiga =La 1. i t xa diiu d' a-

bans Jo 1930 i ha :J ' ,

CI. esser í 1�10 Q" aqu e s t Gt da ta';L ny s., any -
�

....ho. En cap del f� t re 8 c a s o f:J t �·,mpoc no 11. e ro I) o VJ.. t saber Sl

tenien é1,lgun lliGam -anterior amb les finques.

ne! · ecte.i, \. lJ "
. l

' ,

a us de I s Loc...L s segons els locals

posseïts, la
.
rna j or iu , és clar constitueix el 8ruP de

propietaris que tenen un. sol local i destinat a habitat-

6 760
-

.

t
.

el Q6,9�u' dol totcrLl, que en con-e;e; s 11. j.r-o p i e ari e , u /' '-'

junt posseeixen el fi) 5 ,05� dels locals. Hi ha també 61 J:)ro-

pietaris quo terien un sol local destinat l¡erb a negoci

o indústri a qu e r: 81J:C 8 s e nt en el 7, O';{, del s pr o p i e tari s l

el ),3/ d c.l.c 10C('110. 1�1 grup rnó s nombr6 s re stant s6n' els

que posseeixen dos locals, 'un destinat a habitatge i l'al-

Finalment hem pogut det e c t ar també q�ue 17 d'aquests

propietaris ò e pr-o jue t at h o n it aorrt.aL ho són també de

t r (; a n e [�O ci, rn ent re que' com hem v i s t e l s qu e p o s f; G lX en

diversos locals són majoritàriament destinats s l'habitat-

ge.

propietat'vertical, el que augmenta la importància d'al-'

cuns d
'

ells; alhora .i.nd í.c a també o bé que - alguns són an-

tics pr'o p.i.e t ar i.s dels solars on hi ha les e a o e s de pro

.p Lot at , I) bé qL18 SÓ11. alg1.U1.S p r'o p í.e t ar-Ls els que- també es

cledj.lluSYl a la inversió inllllobili�:tria. De Ls 17 en desta

quen .i nd.ividua.Lmerrt sis que s obrej.a.as en sumant tots els

Lo e: .. Lc que lJos:Jeeixen les 100.000 pessetes de líquid im

po s ible; el' .r i mo r .,'Y'ancesc Castellví i Piulachs -o. L tra

. / ..
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, d orn'i c ili._;Lda a 1,-" r'oridu c181 Gcineral h:itre que

ve�aJa tornR a sortir l� familia en und derivaci6- que

�_;ut1l::,nt les dues propietats GSCLCV'enen eran�J pr-o j .i.o tur
í

n amb

la SGV'l J'um
í

l í.n , s o br-c t ot d o L sector d c I. cu r re r Viltlrdell

de Ja munç anu cOlíl_¡lrcc;t, C;lJ.G L"e uq uc : ..\'L cu rr-e r , i o L:�: cie l\.'foia

nò n , Cron CoIJC!rt:l .i ]�;:I:u:Ll;L. A c orrt Lnuac í.ó els Ca pú o v i.La

0.8 c�.ui ja h e m par-Lu t quo sumant tot el que posseïm el

1970 s e r i.c n e I e pr-o p.i e t.a.r ie {\..lO fj.gu:carien e11. eLcLLo c

. vint-j_-sot en l�.L 11iDt::1 do ,('�runs pr-o pi e t ar-a s que hem ela

borat en el Duba_f)c:lrtat ant eri or, i que e onf irmen a i x I

l 'or (�);c.n. r-u ru I de l()�) sc ve s llX'Ollicto,ts i el o o.upr-o m
í

s

total amb la ur-bun i tz ac ió J. nova c o ns t.r-uc c
íó del barri.

1\ c orrt inuac i ó vó }'r:.lncouc }"�():r'eno j i\[';udo que nOIllés pos

s oe í.x la, C3.���}, on v i.u al c ar r e r- d o I.u que L Bleach, més un

e;ra.h local de ne(:;ocis en l' o d í.f i c i de comunitat de J)ro-

tical a la mançana de l'església -l a la Creu Coberta,

(li;-�.l.Jer;:3os, l al c aj.drununt Le IJeyva,. t amb
é

en propietat

horitzontal. �L:'iIJ.alrllc:;nt, aur t també :-1.a famf Lí.a Tom@,s,

sobretot, J'o s e pa , CJ.tJc viu a :.3a.nts, que té d o s ilibcals

c ont i.vus en jJrOIJictü,t; ve r-t i cuI el l\Joianès ... Creu Coberta

i 15 locals de comu:ni tat en l' ed iri c i d e la cantonada

i.Io Lariè s-�?orttl. r:a Le t c . Po d e m conc Lour e donc s que en,]. es

�rans f¿milies 'propietcries os troben rastre d'antisucs

']n'ol)j_(:tat�:; i, 'q1}O t.nrrt en aqu e a t a casos com en els \.1011168.,

cle prol'Jietnris sense ant igu e s p o ao e s s í.o n s , es rêgistra

uns. tend8,'lc La a inversions im.nobiliàri e s per part de la

l e t ítu oli�;:_Lrquia del sòl el 'Hostcd'rancs.
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01.03.- L'HORA US tA RBNOVACIÓ URBANA

Hem ana.lLt z at fins ara La formació d'una oligarquia

local lligada � la propietat del sbl. N'hem estudiat tamb�

l'estructura. actual en un sector ben diferenciat i alhora

ben c on ect at física i s o c i.r.Lmcrrt en l'estructura del con-

junt d e ba rr i s qu e f'o r-ne n 8·1 d
í

s t r-í.c t e VII. Hem vista com

la menestralia' i la )olitica neo..:.proudhoniana dels promotors

pr
í

vu t o :torm��,v:,:.i un.. e apa ext e naa de petits p rop i e t a.rí.s de

llurs habitatges. Juntament amb aixb unes oligarquies res

trin�,J,'ide s, ben conec tade s a nivell local i se nu e, }JTO bable

ment, extensi6 de,les seves influ�ncies a Q'altres àrees

de la e .i.uta't , f orrnade sd' or fg e.na clars d e Ls propi etar i s

agricoles, s igu i.n els Piulachs d 'Ilo GtCtf'ranc s , s io.uin els

Santomà de Sants. �s innegable, d oric s , que aquests dos sec

tors, la curuc tc r Lst í.c a comuna d e l.s (1.111:1.18 és "lm cert 11i

�am a la terra o a lo. c o nst r'u .c
é é

CJ.ll.C s 'hi alça, han confor

mut Ll.ur u O'JJ.l,-t I.U U.l.'U¡I.J'HJ d'un:t 1(1 noi'�t cu ruc t er
í

ct í.c e., De la

mateixa 111 no i-a quo l'han c oruor-mat tenen també un paper a

l'hora d e tl'an::3formar-lo, i les curact e r-Ls t í.qu.. es diferents

de cada. un dels' gru.ps, far n que les acti tuts llurs e í.gu í.n

unes o �nes altres, encontrades o coincidents, en funció

dels interessos que p1).{;1J.in sortïr guanyadors.

. / ..
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Però també 11:.1• restat clar que, els propietaris del

si' més no e:hclu.Jirament com a tals no 86n els agents

"

úni c s de la rno.tcLt c i.ó d e l'espai. Hem vist c om.r.La indús-

t r j_ a e [3 f e i Et
.

o 8 G -\pola.u J Gt 11 o s tr" J, (1 i 8 e e e i 6 d' II o s tQ _c r L.(. n e s ,

on norné s el gran solar de les l'Mé1nU-,-'actllra�� Cer'úmicLL�)1I

jugava un l)í:Li)er o e t e r.n.í.nat : )e:;-.'ò ci 'indú_stries grans en

hi ha més CL Santu l a la BoI'( eta, i cal dedicar-hi tot

un ca1.,d�tol a ,part ' ... la sev.. unà Lí s i concreta; a 13. seva

apa.ri c i.ó , ()ls ne u s antecedents i conseqüències, a la seva

ac e 1,6 s o b r c l' e apa i urbà, sobre la, morfologia i sobre la

societat, 8. Le s e ev e s r-e Lac í.on s amb la propietat del sòl

i amb e I.n o rgan s d "admí.ni s t ruc i.ó local.

Però hem vist també co� aqui i allà anava apuntant'

l'aparici6 d'u� �ltre aGent, en principi de paper interme

diari, que poc a poc però s'anava, convertint en agent

directe i pr í.mo rdia.L. los c ornpany.i e s immobiliàries i

constructores. Hem vist el cas �e Motorm6vil o d'Ibusa,

hem vist el cas d e Ls Capdevila, ha sonat el nom de "Núñez

y Navarro" talúb�, avui l'empresa, constructora principal d e

Ba r-c e10n;,,1., d e s pró o de desplaçar, lentament t però segura

to�es les demés eMpreses barcelonines. l perqu� hem vist

que era element primordial i, sobretot, perquè hem vist

que actuava lligada als pr-o p í.c t.ari s interiors i promocio

nant i creant un tipus nou de propietari també li hem

dedicat un cert interès i estudi, els fruits elel quaL aviat

comentarem •.

Ef ê

c t Lvaraent una de les 'c oncLus í.on s més interes

sants que pod ern t.reur-e de l'anàlisi que hem fet fins ara

, . / ..



�s que en els anys en que la donstrucci6 era un X1C

�lletàrgada, els anys quaranta' i cinquanta del nou-cents,

començà d'aparèixer una nova forma de transmissió de la

pr'o p i e tc.t, dels ant i.c a amos del sòl cap <::.ls residents que

es constituíren en C01J1LD.itats de propietaris. Quan la

construcció reprengu8 a pc..:.rtir dels ,seixanta la'majoria
de blocs nous ja .íor-e n començats amb aqu e s t e s caracteris

tiques, 30bretot, els m6s grans, amb més nombre de locals

l, per tant, de veïns. l si l'analiai fos teta enguany

la c ons t atac i
ó

aquc s t a encara seria més c La ra ,

Això siGnificava doncs, que els propietaris a

me su ra que, augmenten de nombre perden en capacitat de

decisió,i que un element nou ha passat de prestar uns

scrvelS temporalò � modelar l'espai amb totes les seves

conseqUències. Són les immobiliàries i constructores u

que 8ns'refe�im constantment. Efectivament, la població

perd aquella movilitat que tingué fins abans de la guerra,

quan el lúercat de lloguers era fbrça elàstic, que perme

tia �ue per qualsevol causa, correntment per la mort

d'un familiar una familia canviés de pis amb facilitat

relativa. L'accés a la propietat té un po6er de fixació,

ffsica i, -t�nbé social -cal treb211�r de valent per a pa�

gal" termini's i hipoteques- molt gran que lliga els nous

propietaris a :li: casa l els embolica en els problemes

d'una gesti6 comuna poc legislada que s'ha convertit en

el paradís dels administradors que aconsegueixen de

t r-e ur-e bons sous. -lJerò, aqu e sta propietat a la qual cada

dia accêdeix major numbre de ciutadans no �s com la

pro p í.e t at d
'

abans, J a que no duu aparellada cap c apac i tat

·1· ·



de decisi6, sinb és el v�ndre o tio vendre eJ. plS que

La pro pi c LuL s 'hd e í.xampLat J. Ci.:LQQ dia o
'

<ÍLLxCtIll-'

1-) La m
é

a .P orb
. p o e f] :J 6 n , i c �-'. ua d

í

a IIl(; n y"f , e 1 s fJ"I. () : I o (] o n.

entrar en el j oc de .l' c cpe cu.Luc ió pur El t r eur-e
r

n bonc-

_ficis. (1'1
•.

n oc(.LJ J) s q Ll8 ben· s e gur e "ll,l'O tots d o s apu rta t s

d el e él.l' .í t 01. j o. e]. s h e IU dit tot :�) • 1::.1. :3 }) o C S s o lar 8 qU e

pod c n
é

s ac i: cd í.rícu t s el La c i ut at han esdevingut molt

C;_tl':.;'.I
. ,':J"ll' proh ib.i t Lva la .i.nv e r-s í.ó .in.i c i.i.L j.o r a.í.s co.ns

tru.ctoi":·,; Lr.. c o.u.t r-uc c Ló ha millorat de tècniques i

mètodes ]_ encari t P'3,SS¡;1 pe r a qu e qua.Le evoL pro-

p i e turi ·pO:I"\�l.'�8S edificar només d enanat el .p e r-rnf s ,i encar

re�ant un projecte a un arquitecte, corn hen: vist que

e 1.'o, l)]':'UC t .i e '=',� hab i t nLL]. el 8 o :_�]. e l);.L:_¡ 8 at , Els el o f.l o 1 e ment s ,

I) erb, 11 ��, �') s o b re muntat l e s du e s di Li. e u l tat [) J. s'han

t r-ob.rt Ci miL!,' caurí ; la 'IJerllúsi bí.Li.tat gairebé infinita

de les societats anònimes eLn hi ,ha aplanat molt el

ca�í. L'un posa el terreny com a ctpital, l'altre posa

els mitjans, i es f o rtna una societat ariòn í.rne per a cons

truir un edifici; el propietari �s pagat amb p180S de

la casa nova, el c orist r'uc tor au.. o r-t i t z a -i amb es.creix-

la inversió ar.b la c ome r-c i a Li.uz ac �i .. ó dels lacats.

AqU8fJt .procediment .. "Núii e z y N·1.v�: rro", 1.' empresa

que té al/ui 'J:168 c'"vpit;::Ll en s o Lrrs p er ¡.i.. construir de

Ba rc e Loria , l 'ha desenvolupat f o r-ça i n 'han estat una de

les grans beneficiades d'aquest sistema. "Núñez y Navar

ro" va ésser l'empresa que vu i g tri�i.r per et estudiar-lo,

el 1974, .. quan se preparava l'edici6 en forma de llibre

. / ..



281.

de La Bar'celontt� Po r c Lo Le s (43)" i hav i.a de sortir la

seVél fitxa, qu.in acabava el' aixecar tarnb� el seu primer

ed í.íLc:i al d iot r Lc t e , l'antiea t'a rmàc u. Guardiola que

ja hem esmentat.

Efectivament, fins a aquella data els' llibres del

regi:':-Jtre mercantil havien' aacat a net constància de

t rentu societats en l.e s qU:i.1:3 .Io s e p JJluis Núñ ez i cie

merrt e i la seva d ona Ma.ria Ll.u ï

aa Navarro i Obon n'eren

recularment administrado�s i president i secretar� del

consell a
:

adï"uird.straci6 respect ivament. ,})erò ni havia

d,'haver m6::; ja que la darrera era d'abril de 1970 l en

d e v i.a hav(;r c onu t itu i t aLgunu mé s llavors �encara més

J'int.! LLVl1.i--, .i , uo ur-o tot , 'f3tj,(; 80,(:Ul' que no v(r.j.g eu.bcr

torbar-les totes perquè algune s vegades no en hi ha cap

r-eter
è

nc í. ., :_� :1(11'1' .rt e s COC] ":It' ·1-<:.
L! ,_ (.... \,' .! J :....:¡ u

,

... e ¡ e � lJ ,;,) (4�-). D'aquestes t:c(�nta

societats, a p�rL d'un estudi que resultaria curi6s

'sobre la I'o r.ne.c ió d 'ctlr;uns dels seus noms que en el mo

ment de major eufbria rebusaren les possibilitats d'ima

ginac,� ó de Josep Lluís Núñ e z (45 )"
,

d
'

altra barida poc

desenvolupades, el m6s interessants �s observar-rie el

ri tme de creació. ¡\j_xi, el 1961 crearen la primera em

J.)X'Gsa,' el 1962 e (i crearan du ,8 (gener i febrer), el 63

una qLt r-a , el 64 una altra, 'el 66 duos altres, el 1967

en, canVi onze, i el 68 onze m�s; despr�s fins el 1970

no en crearen cap r:!88.

Hom pot apr-ec i.ar clarament en aquest ritme l'im

'pacte dB1s canV1S de la legislació oficial sobre l'ha-

. / ..



bitatge� Exhaurides ja les possibilitats de �lany que

suposà en un principi l'a llei de "Viviendas de renta li

.mi t adu " del 15 de juliol de 1,954, que havion estat cixam-

pLad e s arnb L e s' suc e ossivo i:i; lleis de "Viv i eridu s subven-

e ionada s" ele 19'5'( i amb Ja de I1Vivj_ondas Lo j.r o t ccc
í ón

Ofici:,:,l""de 1963, mo d i.f Lc ade s LLlv(:;rses v e gad'e s , però
t o t e s elles cnc a ru pr

ò

p i e s d'un wercat encarcarat en el

qua L només l'ajut ofici."l po d iu enc o r-at j a.r la construc

ció privada d'habitatges (46), a partir de mitjans de

dècada hom c ou s i.d e r-à que el mercat podia deixar-se lliure

en una gran r�rt, i es decidi invert�r les proporcions

(; n t re habit at 12: e s pro t e git s i 11 iure s , qU G e ren ab ans d el

20% respectivament. Sorti el decret el di¿ 17 de

f. o b n o r d ( : l 96 fi j_ Etban s ci'un m o 8 , e l d: i i:.1. 3 d e rner ç G e r�lJ o nJ

81 grup Núñ ez creava de cop les o nz e societats que hern

a as eriyaLe.t per llit any. Un e xemj.Lc més de per aqu
í

cron

i s6n fetes les lleis.

Francesc Navarro Garcia era un dels contratistes

d'obres,que provaven sort els anys de la mis�ria explo

tant la necessitat d'�abitatGe d'una Barcelona que .no

ac abavu de reconstruir-se i ja havia d 'hostatjar els im

miC;I"l.ntn d'ultru .... terl'u::J quo c e rcàvcn 'feina (47). Josep

Lluís Núñ e z haur í.a estat un paleta que trebal1�., per a ell,

home ambiciós on Bn hi hagi, que casà amb la filla de

l'amo i .Ln i c
í à tot s e gu i.t l'ascens., Vivien al cqrrer

d'Entença, pels volts de la presó, ja que els primers

anys n'indiqu�s diverses adreces d'aquest carrer; �s
,

.

interessant veure que surten de l'Esquerra de l'Eixample,

barri llavors encara per construir gairebé, on lm cop en

. / ..



Ja no aparelx a les noves societats, substituit per sa

marxa llurs empreses hi han fet la maJorla de cases.

Sembla'que l'entrada en el mon dels �rans negocis la

feren l'expressat 1961 o o.n a socis ig-uals tots d'os i

respaldats per l'advocat Joan de ti�u Dexeus i Trias de

Bés (4-8) que fi3:ur¿ en Le s seves prí ne r-e s societats com

a accionista menor. A. partir de 1963 Francesc Navarro

iilla i des del 1966 cesà en totes les qu� havia entrat

abans, i el gbndre i la filla 8S constitueixen en els,

ün i.c s rectors e e les ernpr-e ae s , La fortuna s e.nb La que els

hi vine;ué de trobar un arquitecte que havia aconseguit

. 1.1n pla d 'alJrofi tament màxim dels s o Lar s de xamgr'à amb la

qual cosa feren'la seva primerü gran acumulaci.6 de capi-

t:.:�l. Aquest fet els dugué a }"Joder adquirir solars més de

preciats i vendre'ls al mateix preu que els altres, i

alhora ajustar la construcci6 de llurs edificis sempre

Ec un mateix pla, el que r-e sul tà un sistema. excel.lent

de racionalització i d'abaratiment de costos. No podria

a s s egurar qui era l'autor d'aquest p La , 'però si estic en

condicions d'afirmar que l'arquitecte Joan Marg'l,rtt i

;)e.rradell els hi ha fet cent setanta set projectes d '0-

" bres diverses =errt re le s quals la seva tomba al e c¡uenti

r ; del c'ud-oe st- elo s de l' o c tub r-e de 1965 ti.us a 1
I

abril'

de 1974., amb un cost +o tuI de p;r'op dels tres mil milions

l mig de pessetes.

IJL� .l¡r�,Lcticu, que ori g i.na el nostre comentari d' in

c Loure els pr-o p í.ct ar.i s del sòl en les societats anònimes

con s truc tore [� "i.' ou in i e i 8.da s e go ns que s embla el d e s e IU

bre de 1966., amb' l'empresa "P8,rking Avenida, S .A.·Q en la

./ ..



quu I Joan 'I'ub e Ll.u i .ACLI.er aportà tres milions de pessè-

tes amb la fincél-:-solar'del curre:r d'Arag6, 325, de 931,54
2

ro , inerrtr-e Núñ ez n'apòrt;1va �·50.000 p te , en me t
à Li.c ro

Maria LluJ:ua Nu.v1 ..Lrl.·o �)O. 000 ,ptu •. es de llavors aque s t e s

no v e 8 empr e s e ��j aD (�!. r8 ixen, �3 embla qu e en 11 rinc ipi per � al

d'allunyar nous socis de. Lc o raons socials matrius on

figuren els cognoms :fTamj_liars; a pa.r-t ír de l'any 69

però sembla que ili ha un canvi l es fan no v e s edifica-

ol cibns en societats anteriors, eliminant els nous s6cis en

pagar- e 1 s.;..h i el ca i.J i t al t e ò ri e qu e havi e n d e s e rnb o s s ett .

Això expJ.icaria la baixada brusca dc constitució ac so-

. e ietat s, a p�l.rt de le s que m 'haein pogu'[, pa asar per
.

alt.

D'aquesta manera de fer, p e r-ò , n'estudiarem dos

casos pl enamenb r-e Luc i ona't e amb els barris que estudiem.

El primer es r-e ie r-e i.x a La "Inmobiliaria Cubí-Valls

"S.A." consti tu�tcla el 30 cle Dl.,.ig de 1952 duvant del no:-,

tari Porc ioles amb un capital d'un mili6 ele p e s s e t e s

aportat p e r NJc'gdalena Biosca i Ramf r-ez , nou centes mil

amb un solar d ei car.rer de Marià Cub! -la. primera part

·del nom-, T.Tarcel.li Coll i Ortega,' cinquanta mil, 1

Carles God6 i Valls -la segona part, per tal d'amaGar
un cognom "mo.ssa" conegut- altres cinquanta mil. El do-

micili
.

t era però al carrer Tallers, 64 als edifi-SOCla .L

ClS dol Godó. La 1= r ?¡ e
.J_ i c a J� era corrent, done s, abans) . _, LI._ �,

que Nú_fíez la iniciés. En aqu e s ta societat el setembre

de L966 errt r-aren els dos Navarro, pare i filIo. i Núñe z ,

havent mort. Magdalena Biosca i dimitit els germans God6,

sense que es pa�li més de Coll. A partir d'aquest moment

ens intere ssa ja la societat, . so hr e t ot, el e orrt i.ngu'b

. / .,
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de la junta ci'accionistes del juliol '(;.e 1972 en que,

un cop desaparegut j� el vo11 Navarro, es produí una

ampliaci6 Qc ca�ital a tres �ilions set-centes mil pes-

.s e t e o , apo rtac i ó

tota e11..1 en forma de :301ar .d e 463,61 m2
,

de la finca del carrer de Rocafort, 253-255, i suscrita

pels seus propietaris 81s germans Santom.[L i Cc.samor.

Efective.rncrrt IJluí.J. Sa�1.tom8" l GafJamor, q ue representava

a sid "1'�'J:"""'1"11'1C< mé s l' Pl' Lar _L-� J
G

'.
--. c, _,;;) .J ,

-

. Gl. J. Sa�tomà,. també ger-

l1L-nS, en. total deu, doncs, adquireixen cada un 54 accions

, ,

de la societat. Vet aqu
í

({'ue' la I'arnf L'i a de ,propietaris

sarrt s enc s ; que .po as e ï.a aquesta finca que era a L'antic'

terme de les Corts, pe r bé que ben a ll:rop del, de Sants,

a l'altra banda de la riera de maGòria� s'associaren

temporalment amb Núñez, en un projecte de construcció

<18 31 habítat.gca , salic .i tat 81 l_jcrmís el 13 d'octubre de

1972 dirigit per Margarit l d'un cost total de dotze

milions sis-centes tretzo mil uessetes. Les cases eren
.

.l-

llestes e ap al. desembre de 1974 i els pisos eren venuts

llavors a un promig de 2.150.000 pess�tes, gairebé un sol

pis pagava el preu del solar -el preu ql.le figura a l'es

criptura si més no-. Sense compta� l'explotació dels 10-

cals'comer6i�ls, que en té, el constructor treia un

benefici de més de cinc milions en un". sola. obra; els

propietaris no sabem qu� en treurien, perb malgrat que

es tracta dels Santomà, els més grans de Sants i amb
,

propietats també a fora, d6na la impressió de que no

en surten tant de benefic�ats, o si més 'no, és clar que

no s6n els elements decisius ja en la producci6 de l'es

pal. Aquesta experi�ncia la reprendrem més eridavant •

. / ..
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,Tillü segon cas és el 'que j a h sm esmentat del solar

cie la Creu Coberto.. AquI 08 tracta d'una do 108 soc i e trrt s

eon:Jtitu:Ldc3 el 3 de mnr�, d o 1967, "Cogram6n, S.A .. ",

amb d eu mil pe jc:c'Lc::;, vnit de" Núíi o z , mil do 1� dona l

mil d' 1\.'1 e jan Lr o Do nria.y i Cal.utayud , home que fj.gura sem

pre a .ib pape r }Jst j_t sn onz e do l e 8
. t renta soci e taf s que

,

hem e stud iat , :llita o oc i.e t at hav i.a ja ampliat capital

en CI uinz e nií 1. .i o n s amb 1U1 (:;0 l:',ral' CLv.ingudn do Hom,:) de

la c ornpany i.a "Engranades Porrt y Campabadal, S.A." i el

16 de març de 1971 es pr6dui una nova ampliaci6'de

2.800.000 p e o ae t e s , que apo rt e n ci, canvi d
é

dues mil vuït

-centes accions }VIaria Vergés i Xicota l Antoni Guardiola

i Ferrer, esposos, amb el solar de la finca del carrer

de Creu Coberta, 130, de 26.03Q,98 pams quadrats. El

30 J'ü,bril �j�.l, ora j.r-e aerrt.a't eI projecte per Gt edí t'Lc ar'

38 habitatges, dj_rigit per r.Télrgarit i amb un cost total

de
.

21 mi Li.ona 616 mil p o s aot o o , c;a:i.rebé el doble de l'al

tre per un solar que també el dobl�va·en dimensions.

Fins aqui d oric s un eMemple' del pap e r d i f erent

que els propietaris elel sòl. tendeixen a jugar en l'ac

tu.i t í. tat. Hem. vist que s'iw_llos2. de conèixer els al tres

agents per tal de podèr treure conclusions sobre quins.

són els més decisius a l'hora,de la producció de l'espai

urbà. -Q�estió avui especialment important per als barris

que estudiem afectats per un prob6s de renovació que

estudiem més endavant.
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Notés al capital Ol.

1) Carles C2orr:_:rcLs, Host;Jfrancs, un barri éLe Barcelona.

Ed. �';elcctn" Barcelona 1974. Ve uze especialment les pla

nes 45 i uegU·,;nts. ;_:;i d 'q,ra 8ndav�urc cito UiV81'SeS vega

des aquest treball, no és per ,ganes d'autocitar-ma, 'de

fecte ac a d crní.c Hl�,LSScl corrent, sinò sobretot perquè tots

dos t.r-e ba.Ll a -aquell i el que ::Lra presento- formen tot

un bloc Eairebé homogeni d'estudis sobre l'espai intern

de Barce.Lona, 8specialm8rit'ue1 sector sud-occidental amb

continuitat en l' espai i en el t e.ups ,

'2) La Ja citada tesi de Ca��e Massana sobre la pro

pietat elel .e
ò L a Barcelona constituirà ben segur un

pas endavant en aquest sentit.

3) Guy Jalabert, "Spéculation'loncière et urbanisa

tion da.n s 12. barrl Lcu toulousaine 11, a Révue Géograehiques
des Pyrenné�_�"�y du Sud-Quest, Toulouse, 1971, Tom.X;LII,

fasc. 4; pltnes 431-454.

4-) Ernest Lluch i Joan Gasp'ar, Els preus' de- terrenys

indus�!l8)_s _a Cat8:1un:{.§:� (Una pri�era guia ana.Lat aada ) ,

Banca Catalana, Servei d'Estudis, Barcelona, 1969; dels

mateixos auto r-s , Preus del sòl a Catalunya, Banca Catala-

. / ..



7) Justament hom pot observar com la zona 3 d'aquest

na Servei d'Estudis, Barcelona, 1972.

5) El preClO deJ. 81)_e.10 en C-.J.ta�ufla, Banca Garriga No

guós,' ;'ervicio de Es t ud i o s , Ba rc e Lon. , 1�74. Intent de

posar al dia 1e::3 obres anteriors.

6) . Així recollir les referbncies a tot un sector

ben ampli 3,I e c tat per la r-eriovac i6 urbana e en t ra da a Sanis

-sector qV.e s o b r-e p.i s sa un xic els limits del ma t ei.x dis

tricte VII- a.par c gud e s al diari ci t at els diumenges ele

juny, setembre i novembre de 1973, de febrer de 1974 i

-.'

t; b
.,

el O e
-

u re �l e 1976.

Icgistr8 corre:.::;pon d'una manera ben exacta als límits

de l'antic' mun i c i.p i .d e Sants. Un argumerrt mé s contra

l'expall.�lÍ.on.l.srne cotS811C, .í un e st IrnuL també a emprendre

la seva; anàlisi detallada.

8) El pla pa�cel.lari m�s modern que existeix a Bar

celona és el d'escala 1:2000, datat el 1970. Es tracta

d'una actualitzaci6 feta pel.Servei Cie TopOGrafia de

l'Ajuntament' de Barcelona, del primer pla que fou fet

a la ci8tat, a escala 1:500 pels volts dels anys vint

d'aquest segle i' que era l "ún i.c de que hom po di.s. ll.isposar

fins llavors. Per l'lIospitalet, fronterer al nostre barri,

les, Lnfo rmac i.on s d 'aque-st. mapa s ón datades erica ra de 1931.

En el nostre cas" però,l 'antigor encara és un fet 1J08i tlhu,

Ja que ens ha conservs.t millor els rastres possibles d'a

quest passat·rural que cerquem.
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9) NJ. Halbwach s , TJe s ex:pr0l?�iat ions et le ,prix .des

terrains à Paris, 1860-1900. Ed. Cornèly, Paris, 1909;

pàg. 234.

10) Anna M� Torrent, Els noms c1els2.,..drrers de Sants,

separata d'Excursionisme, Unió Excursionista de Catalu-
-:----- -

nya , Ba re e Lon-.
'

abril- j uny 1977; plane s 5 1L 6.

11) Pl2.,no tC?J?_..�..gr§:fi..�?_ d�l nu�.l?.lo_...Lté�mino de Santa

Maria de Sans estramuros de la ciudad de Bé:¡,rcelona levan-
,._-----�.--

tado de orde:n._ elel Magnifico_Ayunt§:miento constitucional

de dicho nu e b.l o, }Iet per Car1es Gras i Alfonso el 20 de

maig de 1838.

12) And r eu Casanovas, l\']onitor o consueta parroquial
de Santa Maria de S�ns, Sants, 1851; còpia mecanogràiïca

existent a l'Institut Municipal d'Història sota el re

gistre de manuscrit B 265. A la plana d'aquesta cbpia.

nQ 19' figura a la llista de contribuents aquest arqul

tecte pagant 150 rals (vegeu el capítol segUent). A la

plana.26 s 'hi t o rna a referir indicant que li va enC8.rre

gar un nou pla de la façana de l'esgl�sia per tal d'a

baratir el projecte original que havi� fet Francesc Re-

nard.

13) Fons municipal de l'Institut Municipal d'Histò

ria, subsecci6 "concellers",' C XIV, Obreria, caixa 154,

"Registro de los expedientes de obra de 'los seis distri

tos Je estat ciudad -Arquitectos- 1848-1850"-

. / ..
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14-) Segons Anna TII!:1 Torrent' (nota 10) avu
í

es diu

,Puig-gari, p e r-ò segons la guia ele J. Pi t8r i Inglés
(1;--,,8 cerc{-.n�u,;::l lle Barcelona, Ca ea de Caritat, Bu rc c Loria )
d e 1800 c o rr-e spon a l '(-.tctual carrer él.81 l'riorat, que és

força més l_Jrobable.

15) Es t rn c t.a de l'obra citada a 1(.;, n o t a. 12 i de l'oe

lo:::;Ç... , Barcelonu, 1680 i dels div�rsos articles que publi-
cà a La___Jlustració Cataianà entre el 15 de febrer i el

,15 de març de 1890, que han estat 'reproduïdes posterior
ment a diaris l revist�s diferents, com per exemple a

al' Ec ° li e S �U1C' S Q n t a e te'
_______"_-_.::l, ,

= , ;:;>, '

•

17) Ma.nuf.:�C r i t 2469 do la Bibli ot eCEL de PaLac io, elel

palau d 'Orient de madrid, l que he n. reproduital 'apèn
dix ja que constitueix un document inèdit.

18) Una al -ere font Lmpo rt an't constitueixen els ";nrml

sos d'obra que e;airebé sempre ,eren concedits a nnm 1e1

propietari, però en aquests trenta anys la'febre de cons

trucci6 �s tan extraordinària que m'ha estat impossible

de mana pu.Lar=-La l treure'n algun profit.

, ,
'

19) Excursi�n�_del!_�afel d'AJDat ....

Cortada i Senjust

per Catal�1.nya, i H.?ss'e�:16�n_l_'úl tim quart del �egle.
XVIII è, Centre .,' Lxcur s Lon i sta. de Ca ta.Lunya , Barcelona,

1919. Volum format de se�ar�tes diferents del butlletí

. /. ,.
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-: ), cs)ocialment les planes 84-�5; l'autor en el, ca-

, �', e t t
\., j("J.J ..

del Centre;' les informacions sobre Sants s6n a les

p Lan e s 107�1c58 del dit volum. '

,20) l\'laln-rat La c o í.nc i.d èn c i.u do 1101Jl8 no crec qu,e lJU

. gui é S�'l er e I, 1(1(1 te .ix que Daltaoa e de Bacarc1i t, . home d.o

f'am.íLí a d'artesanc.l e nr-Lqu
í

te_¡ en negocis ben divel'SIDb

ficats, entre els qua.t a figura curi o aament L 'ar:ccnda-

ment d e e l' 1
"

,

CI t h i t' é una;_i. r �J' qu (;, J a vcu r c rn quc 'i.t ,,)an r> 1. -lJ1{";U-

.í.mp or-t ànci.n especial', i p r-o p.i.c t ar i.s r-ur-aLs també, en..YlO

bl i t el 1788. Cf .
'¡ .. e r-o 1\(01'- c:. l' Ri.ba J t,� Ec o nom.i a J' nol \l . el ,.J 1.. '-� _ c\":"':' ,.l

_..:. _ ':: _
-

ciet?-t_§l.l s�_gle XVIII, Ed .. lla Paraula Viva, Barcelona,

píto-l segUent, "Els grups sre La Ls i familiars" fel. un

dels primers estudis per a conèixer les caract8ristiq�es

no c oí o p o r s o uu Lo , s i nò f['lrn:Lliars de l'es Claf38G8 do mí>-

nants de Bn'�celona.

21) Guia-Almanac: San�s, Hostafrancs i Hospitalet.

Any' 1931. t:s una g"lJ.ia comercial que no presenta cap

peu d'impremta.

22)' Nom que prové del manrf e s t de l/.anzanares de Ca

novas fet el 7 de jUliol de 1854, fet que lliga amb la'

linia "pro,gressista" del barri. Segons Anna W� Torrent,

,

, ,

de qui ,n'he tret l'explicaci6, apareix�a ja el 1897,

però la no st ra no tLc i.a ens indica que vint anys e nr'er-a

ja hi era i que devia �sser passat llavors, en el bien

ni progressista o després de la re�01uci6 del 68.

23) Aprofito per a indicar que, Sl més no a les

.! ..
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escriptures no t ar
í

a.t s , les dones del·vuit-cents apar-e i.xei

correntment amb .e L primer cognom del marit, el que fa dIi

fic il de vegade s sri b e r si es tracta de la muller o de la

filla d'algú.

24) Vegeu el s art iclos rIC e l'velló, m.a rque sat" i "Con·

questes, m:'Jrquesat" de la Gran Enciclopèdia Catalana

E.e.S.A., Barcelona, 1973; vol. 5, planes 35 i 499 res

pectivament. Els'cito ja que s6n fets d'un dels millors

coneixedors de l'aristocràcii catalana, Armand de Fluvià.

25) Ar-t i.c Le "Navarro-·r.�as l r:TarqLlet, Josep Albert" tam

bé de la Gran 'Enci.clopèdia Catalana, E.C. S.A., Barcelona,
-

1977; vol. 10, pàe. 466. :t;s fe t aque st per Ernest Lluch

que també li ha dedicat unes plhnes a la seva tesi, El
. .

- ,-

"pensament econòmic a. CatE-tlunya (1760-1840) .Ed. 62, Bar-
__________ .. _. .sc_ . ...:.--.:....-__--'-_

celona, 1973; planes l03-l04�.

26) Diario de los viajes hechos en Catalu}í�_}Jor D.

Francisco de Zamora. Ed. Curial, Barcelona, 1973; pla-

nes 397-484.

2'7) Ll_j_brc-reGj·st��clels OOClS del IICentrn Industrial,'

de Sants", manuac r
í

t conservat· al" Arxiu Històric de

Sants-U.E.C. amb el qual hem elaborat un mapa de reSl

dència dels "industrials" al capitol segUent. Hi surt

també Joan J:lanes i vivint al carrer de Hiego, però hi

consta al n6mero, 35.

./ ..
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28) Manuscrit 24·34 de la Ri b I i.ot e c a ele PaLac i o , del

palau d'Oriente de mldrid, &18 :'ons Qe Fran�isco de

Za1ll0ra.

( J (I ¡- 4 h 6 )-U) -J .

_ .._---_ .. -

Ed. CL'1'"'6�al, Barcelona, 19'(6; vol. I, pà.g , 761.

30) 'Josep Nlirac.Ls, JU.l.lJIlO ':{av�r1t6sz l'home de_.�en]l.
T�'d� . Balmes, Barcelona,

31) Tot�s'les noticies que fan refer�ncia als segles

XII a XIV provenen dels fons escripturals de Santes
.

Creus dels quals n 'ha publicat un r-e sum A r-t emí. j_l'olch,'

"No t I c i u hi st òrica 80 bre la pre sènc .i.a del monest ir de

, ,..
L n I (I f.J (., r ( . I L"

. ,.,
r nt (J

.:

) li,), J ., J .. �,�j (.I. ,) .....1. .:' .• 1. .I.u �'OV(:L r-o du l Iu" a SantoD

Cr�us, bntlleti de l'Arxiu Bibliogràfic, 3antes Creus,

19T1; rlny V, nQ 45, planes 2 17-c�ü7.

32) A part de les històries una mlca fantasioses

de la seva perten�ncia als comtes de Barcelona que ex

plica sobretot Lapo rtu , hem pogu.t trobar en aquest fons

citat a la nota anterior que el 1167 era de Ramon de

Subirats que el deixà en legat a sa filla Sança. Victor

Balaguer, l'al ira.·historiador romàntic, afirma però,

que el 1857 (cf. Guia-cicer�:>:ne de Ba�:�.81ona a Martor�ll.

Imp. Jepuis i Villegas, Barcelona, 1857) era propietat

dels lVIoixó, pr-obab.Lomerrt la f'am.í Lí.a s e gar-r-erica ennobli-·

da �els seus càrrecs a l'administraci6 colonial.

33) Eacr i.puur-a feta el 13 de. Juny de 184·6 davant del

··1· ·
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notari Josep M� Pons i Coc1inach, núrne r-o 122[J n.1 "a rx i.u

de proptocols de Barcelona •

. 35) El· qu o s omb l.: . .'L rné o lògic dc cupo sar és que els pro-

pietaris verns de Sants eren 228.cn comptes'de 288 que S8-

guram8.nt Lnt r ocn
í

mo s s
é
n l:lirLU_lcs com a error mecanogrà

fic a l 'hora de c o p ia.r-rLo, :l?er 1a mateixa raó podem supo

sar també que la contribució d 'aquests pr-o p i.e ta r.i s seria

do ��99.809 en c ompt e o dels ;¿2'J bil que hi uur-t eri, i que

la quota d.e l.s forc s t e r-s s e ria 31.\)92" en comptes' dels

31.922. Aquest error fàcil d'ex�licar Ja que sempre es

repeteix un n�mero per un altr� salva d'error els totals

que 8u¡ilblen �3c!�rur:J, però no deixa d'ésser una hipòtesi.

37) Mercè Tat(jer i Mir, "Estructura de la pro p i e t at

'i 'morfologia a la Barceloneta". a IJa Barcelonetaz :estudi

.de la degradació d'un. barri publ i.c ac i6 de l'AjuntD.ment

de Barcelona encara en premsa, p8r� eis origi�als del

qual ens deixà corisultar ben amablement l'autora, sobre

tot considerant qne només constitueixen un prlmer avenç

de la seva :tesi doctoral.

38) Empro dUTant tot'el treball i ben conscientment

.e L mot. "f'Lnc a" per bé que alguns el considerin un caste

llanisme exc e s s i.u , Ja que trobo ben lici t d'emprar mo t s

d'altres llengues quan.indiqu8ll. una·idea diferent a les

. /', �



nostres par-au.l o s ,

.

encara. més quan llur
,

us és bon VlU.

Indica el conjunt que forma el solar i les edifid�cions

que hi pugui haver a sobre, i "constitueix una unitat fis

cal.

39) L'irnp:::lcte de la manufactura en aquost aspecte a Ja

ciutat de Barcelona 6s un dels temes relevants que posa

en clar la tesi d'En Ramon Grau, tan contemporània a la

nostra.

40) Friedrich Engels, El .rr o b.Le ma de la vivienda.I

Ed. Gusbavo Gili, Ba re e Loria , 1974.

41) Justament èn terres elel "prat vermell" o molt,

pr o pe r-e s , que e st ud í.ern al capítol segUent, l E.. p ra me ra

dictadura" e d í.fi c
à

un grup de "cases barates" clara mos

tra del que entenia la burgesia per "problenia de 1 'habi

tatge". ef. ��eresa Garcia Castro de la Peña, Política

ur-baria d�_�a épo�a cl�_l�_.Dictadura en Barcèlo.E.§:. Los gru

p_o�,c1e viviendas Eduardo Aun6s y Ham6���lb6. Tesi de Lli

cenciatura, departament de Geografia, Barcelona, 1973.

42) ]','1. V euux , r-ap'o rt general del "Congré s de l ;Union "

nationales de la Propriété I01Inobiiliièrell de juliol de

1966, citat a TI. Butler i P. Noisette, De la cité

aovrière au grand el1semble. :Ed. F. Maspero, Paris, 1977;

plana 123.

43) AA. VV., JJa Ba.re e J ona de Varc i. ole s. Eu. La i a , Bar

celona, 1975. Com ja hem indicat a 'la primera part no co-
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.
menta enlloc la meva col.laboraci6, malgrat que bona

part de les dades publicades provenen de les nostres re-

cerques al regj.stre mercantil, recerques complicades l

cares ja que cal pa.ja r per cada nova escriptura que és

registrQda a cada empresa!

44)' Tots els anunc i s dels diaris i a les par-è t s de

les obres fan referència sempre a l'empresa, "Construc-
.

.

ciones Núñ e z y Havarro S .A.", empresa en concret que no-

més he, par-t Lc i pat en. una' de les cinquanta-tres obres

que hem' trobat a través del registre mercantil.

45) Hom en pot consultar la llista a l'obra citada

més amunt (nota 43), a les planes 202-203. Cal observar

que en hi ha cLucs més afecides, que demostren bé que no

provenen de les meves recerques .ja que sense cap expli�

cació no duen en.canvi informaci6 de cap mena en contrtist

amb les d e mé s trenta •. Cal fer notar també que l' em.ir e sa

que figura amb el núrne r'o 6 t
é

el nom equivocat, ja que

ha de dir "Construcciones NaVCLl1.U,t).A.", i el matís és

important 'ja que és la primera que crearen èls nous so

cis-parents, quan el sobre encara pesava m6s que el gen

dre; l'any següent, el 1962, en la primera e.npr-e aa que

creen semblen .í gua.Lat s "Navanuñe , S.A. It i en la segona,

l'empresa cap· que comentavem la nota anterior, l'ordre

Ja's'ha invertit.

46) Per a enmarcar totes aquGstos dades pot. cotisultar

-se Ho ruc i o Cu.f_cl, .Capi.t:.tlif\lpo .Y._!:norfolo{ria urbat1C1. en

ES1Jaña, J.Jos Libros de la Prontera., Barc.elona, 1975,

. / ...
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48) Es tracta d'un fill del-metge Santia{So DexeU8

planes 114....;136. També Ramon T,.,mames, Estrv.ctura Econòmica

de Es .iafía , Ld . Guad í.ana ,
- IVIadrid, 19'(3;- vol. 11, pLr.ne s

250-26�.•

�·7) Seri.Cl força .í.nt o r e aau nt de fer un estudi sobre la

pe raonal i. tat i. acuuac i.ó dels promotors i constructors

dels _primer�) anys del' fruriuu í.uue ; cal r-e c o r-dur només que

Pilar li'ranco Bahumorid e , Lu .r�Cl'·1il "L}�1 LLn:\ ruble dol dictador,

féu una bona fortuna on aque s tr :n.ct-�OCl;-3, en els quals

l Porrt i germà dels dos directors de l'actual 11 Ln sl.L tut

De xeu s" e spe c
í

al i t z at en g i.ne c o Lo g i.a ,



298

tt (IJCL industria) esa hada de majica vari ta que

levanta palacios en los yermos, ,que puebla de

monumentos y obeliscos las villas ( ••• ) y que_:

hace célebres en el mundo, por la misma fama

de sus f�bricas, los nombres antes desconoci

dos Ó despreciados de Sans y de la Bordeta."

Victor BALAGUEH, Guia-cicerone de Barcelona

a Wartorel�. Imp. Jepuis i Villegas, Barce

lona, 1857; p�g. 3e.

02. 1'IM�ACTE DE LA INDtl3TllIA

Sants és Ul1 barri o br-er, Aquesta és la fama de que

ha r;audit tradicionalment; ja hi hem fet refer�ncia abans,

i ara és el moment de treure'n l'entrellat. "Sarits.: un

bressol del moviment obrer" titularen Fabre i,Huertas llur

capítol sobre el barri (1); en una obreta recent publica

da dins de'la campanya IICatalà al carrer" del Congrés de

Cultura Catalana pot llegir-se: "
••• important població

obrera que ben aviat es féu ressb de la primera vaga ge

neral dc C�·talunya (1855) i d'altres moviments reiVindi

catius i organitzatius que la seguiren, i que, acollí la

creació del Sindicat 11n1c el 1918." (2); aquest element

darrer, el "ConB;rés de Sants" crec que ha estat el res-

.1 · ·
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pcris ab Le de la ví.s i
ó

tan "o br-e r-i stau del barri (3).

I parlo de v i.s í.ó "obrerista" p e r-que me penso que

tots pLe.tat s hem exn/':erat 1 Fi, nota, es pe c í.aLmerrt pel que

fa al 'paper dol Con,c�rés de 1918. Efectivament, aque st
\

congrés se c e Ll.e br-à a Sants, com ho hauria POC;u.t ésser a

qualsevol altre indret de Catalunya, o, sobretot, de Bar

celona. Efectivament, qui ha analitzat els treballs del

dit congrés (4) no fa altre menció al barri que la del

local, l'Ateneu Racionalista del carrer Vallespir, sense

que cap d e Legn o i.ó hi destaqui; fi'ns i tot, l 'acte de clau

sura, el miting final, no fou fet a Sants, sinó al local

del C.A.D.C.I., a les Rambles de Barcolona.

Aqu c o t n fu.mn "obr8r'"�rtél" però, ha e etut exar;erada,

no muntada en el'bui.t. Sants si que ha estat un barri in

dustrial, tant en el sentit dc 10calitz�ci6 d'indJstries

com el de re�id�ncia obrera, i això ja de ben aviat. Una

prova ens en d6na el text romàntic de Victor Balaguer

que encapçala aquest capitol o un dibuix de Barcelona de

L'Illustration de 1892 (5), que representa la ciutat en

tre 1860-70, on hom pot distingir perfectament la imatge

llunyana d'uh Sants definit pel fum de dues concehtracions

de ximeneies, .ben segur els dos "vapors", vell i nou.

Però ni la fama exagerada ni la·realitat indus

trial primerenca 110 han estat fins avui gaire bé estu

diades. Ja hem destacat el buit bibliogràfic que de bo

nes a primeres s'experimenta a Sants, perb en aquest camp

industrial és on el buit és més notable i m�s xocant, si

./ ..
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voleu. Els pocs que han escrit sobre ,Sants han tingut'

m�s interés en esbrinar els origens medievals del pobl�
o de l

'

ermita de Port; és clar, que els que' podien es-

,criure normalment no eren els obrers, ,i que els obrers

que escrivien' no, estàven per l'històries"! La primera i

, millor obra que conec és la ja citada tesi de 11icemcia

tura de Jaume Bellmunt (6), l'única que tracta del tema

expressament per bé que no maGsa extensament.,

Aqu e s t buit bibliogràf:ic m 'ha obligat, com Ja he

repetit, ha fer primer una tasca de reconstrucci6, per

tal de poder posteriorment Lrrt e r'pre.t a.r' aquelles dades que

m'interessàven. En aquest cas, doncs, analitzo primer les

activi tats pre'-industrials i l 'aparició i evolució de la

indüstria. Només fets aQ:u.8sts passos he pogut intentar

d'investigar quin ha estat el paper dels industrials en

l� formació dels ,barris, paper que he centrat bàsicament

en la família Iv1untadas. He fet aquesta tria, tot i que

la seva IIpopularitat" actual m'en ha dificultat l'estudi,

Ja que els' Muntadas s6n els amos del segon Jl.vapor" de

Sants, el que ocupà, però, major mà d'obra� la fàbrica

més Lmpor-t arrt de ,1 '.Estat espanyol en el seu' ram tota una

colla d'anys., la que ha seguit més'temps vinculada al ba

rri - de diverses maneres - i la que ha tingut una major

trascendència en totes les darreres etapes de la seva

història.
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.

02. Ol. LBS ACTI VIrrATS PHE-IHDU:3IfBIAIJS

;Sense nececsitat·d'estudiar massa si que podem dir

que abans de l'arribada de la indústria Sants era un po

bLe rural. Hural no sols pel seu paisatge, sinó, s cbr-e t o t,

pel pre�omini de les activitats agrícoles com a font gaire

bé única de riquesa. Per bé '11,1e això constitueix una evi

dència que no necessita demostració, en tenim una prova

palpable en el mapa de Sants ja citat de l'any 1838 (7).

Deixant de banda els assentaments humans, dels que

tractarem més endavant i que només ens en cal dir que cap

no ofereix una estructura de f'àbrLca, tot el mapa és un

paisatge ruràl. Les par c e L'Le s , que han d'ésser lògica

ment fa�sejades, si més no en les dimensions, semblen

tancades per marges en la enc16sure típica de la Medite

rràrtia; la majoria èerien de conreus herbacis - si la in-

. f'o rmac i ó d 'aquest tipus no ho és també de false jada - amb

alguns camps de vinya - un a l'actual Hostafrancs, l'altre

prop de Collblanc - i alguns arbres irregu.larment distri

buits, més abundants a Marina, on en alguns indrets tenen.

forma de plantació regular. En aquest sector de Marina,

0.1 vcuaurrt au d-co o c id cnt a.L de NIant juïc aparoixen dues par

cel'lacions molt regulars, una més p-ran que l'altra, que

bé podrien éSLcr alGun prat d'indianes Ja insta�lat �(�i,
on més tard sabem segur que n'hi va haver diversos, dels

qua18 jo' parlarem. Un altre fet destacat a Marina és l'

apar í.c i.ó de l'estany aiguamollenc que s'en, deia Banyoles

o de Port, on avui hi ha can Tunis.

.1 · ·
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Perb si podria semblar aventQrat de fer una des

cripci6 valent-nos d'un mapa antic que pòt �sser plagat
d'errors o de fantasies, tenim é-llc:uns do curnerrt s, pocs,

T)(?rÒ alp;u.llS qu e ens en confirmen la int er-pr-e tuc í.ó que

n'hem fet.

Efectivament, els primers documents agrícoles s6n

força reoulats i tenen, sobretot, un valor jurídic. Es

traota d'un fons esoriptural do �antcs Creus on apareixen

d í.v e r-s e s propietats del .d.it fiiJoncstir a l'antic municipi

de Sants; s6n Jocuments dels sepIes XII-XIV que ha reco

llit i comentat Artemi lllo10h. (8). S6n onze escriptures

on r-o atu clar LJ.UÜ on aquesta època ja c xí.o t í.a el lloc de

Sants - parrochia sancte Marie de Sanctis - i que oal es-

.
. ,

(�r�i'ln'n'1 (11)11) In "tll pol�;r(lj ca, i qu e o xi s t í.cn d í.ve r-s e o pro-

pietats agràries que llurs amos cedeixen al monestir per

a {�:uéln'yar-se ells el cel. Ho hi ha 'Cf.Q1 referència a explo

tació de cap mena i sembla que la majoria de propietats,

però, no devien ésser massa productives ja que totes eren

situades en el sector de Marina, prop de l'estany de Ba

nyoles - més tard dit també de Port, per la proximitat

d'aquoota 'ermita - per tant aiguumollenques i de poc pro

fit. Si que confirma en canvi aquesta documentació les

relacions intricades de l'esgl�sia amb la propietat que

ja han estat comentades l que en una xarxa complicada de

censos.i delmes arriben a traspassar fins i tot la desa

mortització mateixa.

Per a trobar :i.Jnformaci6 de tipus socio-econbmic l

de fiar cal arribar altra vegada al segle XVIII, centú-

.. 1 · ·
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ria de les grans transformacions. La millor font que hem

pogut trobar és la resposta al qüestionari: de Zamora (9),
tantes veg�des citat ja. �s ll�stima que la resposta no

fos feta per Josep-Albert Navarro-}\/[as, que f'éu la de Bar

celona, ja que com hem vist aquest il·lustrat expert en

coses agrícoles residia habitua�nent a la se�a propietat

de Sants, i crec que els seus coneixements haurien pogu.t

donar' una informació valuosa. No sabem quí era aquest Joan

Mas i les seves inf?nlacions no �ón gens despreciables,

el ,seu cognom, però, és massa corrent perqué en paguem

�eduir gran cosa. Així doncs, tenim un primer estat de

l'agricultura de Sants per 1789, cinquanta anys abans del

mapa comentat.

No dóna el nombre de pagesies que hi havia, perb
,

al cens de Plòridablanca (10), dos anys anterior s'hi nu

meren 12 Llaur-ado rs i 2(3, jornalers, que és ben poc; cal

comptar que els classificats com a comerciants i els d'al

tres professions que no s'esmenten també devien conrear

la terra. Del conjunt de les respostes s'en poden deduir

diversos grups de resultats.

Primer assenyala la fertilitat de la terra i la

seva adeqüació a les tasques agrícoles, el que ens con

firma l 'afirmació del Sants rural. 'rota la terra era con

reable, tan per les condicions fisiques � plati tut del·

terreny sobretot - com per les jurídiques, ja que no

existien terres del comú ni del rei. La terra era gene

ralment bona, llevat alguns trossos del sector de. mari

na que per la humi tat llur només pr'o du i.en joncs, que

.1 .. ·
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t�mbé tenien aprofitaments diversos. La majoria era de

secà, llevat d'ale;uns horts 'particulars que tenien a í.gua

de mines, prbpies o comprades en emfiteusi; detalla que

la productivitat de les terres regad'es era doble de les

de secà.

Quan a.les tècniques, assenyala que els camps eren

separats per marges vius, composat� majorit�riament d'es

barzers i d'aranyoners com és propi d'aquestes terres.

Els treballs eren realitzats amb els estris propis del

l?rincj_pat, ajudats per bous i mules,· dels quals assenya

la que n'hi devia haver una vintena de cada - que ens in

di4_uen una altra vegada l'existència de poques pagesieD -.

L'adob era corrent, i s'emprava els fems del bestiar i el

p rorlu c t e de Lc s comunes de lo. capital ve
ï

na , que era for

ça important. :J!inalment pel que fa al regadiu només asse-

nyala l'existtncia de dues
., .

S111.1e8, en el sector mig del

municipi ja que les aigues són massa pr-o f'und e s cap a mun-«.

tanya i massa superficials cap a mar.

Quan als productes destaca en primer lloc la vinya,

per bé que assenyala que no'és la primera producció. J5s

un detall que ens mostra la importància que.s'atorgava

llavors a aquest conreu tan aprofitat de cara al comerç

exterior de Catalunya. Indica que hi ha poca vinya perqué

donen més les terres de blat - "las de pan lavar" com diu

el manuscrit -; la resta s6n conreus arbustius, olivera,

garrofer, taronger i,' sobretot, figuera, el producte de

lo. qual pot ésser fàcilment comercialitzat a la capital,

sense necessitat de secar-ne massa •. Encara avui podem
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veure alguna fi8Uera perduda i ofegada dins del casc de

Sants. Al sector de Marina la humitat permet el conreu'de

cànem, sobretot, i amb menys importància de regalèsia pels

herbolaris i de roja, la materia prima del tint.

IJEL producció un any per altra era de' dues mil quar-
I

teres de blat, d'unes quatre-centes càrreges de ví i d'uns

cent cinquanta quintars d.e cànem, pel que fa als produc

tes més Lmportarrt s , La resta era de s tí.na't al autoconsum

(faves, mill, mongetes). ,Comptant �n8 preus de sis lliu

res la quartera de blat, cinc la càrrega de'ví i catorze

el quintar, de càriem resulta un valor total mig de produc

ció de setze mil cent lliures catalanes.

No hi ha bos6 nl pastures de cap mena; el bestiar,

llevat del, de càrrega .í.: de feina era redui t a alguns porcs

I

criats a cases particulars l, sobretot, aviram que era

produit per al consum de carn a Barcelona. La llenya no

més sortia, dels' fruiters vells o podats i dels sarments,

la resta havia d'�sser comprada del bosc de ribera del

Llobregat, que donava pollancres i pins. D'aquests pro-,

ductes s'en feia un cert comerç als magatzems de la ca

rretera que ja era el carrer principal i passeig de la

vilà.

Finalment crec interessant de destacar el tracte

diferent que �s atorgat al sector de Marina per les se

ves característiques especials. En 'diverses respostes s'

hi fa referència, assenyalant la seva insalubritat l'es

tiu, "
.•• porque en unos estanques que tiene cerca del

.1 · ·
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regularmente por aquella parte f\2�rastran el mal olor que

despiden aquellas aguac corrompidas, y causan muchas ca

lenturas. II (11), el seu aprofi tament, "... y aunqu e su

playa es arenisca esta aprovechada, y quasi toda cultiba

da •.•
" (12), o la riquesa de fauna dels aiguamolls que

.avui estem a punt d'estingir totalment: "Hai un estanque

pe rp e tuo que q_uando esta mui 11eno s e le abre camino para

que se desa,gue en el mar y quando est e esta alto o en bo-

rrasca entran sus aguas en el estanque, por esta se crian

pezes, y en el Invierno hai Patos, Ocas, becasines •.•
11 (13)

Una descripció excel·lent de l'estat de l'agricul

tura a finals del set-cents que no 'devia canviar gaire

en els pocs anys que li restaven per a entrar en competèn

cia amb la Lndüa t ri a i amb la urbani tzació. Una descrip

ció e xce.l-Lerrt que demostra una vegada més la qualitat

dels informadors de í.jamora. No tornem a trobar res sem

blant, sinó són algunes estadistiques ja en els anys cin

quanta del vuit-cents. Efectivament, la descripció .con

temporània del baró de Maldà (14), no fa sinó reflectir

les seves manies, l'esgl��ia - les campapes sobretot !

les festes populars i les cases notables. Justament és en

la descripció d'una d'aquestes, de can Janer del que ja

hem parlat, quan trobem l.'�nica pincellada de tipus agrí-

cola: li
••• té sas galerias ab un gran hort al devant,

clos tot ab sos bells caminals ab molta hortalissa y

fruita, sent prou regalada d'aigua." (15) .. Es tracta doncs

d'una de les cascs pur-t i cuLar-s amb aigua i horts de que

parla .Io an Mas. en 1::1 seva resposta. al qüe st í.ona.r-í, •

. . 1 · ·
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Un.J1rojecte del qual parla també la dita resposta

és fet trenta anys Jcspr�s. Efectivament, l� resposta 44,
sobre els rius, par-La del pro;jecte de "

••• tomar un bra

zo de a{',u'l, del rio TJlobrc¡o;at, que pa.s ando por el p í,e de

la montaBa de .Jan �edro Martir y Colleerola desguasse,

donde halla agua del rio Bes6s se podrian regar todas las

tierras del termino de Sans y de los demas Lugares por

donde havia de pasar." I·entre 181'7 i 1819, segons un

projecte de 'Pornàe JoIer i [t'errer, fou construit el canal

de la Infanta,. que prén les aigües del IJlobregat a l'.�olins

de Hei i fins a Sants, on deSGUassa a la mar per l'actual

can Tunis, travessa els termes de Santa Creu d'Olorda,
Sant l¡'eliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà i l'

Hospitalet, amb 17 km. de llarg i un cabal mig de 3.300

1/:Jc.(�. Mé¡j a proíi tat per a moure molins pr í.me r- - les fa

rineres de la Bordeta - i fàbriques més tard - a la zona

f r-an ca actual -, éc; indubtable que -Ci nrrué re:percusicS en
.

el regadiu d'algunes finques santseny_ues, sobretot a par-

tir dels anys quaranta del �lit-cents (16).

Les informacions següents en el temps provenen dels

diccionaris geogràfics, llavors de moda per tal de compe

diar l'estat de coneixements contemporanis. Així a l'ar

ticle Sants del Diccionario Geografico Universal, dirigit

per Bergnés de les Cases i aparegut entre 1831-34 (17)

hom destaca l'abundància de cases de pagés, l'existència

del "nuevo canal" del Llobregat i la producció de "trigo,

cebada, jUdías y legumbre"; assenyala 'que la l\1arina és

una plana arbrada i habitada i destaca que hi ha planta

cions recents d'arbres. Al Madoz, una mica posterior (18),
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gallines

l'altre diccionari li atribueix prop de 3.000

tot plegat ocupant unes 600 mojades ! D'aques-

trobem conceptes similars - sospitosament similars ? - :

masies disperses, la Marina plana arbrada amb població

dispersa, terreny fèrtil regat pel canal del Llobregat;

les produccionS són ja ampliades, blati ordi, c�nem, blat

'de mOro - cereal lligat possiblement al nou regadiu -

llegums i hortalisses. A Marina assenyala, a més, l'exis�
tència d'una explotaci6, "La Agrícola Catalana" que té

una plantaci6 de més de 7.000 arbres - les plantacions

recents del diccionari anterior - i fa cria de bestiar i

'd'aviram

ta e xpLo t ac i.ó ben segur parla La.po rta , el re-citat his

toriador de Sants quan, re·ferint-se als diccionaris geo

grà,fics justament,diu: "
••• , y gracias si l'autor s'ha

pres la pena de consignar que Sans té alguna fabrica de

teixits y no sé quina mena de corral de gallinas, que jo

ho he vist may, del 'que ningú m'ha sabut donar rah6 •••
"

(19). Pe r contra, les notícies d'aquesta granja s embLen
,

certes, per bé que no n'hem pogut trobar fins ara dades

de producci6 i històriques concretes; coincidint amb el

moment d'interés de la burgesia barcelonina en l'explota-
. .

ció d e.L Delta del J.Jlobregat, les, aigües del qual Ja eren

canaLi, tz.ades totalment, f'ou f'o rmada una societat agrícola,

de la qual en restà el nom de la que avui s'en diu avin

cuda "A'Lvar-ez de la Campa" (20), i que podia ésser en re

lació amb una primerenca fàbrica de guano artificial de

la qual parlarem més endavant.

En urta font contempor�nia al Madoz l que utilit

zem força, Ja que és l'únic'document histbric pròpiament

.1 · ·
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de Sants que hem po gut t:r'obar, el Morii tor de mossén Ca

sanovas (21), hi apareix una certa informació agrària,

poca perb �til. Efectivament, a la plana 18 de la cbpia

mecanografiada de l'Ardiaca, hi trobem consignades cin-
f

quanta-nou pagesies i, entre els oficis dels 757 casats
,

que hi havia a Sants el 1846 - o si més no, cal suposar

que s'havien casat a la seva parròquia (Sants i Hosta

francs, per tant encara) s , ja que n 'hi devia haver més ca

sats - assenyala 190 pagesos, 9 hort�la�s, 15 pastors l

3 pescadors, (22). A part .d'aquesta dada curiosa dels pes-
.

.

cadors, siguin tres o cinc, que ens indica la vinculaci6

de Sants' amb la seva costa, aspecte avui totalment obli

dat - encara que són pescadors que podrien residir a Sants

·i anar a pescar a d'altres municipis, és clar -, el nom

bre de pagesos és força elevat, en consonància amb les

demés dades que fins ara haviem trobat. �s força elevat

-i encara ho devia ésser més si consider€ssim els pagesos

solters, joves o grans, que podien ésser bastants, i els

que alternàven un altre ofici amb el fer de pagés, que

també ho devien éS,ser de nombrosos en un' nucli encara ru

ral. Aquest darrer fet devia tenir més influència en el

que anomena hortelans, -ja que normalment és més fàcil de

treballar [l horeo esparses l'hort casolà, que una pagesia.

De .tota manera a.qu e s t s pa.g e s o s ocasionals devien ésser

sobretot come r c
í

ant s i art e suns ja que els horaris de les:

fàbriques - superiors a les deu hores i sense descansos

.ni vacances més que els dominicals - no permetien als

obrers tenir d'altres ocupacions llavors. M�s me costa

d'interpretar la dada .de pastors" que podrien ésser for

ça més dels indicats ja que d� pastor s'en fa de jove l

.1 � ·



, 310

se sol, ésser solter i a �ants no hem trobat' ramaderia;

de tota manera cal pensar que tractant-se de l'ofici dels

casats, el c a.p e Ll.à c o ne í.grià l "o f i c í, que havien. tineut
f i.no llavors, j_ que pr-o bub Lemerrt en molts de casos es

tracta d' Lnm i (.,!,Tant s del camp català, pagesos o past ors,

que venien a Sants a.treballar als "vapors" incipients l

encara no havien trobat feina o no ho indicàven encara

com a ofici. Cal tenir present que d'aquests 757 casats

el mateix Monitor ens indica que un 65% procedien d'al-·
.�,........,....--

tres indrets de Catalunya

Arribem així a l'anunciada estadística de mitjans

de segle, que ens mena al text que encapçala tot aquest

capítol, les planes que Victor Balaguer dedica al munici

pi de :3ants com a seu de dues estacions a la línea del

ferrocarril de Barcelona a Martorell inaugurB:da el 1855

(23). En aquest text l'historiador romànti� introduí jus-
.

tament la idea de que ;3ants prové d'unes carniceries que

s
'

Lns t a.I-Lar-en vora l'església de Santa Maria dels Sants,

idea que tan combaté Jacint 1aporta (24). Però Balaguer,

com a liberal propulsor de la ideologia del ferrocariil,
també àquf barreja llegenda i història com en d'altres

dels e eus e s c r-it s nacionalistes, i la història és el que

ens a.rrt e r-e s sa, I Ba.Lagu e r
, després d'indicar que Sants

pr-o du o i.x b l.nt 7 ordi" cànem, blat de moro, llec;nrno j_ hor

talisses, d6nu un quadre de la contribuci6 territorial,

del qual no n'indico. la data, -però que ens d6na una in

fornaci6 inestimable per a con�ixcr l'agricultura del

moment. El quadre és el.següent:

, .1 ..
·
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(¿UADRE 1. J�A 11 "iUE3A HÚ3TEGA DE SAI�TS CAP AL 1857.-

concepte, mujades reals de velló 1 cèntims

ho.rt de regadiu natural 23 62.251, 81

hort de regadiu artificial 29 68.846, 25

cereals'de regadiu 204- 291.306,

cereals de secà 632 286.273, 62

vlnya 13 5.670,

erm 29 ·290,

mules 63 (25) 3.150,

cases de camp 42 (25) 35.204,
,

'

Total 930 752.991, 68

;)01'11'0 un 71'í de In supc rf'Lc í.e mu.nicipal les pro

pietats agrícoles encara fornien amit j ane del vuit-cents

el 56,5% de la contribució territori�l total. Es tracta

ben b� del final d'una etapa, . possiblement de culminaci6

de la història agrària de Sants. Respecte a la informàció

del l\Joni tor l'extensió· agrícola ha minvat una mica, prop

d'uri 4°0, potser per comptes poc precisos �n un o ambdos

casos, o potser perqu� el �onitor compta encara Hosta

francs; la variació de totes maneres és poc important.

Del �ladre en podem ·despendre la importància Ja

del regadiu, que ocupa el 27,5% de les terres agrícoles

de Jantd, prop de leu quatre cinquenes parts dol qual

corresponen � cerea10, ben probablement el blat de moro

i.ntroduit de poc. Lu resta són horts, que ocupen un 15,6r�
, .

de la superfície total a�rària, petita, però no gens des-

. / ..
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preciable si tenim en compte la productivitat elevada

dels horts, els productes del .qua.L trobaven una sortida
.:

fàcil en l'abastiment de la població creixent i en el de

. la capital tan verna. Quan els cereals en destaca el seu

predomini en el conreu,. ja'que ocupen prop del 90% de la

superfície aGrí cola total; el ,blat i ordi, s e gur-amerrt els

cereals de secà majoritaris, ocupen les tres quartes parts

de la superfície cerealística, perb són menys valorats per

hi.senda, jet que paguen una mica :rnenys de la meitat de la

contribució dels cereals en conjunt. Finalment la vinya

ocupa una superfirj.e testimonial, probablement de cara a

l'autoconsum - fóra bonic de creure que o¡;npa terrenys de

Navarro�Jas, l'esvecialista de la viticultura tebrica,

bonic però agosarat i irreal -, amb un 1,41� de la super

fície o..rsr�iria total. Les 29 mujades restants, el 3,2%,

són considerades ermes, el que vol dir un percentatge ben

migrat, que confirma la fertilitat del terreny de Sants

ja exposada anteriorment.

Les 59 pagesies del Moni to_!:, són aquí j0 42 cases

de camp, al ceris de 1860 ja citat eren 41, la xifra, doncs

sembla segura i indica uha minva incipient. Les mules

també han augmerrt at en canvi des de la fi del set-ce_nts;

s'han triplicat si hem de creure les xifres, per bé que

.e Ls bous ja no hi són co npta.t s , no sabem si per qu.é 'no

n'hi havia, o -si per.qué no eren comptats legalment, o

perqué la Gent s
'

en amagava. }�s clar també que en aques

ta �p6ca les mules no servien nom�s per les feines agrí

coles, sin6 q�e trunbé eren imprescindibles per a tota me

na de transport,. el que explicaria m�s el seu increment •

. 1 · ·
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Hem arribat, doncs, a la culrninaci6 d'una etapa i

la manca de x:Lfres posterior és prou eloqüent de la deva

llada de les activitats� Encara perb podem citar un tes

timoni més pr o pe r- de les activitats agrícoles, ja �aire

bé f'o s s í.Li, tzn.defJ avu i, en n.lr;una masia esparsa encotillada

dins de la trama ur-bana o alguna pa.Lrne r-a perduda cercant

el'sol tot estirant-se dintre d'algun pati interior. Un

testimoni de començament, d e L nou-cents' qu.e ens parla d'

una de les darreres pagesies de Sants que encara conser-

va viu el seu topbnim en �n dels escassos espais verds 1

lliures del barri: can Mantega. El testimoni és el que

en dóna. el santsenc Josep I\¡1iracle, a les seves memò r-ie s

(26), tot referint-se a les escenes que podia contemplar

de la galeria de ca seva, al carrer del Nord - avui Gali

leu - númc ro 155, pels vo Lt s de l'any 1909, passada la

setmana tràgica que ajuda a datar els fets de la seva

infante�a. Aquestes s6n les escenès:

"lla casa. de pagés de 'can Mantega era com el

plint central d'una ratlla partionera: a la ban-'

da d' enllà .; a la meva esquerra -, 1 "ho r-t ; a'

la banda d'ençà - a la meva dreta -, el camp.
Tot grandi6s, d'unes proporcions enormes� Mitja
dot zena d'ho nes hi feine javen 'constantment, des

plaçats d'una banda a l'altra segons les esta

cions i les necessitats. agricoles. El camp es

pot dir que només reclamava els homes dos cops

l'any: per la sembra i per la collita; l'hort
era més cosa de cada dia, i encara que fós més

lluny del meu observatori" no hi havia operació
que no fós per roí atentament seguida. Aixi jo
podria descriure amb una certa minuciositat els

cicles alternants de les hortalisses, cicles

que imprimien a tot ,1 'hort un caleïdoscòpic can

viant de la geometria deis seus quadres, tant

en disposici6 com en color. Jo hi he vist fer

néixer l aterrar uns veritables campaments de

.1 · ·
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mongeteres i tomaqueres, amb les seves piràmi
des a base d'uns puntals de, canyes; i amb el
verd canviant de la seva ve�otaci6, jo hi' he
vist pr o spe r'a.r les cols' i ols bròquils, Les
carxofes i les faves, le� carbasseres i elD me

Lo nrrrn , I�Lcrl1J;j_(l1L .i tot p c r: Lu 1 Luny uui u , jo ho
sentit les exhu.Luc í.ons de la mercaderia en els
moments en que reg¿ven amb bassa. Jo h

í

he v.í.st
la :plantació i la collita en un ritme constant

d'ininterr'ompuda continuïtat, sense moure'm
d 'asse,c�t a terra, les cames despenjades gale
ria avall, les mans arrapades als,barrots i la
cara encastada entre' els 'dos, ferros. 11

IIj�erò j o hi he vist, sobretot, l' esfor

çada operació de llaurar aqu e Tl, irunens camp de
la dreta, l'home seguint l'animal, els punys
aferrats al' esteva, la rel.la obrint l'entranya
de la terra, fent cruni enllà enllà, de l'un cap
u l'altre, anarit .i verrírrt , l'Ull e o Lc al costat
de l'altre solc, i un altre encara i un altre,
f i.ns el quedar tot el camp s orno gut , com arrissat
de tnnt,; de cnvnLl.onn en renglnrFl... , l,lo hi he

vist seguir l'cGtesa dels solcs pas a pas,
l'una mà aguantant ,la faldada, l'altra mà en

t;rapé.l.nt les llavors de La falda i e s pa.r-g i.rrt=Le s

endavant i com a l'entorn. l hi he vist passar
al darrera l'aplanador desfent els cavallons i

tapant els solcs, deixant la llavor enterrada.

l després hi he vist desapar�ixer els homes,
el camp deixat a les mans de la naturalesa, el

sol i la serena fent que amb les setmanes aque-

11e8 Llavo rs apuntessin ran de terra pintant-la
d'un verd molt fi. l he vist aquell verd molt

fi tornar-se un verd molt fort, i l'herba cr�ixer
J'j�n�) .juo amb olc; mc sec L verd es tornava groc
i l'herba es tornava tija. l totes les tiges
feien com una mena de mar, brandant com onades

al buf del més suau ventijol. l aleshores tor

naven aquells homes. l el camp es tornava a

clapar de l'amuntegament de les esquenes corba

des. que en tot l 'any havia vist a 1 "ho r.t .

"

"Es posaven, com si diguéssim, en bate

ria, i brandant la falç se les emprenien contra

aquella Jllar de seda, i 's'obrien camí abatent

. / ..



onadu darrera ona,da. A se{�lJ.i t d'ell.:::>, uns nl
tres homes recollien les tiges abatudes, i amb

quat r-o COP,:J de mà fei en e 1 mano 11 de 1 es garbes..·
I 100 ap i Luve n , i. on f e i.cn {';o,rbcrcG. I o n dos
o tr(��J d í.e o 'd' a lLLC11 camp de blat no on queda
va i i uuu c:J)ll.gu, lr-o t u Lot c e abl�upudo::J en gar
b c r'o o i les {�·:J.rberes d i.sp cr-s e s en la t.nrc ens í. tat
del camp •.L"inf.J que venia l'hora de batre. Una

hora q¡e jo en diria r;loriooa, i que les màqui
nes d'avui han esborrat. probablement pe.r sern�

pre. Aqu e L'l s cavalls voltant t'era i el corró
rodolant damunt u n 1] i t d

"

e spi gu e s ; aquelles
forques reagrupant les tj_t�es d í.s p e r-s e s , els ho

mes c o f'at a amb a.qu e Ll s grane:> barrets de palla;
'i a.qu c Ll.n T)ol::¡e'r�ucra el' or lIü8 po cava com un tel
de boirina a l'es�enari, tot plegat comp6n una

estd1pn bucòltca que ols venidors - àdhuc els

pagesos � ignot'aran, i qu c els que hem tinc;ut
la sort de veure no oblidarem mai. Després ve

nia el gran desinflament, el separar el gra de

la palla, amb .aquella operaci6 d'esvent�r que
tornava c.n núvol d'or aquella boirina àuria do
l' operaci6 del bnt r e , I l'ensacar el blat - "no

di gu i.s blat que no sigui al sac i encara ben

11i[�at'tI -, i el conut ruí.r els pallers, la pa
lla tan ben acondicionada al voltant de la per

xera, que en resultava la imatge d'una cabana

de poc fons i molta alçada, perfectament rodo�
. na en el seu perímetre, 'perfectament convexa

en la seva terminal,. i la p erxe r-a capçada per
la poesia de mantenir penjada de cap-per avall

una olla de terra cuita. De tot aquell gran es

cenari, d'aquella magnífica estampa bucòlica,
ja fa anys que no en queda res. Ara hi passa,
de llarg e Ll.arg, tot un carrer, amb cases al

tes a banda i banda: el carrer de Joan Güell."

Potser els cinc o sis anys de Josep Miracle li

feien veure més gran i més grandi6s que 'no era l' escena

ri; potser la ingenuitat infantil i la vena poètica que

ja apuntava en aqu e LL .aprenent d' esculptor ]. d'ebenista

bucolitzen una visi6 que els protagonistes "l'arnunte-
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gament d'esqucned corbades" donarien en una versi6 di-

ferent. Tot i amb això, cal reconéixer que· és una sort

(lUC el jove r/fir8,cle .f'ó s un noi soli tari, que els seus pa

res no el deixéssin jugar al carrer i que en hagi deixat

a ju c sta v í.s í.ó e ant s enca , uel·:)ants ja industrial, avua

completament esborrada. Visi6 poètica i·urbanitzada del

camp si voleu, però que de passada ehs confirma la histò

ria agrària de Sants que fins ara hem intentat de recons-

truir.

Però l'agricultur� no era, lògicament, la sola ac

tivitat pre-industrial, per bé que en sigui la més carac

terística, ja que l'avenç de la inddstria suposa el re�

tracés automàtic d'ella, si més no en el cas de Sants i

de manera ben m�terial. No és l'�nica activitat pre-in

dustrial, ja que _d'altres activitats l'acompanyaven i te

nien prou importància com per explicar en �art l'assenta

ment de. les fàbriques. Es tracta, sobretot, del comerç,

activitat lligada a l'abastiment de la població, a la

comercialització de l'excedent agrari, i lligada t�lbé al

paper important que les com"lmicacions tenien a Sants,
.

centrades en les carreteres que el travessaven, sobretot

la carretera ral a l',:fadrid. Aquí la reconstrucció .és for-

ça més difícil, ja que si trobar dades sobre el comerç

actual, més enllà de la .s e va Lo ca.Lí, t z ac í.ó ja és impossi

ble (27), quan més no. ho sera per a trobar informacions

de temps reculats !

.1 · ·
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al comerç de la carretera a r,.1adrid Ja és ben clara. Així

a la citada resposta de �amora (9), ja entre les primeres

qü e at i.oric podem 'llerr,ir: "H<3.y un camino que es la Carrete

ra Hca1 (1U.8 3,:'L1e de Barcelona para lVlndria. tiene treinta

palmos de ancho, y a cada lado morales o azeitunos, este

camino atraviesa por medio del territori.o, y hay una Ven

ta que es propia del pueblo de Sans •.•
1I on apareix lligat

un hostal a un camí important per on anaven i venien bo

na part dels viatgers de, Barcelona. I/lés endavant i en

qüestions d í.fererrts el do cument assenyala l'existència

llavors d'un forn de pa - la majoria de cases s'el feien

encara, fet lligat al seu ca�acter sobretot pagés -, dues

carnisseries - segons Laporta el 1724 una carniceria era

portada per un Josep Quadres (28) -, dues tabernes l

duen bo t i.r-u e s Ir::cncrals. Això pel que fa :referència a

l'equipament comercial; quan als oficis, el document

ae s.enya.La que no hi ha cap gremi i constata l'existència

dels s e güent s s dos sastres, dos sabaters, dos espardenyers,
,

dos mestres de fer carros, un ferrer i un guarnicioner.

Hés endavant s6n mencionats encara uns ,comerços al major,

econòmicament és clar els més importants. Es tracta de

set magatzems de gra, pertanyents a cinc persones dife

rents - ucatalanesf' diu el document, sense que quedi clar

que vol dir - i que amagatzemen i venen sobretot gra pro

cedent de f6ra, del que arriba per mar al port de Barce

lona i, més rarament,' d
'

e xc e d errt s locals, que sempre és

més car mitja lliura per quartera, segons el document-.

Un comerç una mica important no lligat tant a les acti

vitats agràries del poble, sinó a la �roximitat del port

de Barcelona i. a la bona cornun.i.ca c i.ó que suposa la carre-

• j' ••
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tera, a més de les segures ex e e nc i o ns que el fet de no

ésser jurisdicci6 barcelonina devia suposar. No snl¡ern ,si

aquestes mercaderies po d i.cn arribC:lr a Sants. s cnrs e pas,lar

p e r Ln c iut at o si eren exemptes del dret dc po rt o s , però

'alg'una cosa hi havia (l' huv o r que justifiqués l'existència

de set, mae;at z eme , aparcntmerrt p r'op i.et at de barcelonins -

. �

alXl interpreto jo al menys aquest "catalanes" del docu-

ment -. �)emb18. confirmar-ho el fet de que cent anys des

prés encara, e:n tractar l'ajuntament sobre l'anexi6 a

Barcelona el 1883 - de la qual parlarem més endavant, a

la Tercera part - surt diverses vegades la comparaci6

amb la si tua c i.ó favorable d "Ho s taf'r-an c s respecte dels

consums ja que dur-arrt una colla Ci 'anys després' de la :3e-

va adscripció. a Barcelona va seguir exclós dels burots.

Si les observacions a�ràries del bon 'baró de Mal

dà eren curtes, més ho són encara en aquest camp (14).

Voldria destacar, però, un fèt que ja hem comentat quan

diu "la casa,de més upa que hi ha en tot lo vehinat de

Sans, és la de Janer, comerciant ••. II, i que considero

qUe fa referència a Domenec Janer, barceloní que vindria

a ostiuejar aqu�, que fou el pare d'Erasme del qual par

larem en l'a:partat següent.

Poc clars són també els diccionaris (17 i 18); el

de Berenés diu explícitament: "
••• calle larga con posa

das y almacenes. par.a dep6sito y venta de 'granos •••
" tot

referint-se a la carretera i confirmant el mateix fet

que consignava la r-e s po s.t a de Zamora que hem comentat.

El Idadoz GS completament lacònic en aquest sentit ja que

.1 · ·
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només parla d'un "gran comerç".

I-Iem d
'

arribar aixi a les informacions del Moni tor

(21), que tornen a ésser vrecioses. El,rector d'un poble,

sobretot en aquell temps, posseia el millor observatori

social que poguem imaginar i no baldament mossén Casano

vas ha estat considerat un seGon rector de Vallfogona (29).

D'una banda, en la seva estadística ,dels 757 casats asse

nyala ja establiments l oficis, més complert en aquest

dar-re r aspecte que en el primer. Dè totes maneres quan a

establiments d6na constància de cinc bàrberies, quatre

hostals - recordem que hi s6n cornptat s els dTío s taf r'ance ,

que eren dos, situats al llarg de la mateixa carretera -,

dos cafés, set' espardenyeries', set fleques, quatre sas

treries, set tabernes i dotze botigues generals. IJ' equi

pament, encara que nb apareix del tot complert ja ha

crescut bastant respecte al recompte que posselm per a

la fi .del set-cents.
_

'�Juan als oficis dels caaa.t s , que d6-

nen una visi6 m6s acostada possiblement a la realitat,

tenim que un l4�� pertanyien al que avui en diem sector

terciari, comptant els comerciants i els que presten ser

veis, p�blics o privats; aquests darrers, per�, només

s6n una quarta part del conjunt, per tant els treballa

dors del. comerç representen un percentatge ben elevat per

l'è.Jocn.

D'altra banda perb, inclou a la plana 19 de la

còpia mecanogràfica que hem emprat les contribucions que

es pagaven Et Sants el mateix any 1851, d.e que ja hem par

lat. De la contribució industrial hi destaquem:
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3 magatzems d,l'aiguardent cada-ú

3 cafés do.s

3 magatz,ems d'oli

4 contractants de carn

11

tres

l posada de carruatges

3 apotecaris 11

l arquitecte (Josep Ràfols)
20 botigues de comestibles

entro 14·9 l

2 adro gu e r-s

2 metges

2 vidriers

4· forners

13 taberners

tres

"

"

11

"

1 botiga de ganivets

3 rn cne s cals cada-ú

6 e spa.r'd e ny e r s dos

2 bo t
í

gue s a: a.i.guard cn't

4 'bot i gue e de queviures

cada-una

"

3 gerrers "

l carni cer

li fusters dos

cada-ú
,

3 manyans

l cirugià

l ·llevadora

4 ferrers

1 Ll.aun er

3 sabaters

cada-ú

"

5 sastres un'

320

946 rals 7 ros.

371" '(1, 93rs)
371

29lj

299

150

150

107

143

143

143

83

33 11

83 "

47 11

50

4'7

47

47 "

47

95

47

4·7

47

47

47
.

47 ."

59 "

11

Il' (1,223rs)
11

"

"

11

"

"

l'
.

"

II (2,45;2,35)
11

11

11

" (2,69;2,64;1,59;
i 6,28)

11

11

11

"

'I
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3 culleraires cada-ú 47ra1s

l boter 47 If

1 cadiraire 47 11

l botiga d'efectes d.iversos 4'7 "

3 basters " 27 11

7 barbers dos 28 11 (3,23;2,16)
,

cistellers2 ca.da=ú 23 "

3 esparters 11 23 11

l boscater 119 If

.8 revenedors de grans un 431: 11 (2,419;3,300;
l 1,179)

1 JOc de pilota 10.1 "

4- billars dos 107 " (1,77;1,26)
3 negociants d'animals

(gitanos) 359 11

I) �<lI't' mo ru t.ros 119 l' ( 2, d'un,59)(., •. L. .•• o.J

(2 an.im, )

'7 carreters un 114 " ( 3 , de 3,86;
( de 4 anirn. ,)

3, de: 2,57)

2 safreigs de rentar 11 "

Un magnífic equipament comercial, superior al que

podriem pensar p e r una po b l.a c í.ó de 6. 364 habitants que

tenia en aquests moments. La suma de totes aquestes con

tribucions suposen el 407/ de tota la contribuci6 indus-

trial de Sants, xifra no gens despreciable si considerem

que llavors - com veurem més endavant - funcionàven ja

dues fàbriques de vapor .impo r-t ant s , més tota una sèrie

de fàbriques menors. lVIés endavant del seu manuscrit mo

ssén Casanovas comenta el caràcter de la gent de Sarrt s. i

·1 · ·
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la gran abundàric ia de forasters que s erap r e .hi ha tinglJ.t

e l qli e l i j u s t i fica '1 a dit a deli S an t s és,And o rra 11 o la

de "Sants pocs i bergants l la meitat lladres". La ca

rretera i la proximitat a la'capital suposàven aquesta

generaci6 d�anantü i vinents que aprofitaven disposar
del mat�ix que a la ciutat perb a preus m�G baixos per·

impostos menors, una mica com Andorra avui.

J.Ja nota més int eressant, p e rò , per tal d'avaluar

la import�ncia dels come�ciants dintre de la vida social

del municipï, figu.ra a la pàgina 13 de la còpia mecano

grafiada del Konitor, en donar el nom, càrrec l ofici

dels regidors de l'a,juntament la mateixa data de 1851.

El batlle i cinc regidors eren pagesos, un regidor era

un petit industrial, i dels cinc restahts un era Benet

BUGcà, menescal, i els altres: Baldiri Janer, cafeter -

pa.r errt dels J'aner que parlàvem o se-ria una alira famí

lia ? -� Benet Rof, botiguer, i Vicenç niera i Francesc

Caparà, tots dbS revenedors de grans. Un grup força po

der6s, doncs, especialment els revenedors de grà de que

Ja hem parlat. lla .Ll.às t ima és que malgrat que coneixem

la composició dels ajuntaments posteriors, fins a l'ane

xió, la manca de coneixement de molts d'ells ens ha im

pedit dc pode� fer un nnàlisi similar i analitzar quins

canv í.s (�C� pr-odu ien en' la co rr c Luc i ó de f o r-ceu n nivoll

lòcal. Ens haurem de servir d'indicif.') i d'interpretacions.

Qu e da , do n e s, t 8,11 ataqui un s e e tor CiU, e hem e s tu

diat com a pre-inc1u�trial nomé s en el tcmpf3 ja que amb

la manufactura les a c t í.vi tats oom er-c i a.La se[ruiren des-

'./ ..
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plegant-se. 'L'anexió fou el cop més baix al comerç en

'i[;;ualar-lo de condicions amb el més po d er-ó s de Barcelona;

a la 't cr c e r'a pa.rt. r-as tr e j ar em els comerciants entre els

o po s i t o r-s el. La ird�c/\'ració, però el comer-ç jo: havi.a scn

tat unes bases sòlides i suposem que com a Hostafrancs,

cas que ja e s tudi.àr-cm en detall, la seva expansí.ó seguí.
Per aquesta qüestió, doncs, remetem a les nostres recer

ques anteriors (30), ja qu e el fenòmen comercial ha estat

homogeni a tot 81 llarg de la carretera. Pe r-ò per desta

car-ne la importància tam.bé a Sants - el "barri obrer" !

permeteu-me que empri un altre exemple literàri. Efecti

vament, El la nov e Ll.a - històrica en po dr-i em dir per la

r-e c onst r'uc c i
ó

de l'èrloca que fà - de -Jo an Oller, Quan rna

ve�els carrers (31), l'oncle del protagonista, és l'on

e I.e Pc rot de �)ants, bo t i r-ucr de In carretera, de dretes l

go ve r'narnent al , que, corseca els arbres del carrer perqué
li tapen l'anunci i que nega el descans setmanal als seus

dependents; trobo l'exemple interessant pel fet que sigui

de Sants avui considerat arquetípicament obrer; la des

cripció de la botiga (planes 184-190) que us estalvio, és

clar, és però deliciosa, sinistra i deliciosa.

Una agricultura florent q_ue és colpida per la in

dustrialització vora un comerç important que n'és espe

ronàt. �s ja l'h6ra, perb, d'entrar,a analitzar com fou

a Sants l'lIhada'dè majica varital1 de Balaguer.
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02.02. L'AHHIBADA D]�� LA INDlJSTH1A; AN��l�CED,l�HTS l

D ... r: 'LJI ] . -,

�]"t'¡ '1"',T �n "\.J O (� 'lI TiJ ,I) l 0'1:,). ��,.J .r j!J er.l i..\1 _ �J \I. .L "-' 1.: l. .t

�tian el dia Q� sant Josep de 1785 Francisco de

Zamora puj� al Collcerola, en la que .fou la seva prime-

ra e xcurs ió per Catalunya, de dalt estant aprofi tò. per a

fer una descripció del }Janorarna'maghífic que podia con

templar: u
••• viénclose toda o I Corre{'j.miento de Barce Lona ,

de s de Montgat a Castell de j_"els., y en esta TLanur-a la

ciudad de Barcelona y los muchos pueblos, casas de cam

po, :erados 11en08 c1�_lienzos, arboles, sembrados, viñe

dos, huertas, e t c , , y terminando s'U c os t a en el mar, ha

ca urL conjunto superior a toda cxplicaci6n, mas propio de

una pintura IJoética, que de una nar:tación." (32). Vet aci

una prova més de la rara p e r-sp í.cà c i.a de l 'home il·lu8-Crat

espia que 's'ap. veu.re les coses, que té el couE d: oeil avant

la lettre. Efectivament, no es perd en detalls pesats,

sense deixar d'apreciar la boniquesa del que contempla,

'però sap veure les coses fonamentals que caracteritzen

el paisatge del pla de Barcelona d'aleshores: 'l'agricul

tura i la manufactura naixent. Aquests "prados 11enos de

liènzos" són el que ens interessa i el que ens. sorprén

una mica que destaqui. Pa referència clarament als di ts

prats d'indianes, exten�ions d'herba on s'aprofitava la

influència vegetal i solar per a blanquejar les peces de
,

I

roba que s'hi estenien totalment, per a ésser despres

estampades. I és ben s egu.r que de la banda de Sant Ger

vasi per on ell pujà al Tibidabo, els prats que veu són'

. / ..



els de Sants, davant dels quals cap obstacle no li'n

priva la vista.

Potser s6n ganes de fer sortir Sants tant si com

no per part meva, però el que sí és cert ,és que en aques

ta �poca a Sants, ja ni havia de prats d'indianes, no

tarrt s com a Sant T�Jartí, p e r
ò

n 'hi havia. La manufactura

.

que - aparegué a la ciutat enmur-a.lLada en el segon terç del

set-cents necessitava cada veeada més espais per a secar

i blanquejar les seves peces, espais dels qua.Ls la ciu

tat cada dia n'era m�s mancada� Els fabricants de Barce-

lona trobaren aquests esp-ais en les planes del taïques de

Sant l''íartí l en els sectors de marina de Sants, o en d'al-

·tres sectors plans no Ja de Marina de Sants mateix, o de

les Co rt s de Sarrià o de Saht Andreu • . Sempre havien pen-

sat que quan arribà la segona revoluci6 industrial - o

'La primera s e gons els aut o rs - amb la màquina de vapor l

les grans fàbriques, els fabrica.nts no poguer-en adaptar

llurs- Lns t a.l-l ac í.ons antigues de dins d'e les muralles i

aprofitaren.els terrenys, grans-i plans, que tenien a la

p e r i.f è r'La , llavors -clue els prats no eren necessaris Ja

que el blanqueig podia fer-se més ràpidament emprant

procedimentd químics. El

provar aquesta hipòtesi.

d Q tcas e wan-s ens p crrn e t de com-

HI primer document que parla de prats a Sants 68

el qüestionari del mat e i.x z'anrora tantes veC;Rdes citat (9)'.

Efectivament, per al 1789 assenyala l'existència de nou'

li c as as fabri e as 11, e s t ab l ime nt s de b Lanque ig d e roba d'in

dianes de propietaris de Barcelona, dels quals �ndica

./ ..
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que 86n la ma j o ri a d'u,n 801 amo l u e a cada un hi té un

,rnajordom que s'en cuida. El nom del propietari principal,

però, és orni ti t, podria ésser' que ho fos pel copista p e r
,

,

ordres de Liamol'é1 i no s é ben bé p e r-qu
è

; l'informador en

té clara la p e raona.l.'it at ja que ai' -,¡geix: "
•.• au Dueño,

cuya habilidad e i.nstrucci6n es tan notaria, no perdo

nando gasto ni fatiga de pudiese conducir al maior ade

lantarniento dc los b Lanqu e o s , tintes y dí.s e ño s ,
II Podem

,

supo cur , pel qu c veur-em JrlE:!:-] e nduvarrt , que 83 tracta de

Domènec Serra.

El l,Joni t,or (21) és la :font següent on hi ha noti-

cla de prats de temps anter�or encara, però de poc
ro •

llar.

'Efectivament, indica que el 1776 n'hi havia Ja quinze,

que donaven treball a 171 obrers, que el 1791 els prats

eren' els nrat e í.xo s - Lnc o ncrèn c
í

a , doncs amb les informa

cions a Zamora, a les quals atorga en ,[,(11l8st cas més con-

fiança - i els treballadors ja 212, que el 1792 havien

ascendit a 214, sempre en quinze prats (33); la xifra ha

de considerar-se exngerada per bé que sabem que coinci

d e i.x apr o x í.madament amb la fi d'una època expansiva de

la manufactura catalana (34).' Le s dnd e s posteriors de la·

mateixa font indiquen una regressi6 progressiva, agreuja

da per la guerra del·francés que en motivà la destrucci6

de bona part dels �ratè� Quan 'arriba, doncs, a la'situa-

ció de 1851, ja només en cita quatre �e prats: el prat

Vennell, o de les Tres Puntes, propietat de Domènec Se

rra - el pr o p Le t ar-L a qu i, es referia Joan Mas 7- amb 40

treballadors - encaro. avui a la zona Franca hi ha e1 ca

rrer del ,prat Vermell -; 'can Nata, amb 20 treballadors;

./ ..
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el prat de 1. 'Ase, t ambé amb 20; i can Erasme - ben .:3e;�1."lr
.�rC:;l,SlrlC d e Juncr, net de Gònima l' inc U:J trial i de Domerie e

JaDer, comerciant que seria així el de Sants - només amb

5 obrer - e I J)Y';1..t d.c n'l':riL:JlClc era a bnnda do l'[l.1.tj_�
. CRH1J del Jlrat, nvui horts d.' en Parrer-o reclamats p e Ls

v e i.no corn n, z o nn verdet -; així o o nco qU;:1,tre pr-at s , tots

de tint vcrmell diu, amb 75 trebo.l1Rdors, ben d e s í.rrua.L»

ment' repa.rt
í

t s. '�ntre els ofi eis dels caua 't s , en C8J1Vl,

només n'hi surt extranyamen't un de blanquejador, però a

la llista de la con·tribuci6 industriRl tornen a sortir (

els ,� tints vc r-no LLs o de blanqueig Erasme, Regordosa

i can Nata en són els noms' que cita - cada-un pagant 431

rals. A cont'il1uaci6 cita un blanqueig i bollidor d'En

Serra, que suposo diu �sser un altre establiment a m�s

del prat del 'qual no ha posat el nom.

Cal recordar potser, que el 1851 Ja han començat

de funcionar els vapors a Sants - com detallarem m�s en

davant -, i que els prats lògicament havien de retrocedir.

Per
ò

s egui rrt amb els prats per ara, els dicci_onaris en

cara en fan menys menció; el de Bergnés (17) diu concre

tament que els prats estàn en decad�ncia i Madoz (18)

només en cita l'Gxist�ncia d'un. La darrera menci6 que

en trobem és al nomenclator 4el cens de 1860, on nom�s,

f:Lgura ull establiment de blanqueig, el, prat Nou - aquest

.".verrnelll!, e L vell, on avua h i,prat era situat prop del

ha les cases·barates - mentre can Nata figura ja com fà

brica
.

d'estampats, can ,Hegordosa com a fàbrica de tint, i

el 'Prat 'd'En Gelabert - que apareix per primera vegada

és una altra fàbrica d' estarhpats. 'l'errí.m doncs , la hipò

tesi general confirmada en part , can Nata i can Regordosa

.1 · ·



qu l' r
í

't 'per �1/2,1} a.lt re , Ca11 "')e rro r-do e Ca ('I
G�

_

A "J. LJ e l\. b da l c.n I)erra, com

han e s d ev i.ngut de prats fàbr i.qu e s i el prat d'En Gelabert

possiblement tamb�; el mal és que no hem trobat cap dada

anterior ni po ot c ri o r- aobr e ducs f8.bri.que�3, per conóixer

ne la im'porti\ncia i lo. duruda , Tampoc sabem si fou el ma

teix prop .í e t ar-L Cl,U]', f éu
.

e· J_ canv i
,

'à é ad-VI. anv i. o Sl canva en. s s e r

veurem, èerien les que m�s s'ajusten a la hipbtesi de

prats a fàbriques, ja que fins a començaments del nou

cents en trobem r-e te r-èn c i e a ,

Aquests resultats poden semblar pobres, perb hem

p o gut trobar, amb penes i treballs, una dada molt impor

tant .i s i gn
í

fLcat
í

va , que confirma la hipbtesi plenament,

per bé que hi afegeix d'altres connotacions. l es tracta

pr c c inamcrrt de la que fou fàbr í.ca tèxtil rné s important
.

d'Espanya durant molts d'anys, La Es pa.ña 'Industria1 I:) .A ••

Efectivament, la fàb.r í.ca de Sants d'aquesta societat, la

més important de les que arribà a posseir, va ésser aca-

bada d 'insta1�lar el 1849 l ampliada posteriorment com

veurem m6s endavant, en el solar d'un establiment de blan

queig que la raó social Muntadas Hermanos havia adquirit

per contracte d'establiment a Pere Riera segons consta

en escriptura de 4· el 'agost de, 1842, feta davant el notari

,de Barcelona Josep. Maria �dena (35). Hi ha una confirma

ció doncs, perb no com ho pensàven potser, ja Clue no en

hi ha prou casos com per afirmar que és una llei general.

:En 'el cas de. "IJI1 ESliCtrla Lnduc t r'Lu.L" com a e o t ab l í.mcrrt de

blan(lUeiG f'unc i.orià ben ]!OC, sis o set anys amb prou fei

neó, i a m6s la còmplexitat de l'empresa dels Muntadns -

que més endavant detallarem-li treu tipicitat al fet. De

.1 · ·
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tot es maneres el considero cru.cial, potser ,perqué el

vaig descobrir quan ja desesp�rava de poder-ho fer. Aixi

dopes, per acabar, només el que fa referència als prats

d'indianes, podem dir que la seva localit�ació no 'fou de

terminant El 1 'hora de la indus-triali tz,ació, però si que

fou un facto� molt favorable, que, jugà en ,certs casos un

paper positiu, especialment destacat en el cas de La Es

pafia que 'volia, de localitzar-se a terres aragoneses, com

més endavant veurem�

Anem ar-a 8. veure el procés ci 'industrialitzaci6, l

seguint el mateix ordre cronològic qu e fins ara, la res

posta a Zamora és concloent en aquest sentit; a la qües

ti6 86 diu clarament: UNo hai industria a.Lgunav , Fa re

ferència, és c Lar, a un -I.;i1)0 de pr e gurrt a pensat sobretot

per Barcelona i p e r: les s ev e s manufactures set-cent'istes,

de 'les quals a ;:-)ants el 1789 no en hi ha ni rastre enca

ra. En canVl ja hem vist que el mateix Mas aDsenyala l'

e xi s t ènc.i a de nou pr-at s , que, ell en diu "casas fabricas",

activitat pre-industrial ben notable, per la ma d'obra

que'ocupa i, sobretot, per les conseqüències posteriors

sobre la localj_tzaci6 industrial que acabem de veure, que

té. Això sol fa una mica dràstica la seva rotunda n e ga c ió,

sobretot considerant que aleshores Sants .e ra un municipi

rural i petit i qualsevol manifestació no aGrícola havia

de destacar. A mé s, i lligada precisament a aquestes ac

ti vít at s aerí coles pr-e dom i.narrt s ,
hi figura t.ambé l' exis

tència d'un moli d'oli, limitat segurament a la trans

formació de la pr'o du c c i.ó local, pe r
ò

que téUl.1}?OC deixa

d'ésser una activitat 'transformadora.

./ ..
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(17), uns quaranta-cinc anys posterior, és encara ante

rior a la implantació del primer vapor, per tant la se

va descripció ens és d'interós notable per a coneixer-ne

els antec�dcnt8. En destaca dues fàbriques, una de pro

ductes qu Im i c s - sense mé s detalls - l un molí de cerà-

mi ca de "los' S efíores .l:i er:rer, Monfort l Ciall• És po ca co

sa, perb hem de suposar que el moli d'oli o les rajole-
ries de dimensions petites no siguin mencionades, en can

vi desconeixem quin tipus. de productes químics eren tre

ballats, dada �ue' hauria est¿t interessant com veurem.

El L1adoz (18) en canvi, surt Ja amb els dos vapors

clàssics de Sants, quan Ja s'ha produit la transformació

imr)ortant •.Lf ec t i.vamerrt Ja hi figu.ra, en primer lloc

"una !:�ran fabri.ca t.e x't iL, la me jor de Bspaña", La Es paña

Industrial S. A.., de la qual el propi rnado z, com. veurem

ora SOCl l f30C:L f'undud.o r ; hi detalla els processos que

8 'hi realitzen, l'extensió que ocupa, la força instal·la

da, el riombre de fusos i telers mecànics que mou, el de

treballadors ocupats i, finalment que per a l'enllumenat

empra gas ! A corrt í.nuaci ó cita el vapor Gü'ell, anterior

cronològicament, p e r'ò més p e t i t, del qual només dóna ja

la força instal·lada (gaire bé quatre vegades inferior a

la de "T,a J::G1)a.Elct"), el nombre do ·fuoo,.,) i t c Lor-s Inec\nics

i el de treballador�:1 - que mantenen unes proporcions sem

blants ,-. Pinê:11JOcnt, indica a més, per
ò

ja sen ...s o d o t'a.Ll.a ,

l'exist�ncia d'�na f�brica de paper pintat i dues de pro

ductes quirnics, mentre que ao senyaLa qu e al nucli de la
. ,

Bordeta n 'hi. havia una altra de paper continu; despres

./ ..
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de p�rlar de l'j�gricola catalana, torna a c�tar ·tres fà

briques d 'ai{;uardent, vu í.t rajoleries, i un molí fariner.

L .. inf o Tfl J a C j_ ó, el o n e o , é o pr <.>u rien; a m ó 8 d e r e o 11 ir

l
'

o x í.o t cnc
í

n el el f _ t nou de lD vapors, o ns dóna un qll t1re·

d'una incltÍ.strip_ local rudimentària però força _desenvolu-

pada, de �ara sobr�tot a crear una ma d'obra capacitada,
factor important per a le� noves localitzacions.

De tota rran e r-a, per a 10, mateixa època aproxima

dament (tuc el l\'jadoz, per al 1d51, té molta més riquesa
infonnativa i proximitat a les fonts el Monitor (21). A

la comentada llista de casats ja ens en dóna una primera
. apr-o xi.mac i.ó : tres fàbriques d e vidriol (amb 9 treballa

d o r s ) , una' de vapo r (àmb 23 treballadors), una de porc e

Tl.ana , una d c nrí.et oc , un. fi dou o r-, un fabricant de cordes

de viola, dos saboners, tres moliners, set oliaires,

vint-i-'una rajoleries (amb 57 treballadors), set fabri

cants de teixits, tretl"l;a-dos teixidors i un tintorer.

Hem de pensar però_que la informaci6 no és completa ja

que només hi surten els casats a la seva parròquia i que

a m�s hi és comptat Hostafrancs, el que explica l'abun

dància de rajoleries - tretze d'elles eren a aquest ba

rri! -. A la llista de la contribuci6 industrial no hi

figuren tants establiments, però hi ha, és clar, major
.,

informaci6: nou mestres d.e cases - 3 que paguen 59 rals,

3 de.47 i 3 de 35 -, cinc fabricants de carros - que pa-
�'

• ..;¡: �,.
-

>,¡, �': .�;
.

guen 47 rals -, un moli �de farina,' si t'uà-t:"�' la Bordeta

de baix - que paga 479 rals'-, una fàbrica de D. Joan

Güell i Harnis'(36) de la qual d6na detall de màquines l

treballadors' - que paga 5.666 rals i '7 maravedisos -,
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una fàbri ca Es paña Industrial, amb el' d e t a.l l. de. maquinà

ria, però no de treballadors - que pàga 12.113 rals i

9 ms. -, una fàbrica Enric Grillet, amb detall de màqui
nes ..... qu e pago. �.. 10() l'Ells i 13 ms , -, un teler de vetes

de vu í, tanta pe ces plegcLdcs - 35 rals -

, quatre tints ver

n ells o blanqucip;s - del que Ja hem :parlat,' que cada un

pae;a 431 rals -, un b Lanquo
í

g .i bol1idor (Serra) - 1.078
rals -, dues f8.briques de pro duct o s químics (Haure, Cros)-
1.078 l 856 rals re spe c t í.varo crrt _;, una fàbrica de sabó

- 172 rals -, un pellaire, - 107 rals - i ònze forns de

rajoler, - 59 rals cada un •

Vora aquesta informació estadística, més o menys

real, el que destaca perb a tot el llarg del Monitor �s

la [)UtX;U1UU. d.c :j;,lntrl en J'unc í.ó uob r e t o t do la Lndúut r i.a ,

Així a la plana 12 cliu: "
••. considerant la sua grandio-

s it at , la industria qu.e a propaga, lo corners qu.e s dilata"

lo ganancial que en lo poble de Sans deixa tot � la veri

tat creix, aUIflenta la població, 10 caseria y juntament lo

ascendent del P�rroco .•• rt; i a la 13, completant la in

formaci6 dels casats que hem comentat
ó í

ve r-s e s vegades,

afegeix: "Ara' la majoria dels vinguts de nou son per tre

ballar en los vapors.ll; i encara m�s endavant, a la pla

na 152, comentant la decad�ncia de la seva escolania, de

la qual n'estava tan go j
ó

s , comenta: "Ara si que està

perduda l'escolania y és perqué los vapors me retrahuen

tots los noys. Apenas poden treballar van per guañar se

manadas. Los que van i estudi entre pocas veus, poca afi

ci6.y los pares gents'ajudats fa dificil tenirne de bons

y ben ense.Elàts." l!:s clara doncs la influència creixent
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que sobre la vidn de Sants van exercint els vapors, ini

ciant la idea popular de ",:>ants, barri obrer".
l

,

Aixi vi c t o r: 1\��ln.{')·ll, '1' a la e eva t�lJ.iEI, (23) . ssenyn-

la clarament que el CJ.l18 fa a Sants important és la seva

Lndii s tr í.a , de la qual e nume ra divuit f o rris de r-a j o Leri a ,

sis fàbriques de ceràmica ordinària, una d'hules, una de

blRnquei�, una de manipulat de llana, dos d'ai�uardent,

una química, un mo Lf fariner amb màquina de serrar marbre,

una c1e clarifi car aigii.a-ras, una de cr-émo r ," La Auxiliar
'

de la Industria' de a't ue Ll.s d' enL'Lus t r-ar , i vàries de fi

lats l teixits, entre les quals destaca les de "Güell y

Cia" l "La E�)paña Industrial", de la qua l, as s egura que

paga a Barcelotia la seva contribució perqu� �s una socie

trl.t nr1òntrnn arnh s eu n La capital. A la Bordeta assenyala

liLa Apr-e st ad o r'a Española", del senyor C}il Be ch , . En canvi,

a la llista de contribuci6, que tan �til fou en l'anàlisi

de la situaci6 rural, només hi surten sis fàbriques, sen

se e s pe c i.f í.c ar' - que paguen 170.�·75 rals - l vuit raJo

leries - que en paguen 3.6.03 -.

El cens de 1860�, d óna encara menys informació Ja

que només ressenya les cases separades del nucli, en el

qual hi ha la majoria de fàbriques. Així.hi s6n detalla

des: can Bacard�, establiment de tint d'una casa de tres

pisos; can Nata, fàbrica d'estampats d'una casa de dos

pisos� can Regordosa, de 'tint d'una casa de tres pisos;

el pr'at d'En Gelabert, fàbrica d'estampats d'un edifici

de dos pisos i un altre de tres; el prat Nou, 'establiment

de blanqueig en una casa dc dos p i.s oe ; i, finalment, les
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rajoleries' del �)abadcll, f àbru ca de 1'(.l�jo188 en un edifi

ci d'un C101 plS.

tTÜ-G ep

de Bell e e Lo nu y d.o Ls u cu s vo L tants dc Cornet i de

¡_i'itcr (3'() pels anys lU82 i 18(38. La primera, a més

()'Ul' o st:. .- .:..:>

de 1I1a Es paña .Lndust r-La.L'' "sin rival en España" assenya

la les de Güell, les químiques de Cr6s i de Paris - de

crémor -, la "�l_)orcel¡J,na" :i. "ot ran , cuyas múqud.nas estan

movidas ,por el agua del Canal de la Infanta". La segona,

en un intent de revaloritzar el pla de Barcelona, en el

moment en que la ciutat començava d'ocupar-lo definitiva

ment, aquesta gQia recoman�va les excursions als munici

pis propers. Proposa d'anar a Sants tot anant cap a l'Hos

p it a t.ot i_ n. L "ho ra de r-c co.nnnar=nc uns 110c8 de visita

diu que convé d'anar a 'veure "La Es paña Industrial fi, la

fàbri ca de "Parellada, Plaquer y Cia.'" - corn veur ern la que

ocupà el vapor vell en traslladar-se la f8�brica Güell a

Santa Coloma de ,Cervel16 - la de "Serra y Bertranll, etc.

�rrobo molt significatiu, que recomani tant de visitar

fàbriques, 'com que acabi amb aquest et c.' que suposa que

podria continuar-ne la llista. A més de les dites fàbri-
,

,

ques, de Sants Fiter només recomana de veure els "casi-

nos", així sense especificar, i l'església. Aquí si que

tenim, doncs, una- II19stra de la puixança industrial, i un

argument del clixé obrerista de Sants. En la descripció
de. l,'i tinerari inclou dades de diverses f'àbriqu8s: "La

Es paña Lndu s t rLaL'", la dita de "Parellada, J?laquer i Cia"

i d 'altres de rnenors - "l\lontenys Hnos. 11 ,"Serra y Bertran",

"Biosca y Cia.", Francisco Soley i fills de Mariano y N1u-
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C10 Regordosa - l, sobretot, una que apareix per primera

vegrtda, "Juun Batl16", creada el leSO o. la llòrdeto., dG.la
[ua L d

ó

na téunbé d i.vo r-s e o dades. A part do la continuitat

de la f\br-L 'I UC.'�()l'd()::;(l, (18 Lu :jcrrn y Bcr-t rrin (l'lla,. orn

. c om orrt ar-om r)I(�O e nd avant , p rot ab l.cmcrrt .3j_c:ui millor Dèr
tran y �er:ca, el quo uié s e s t n.ca és que entre les, fàbri

ques protagonistes la parella principal ha passat d'ésser

IJa Esparía-- .l o an Güell a la ]�s-pafla-- J3atlló. Continuitat

d'una f::ran empreua , inici de temps .nous, fàbriques que

marxen, altres 'que hi fan' una pr-i.me r-a escala.
f

Amb aquest crescendo industrial contrasta vivanient

una descripció d e :3ant.J de comcnçamerrt s dol nou-cents

que apareix en un dels· magnífics Anuaris Estadístics de.

..
_._-

ln C:i uí.rrt (1.0 lILrcoJ.()nn (�n): "l.lrf-;;lenta la. z ona do e at a

barriada hermosas hucrtas, fértiles campos y frondosas

arbolcdas por entr e las cunLe s asoma, ora una fabrica,
ora una alquería, ora un p i.rrt ore s co caserío. II Ni que és

referis únicament al sector d.e Marina de Sants es fa di

ficil d'imaginar les "frondosas arboledas" per entre les

qua1s ,pugués tr.eure el cap aLgún "pintoresco caserio",
a no ser que fagi referència a la pintura "social"; el

que si és cert és que aquest sector, contrastant amb la

resta de Sants, trig� a urbanitzar-se.

Per contra totos les dades apunten cap una indus

trialitzaci6 pod�ro�Q; a la matricula industrial de 1912,

per exemple, (39) a 0ants hi figuren les lndústries se-

gücnt0:
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"Hi j 0�3 de U-abriel Aneladall 1 tintoreria.

"Arañó , Pr'atma.r s
ó

y Cia", de 't e í.x i t s i ncaba.t s ,

"Balet, Vendrell y Cia", filatura, teixit i aca-

bat.

"Barru, y, r,I as s e l' o e to", carda.

l'Sobrinos J'. Bat L'Lóv , filatura, t.e í.xit , acabat

i e s t ampat •

.
"Eue ebi o Bertran", e st ampat s l acabats.

"l'.liguel Bel'tr:.ln", t c.i.x.it .

·'lVI. Bo f'aru l.L, s o.c , ell. c.", teixit i tint.

"J. JJurgadas y Cia", acabat i tint.

"Juan BstrL)_ch"; teixits.

".F{golG y Cumps!' , teixit •

.

- ','José J?olch" , teixit.

IIT'r I (' '1 ('�" 11I (: rvun , -o nz a e z y . .I1,a. , filatura.

"Victor Jover'Castells", blanqueig, acabat l

tint.

"Martí Hoza" , teixit.

ur/[iret y Hlor" , teixit.

"Oriols, Corbatera y Cía.", teixit.

IlHec:ordosa e hijosll, tint.

l1Hib6 y Cascante',I, teixit, acabat l tint.

"J'uan Rolduàll, filatura·•

.

11 Juan Serra Arolafl, filatura, teixit, aèabat.

"Hos8ndo Valls", t i rrt ,

"Juan Ventor�a", teixit .

. ' . .i'

. "I¡'ranci.s co Vial S o Ls ena" " blanqueig, acabat.

"Sociedad Barcelonesa de Guanos 11
, teixit i tint •

. / ..



Com que �s una llista de tipus fiscal no hi surt

liLa Es:pafía Industrial" po s e í.b Lem ent perqué pagava per la

f::evrJ, 1'a6 o o c ia.t , n:i tU.Dll)OC "(;;'i.1811, Iiarm e y Cia." ni lo.

o eva �JUc(;o[Jr.;or(t ".L\I.l'cJJ.(J.(lJ, !,'lo.(lucr y Cit ." (jHC tnmbé

havia de�3aJlaren:ut i havi a estat aube t i, tuida per diverses

empreseb m�s petites. Aixi doncs, can Batl16 �s la més

important d'aquesta llista d'empreses, amb una contribu

ció de· 51.455 pts. segui�Q, jo. lluny per Balet, Vendrell

y Cia, arnb 1"'( .lY3 pt s , i .Juun �3 ;rra Aro La - una de les

que ocupen l'antic solar del vapor vell amb lCJ.ó57 pt s ,

])e la resta nonés t rcs . aup cr-ori les cinc mil pessetes l

vu i. t e s tàn ent r e .m i 1 i e in e m i l, s 611. , done s, pet it e s e fi

p.r e s e s , ul')'un ',r:'. i.n�):i.!);l1iJï.cants, con LliCJ.uel .BertrCl.n, del

carrer de Pr-orni
à

n9 6, que norné o posseia dos telers - o

et -'1 .

l (t, r'
I)'. f r· ,,¡ no 1

n Ò nl(� ,.l l)í-l.i'.iI.Vr.L per d orí - i tonia una corrt r
í

bu-

c i
ó anual de 2(5 pt s , ! Pel que fa a la h.lociedad 'Barcelo"

ne s a de Guanos, que aquí .fi{';'U.ra com a empresa tèxtil,

amb vuit telers j_ un tint - i una corrt r-í.buc
í

ó. de 4·65 pts.-,

p e r-ò sense adressa, crec que podria relacíonarse amb

una fàbrica de guanos que va existir al sèctor de Mari-

na, 'de la qual he pogut trobar d.ues notícies certes i ben

diferents; l'una el p e rm.Ls municipal que so.l-licità el

seu propietari Josep Masseres pe� a reedificar-la l'any

1869, l'altre l'any 'següent en que el consistori aprovà

la mo c i.ó d'uns veins de fer. tancar la fàbrica pe r-que

era molt nio Le s ta, Aque.s t a podia haver estat la fi d'una

d e l e s Ciu e d e v i a és [J G r pr i lJ1 er8. fà b l' i c 8. d
I

ad o b D art i f i -

cials del .paI s i. que com la 'eva pr-ò x.i.ma en l' espai i en

o I t cmpu �>ocied.·1c1 A;�r.Lcoln -

no va ¡n;audJ.I' de m(."J,.JUi.:1 bono.

sort . I'ot a c r- 01 sector de J"lo.rina no era mus sa pro p í.c i.,
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ma1grat L 'alegat que presentà a l 'ajuntament de Darcelo

na o L do ct o r' _L"ont i mo.::: 811a el 1852 (40) per El que .;:.¡ ;hi

tr1t:Jl1nd{l�'rj.in to LC�J 10�J J.�j,hriquc8 d'o 1[1 ciutat; i pot u c r-

l�j_n::J nq.ll-L, doric o , l'()r�i..c·en j. el d.coplcgnm·nt ge

n c r'u.I. de les activitats .í.ndus t r-La.Ln a ��)ants, el municipi
. rural. Anem (3. e sLu.dia r--ne [lLa els a eus pro ta¡-:;oni s t e s , en

una penetració gradual, p r-imc r' les empreses i la seva

evolució, segonament els' .s eue empresaris i accionistes l

directius i llurs actuac í.ons principals. Encara que no

ho hacués a.dv e rt ít , després del que hem vist fins ara

qu e da ja pr-cu jus t Lí
í

cat que La ��Jpé1.í1a Industrial S .A. l

que els. seus amos els Munt adas siguin més protagonistes:

quo cap de: la h í.n t òr i 8. qu e compón l1cl"uest· t reba.lL,



02.03. 1E;3 DE SANTS

,

I esul ta evident que ni podem 'materialment, ni tin-'

dria tampoc maSCla interés, parlar de totes les empreses

industrials de'Sants. Moltes d'elles s6n petites empre

ses poc importants, nades molts cops a l'ombra de,les

més grosses, o bé han durat ])eríodes' de temps tan: minsos

que resulten irre,leVélnts., Cal fer una selecció d'aquelles

emp r-e s e s que per la seva Lmpo r-t ànc i.a econòmica o pel seu

.d.nt e r-é s històric han pogut tenir una ernpr omp't a sobre el

barri, li han deixat alguna' influència. Aquesta selecció

l'he haGuda de fer en funci6 dels dos criteris suara es

rn cnt ut �j, i ro Jl ort �Hl e i_ a e conò rn i e a o hj_ s t ò r-i. e a , lJ er Ò t arnbé

he hagut de tenir en compte, és clar, la possibilitat de

trobar Lrrí'o r'mac i ó., fet e xt r'any a la pr-o b.Lemà.t i cu , però
,

.

que condiciona tots els demés aspectes. l la dificultat

de trobar informaci6. no s'ha presentat per les empreses

més grans - per bé que hi hagi una certa irregularitat

en quan a la quantitat. de dades que hom pot obtenir -

,

que són les mé s .co n e gud e s , sinó ben al contrari per em-

preses petitos i molt locals. Aquest darrer fet �s el

que ens ha obligat no a incloure buits en el nostre'es

tudi, sinó a entrar empreses que poden tenir ié;ual o me

nor importància que, altres que no han estat seleccionades.

Aixi, fj_nalment, tractarem aquí catorze empreses

industrials santsenques, onze de mitjanes ,i petites, m�s

la trilogia important, can Batlló, can Güell i La España •

. 1 � ·
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De primer les químiques, que si bé 86n po qu.e s i en tenim

po e a ínforrnaci6 considero que val la pena destacar, ja

que s6n menys'conegudes i relativament importants compa

rades amb les que hi po d í.a haver a la resta de Catalunya.

Efectivament, cap a 1857 a Barcelona hom registrava (41)
catòrze elD.preses dedicades als productes.químics estric

tament, a Sants n'hi havia dos ja llavors, una de les

quals surt a ia llista·com a barcelonina ja que hi tenia

la seva seu social. Po s t e r-Lo rro errt .s
'

en hi establí com a

mínim una altra. Aque st e s. s6n les empreses que hem po gut

conéixer:

1.- "ROUHE".- Trobem amb aquest nom una fàbrica

de productes químics, la que el Nlonitor cita amb la Cros

i li. atribueix - aparentment, si més no si hem de fer

cas d.e l'ordre .en que d.óna les xifres - una importància

major, ja que pagava 1.078 rals de contribuci6. No sabem

.

r-e s més d'ella, ni tan sols on era, ni quina mena de pro

ductes ·elaborava. Podria tractar-se d'una fàbrica quími

ca que hi havia a la vora dreta de· la riera de NIagòria,

al cap d'amunt de La España Lndu s t r iaL, molt aprop del

límit amb les Corts de Sarrià i que avui encara es con

serva, amb un nLt r e e di f i ci és clar, en l' e ap e ciali tat

f'a.rma c èu t ica , sota e l nom 11 Clin-Wfidy S. A. '". Però res se�

(L
.

: :18 (3.,3 qu o [rla]. ni é f' to r'na El és serc:u.r no p o d orn u fí.rrnnr .

citada.

2.- "CHO;3If.- Aqui les notícies que tenim s6n es

cas.síssimes tot i que hauriem volgut poder-ne trobar

l'entrellat de l'evoluci6, similar a la que hem pogut fer

./ ..



més endavant, per a Bertrund i Serra. Efectivament, el

c o.rnom Cros apareix a Sant::; diverses vegadec:;; Emili Cros

i Ionac f'ou 1.' "¡J_ caldo de :Tpr0.J de L ]_l 8r1 o de breu el' � nexi6

el e :3 arit �... n. I: l re o L n j ten t r e e 1 f3 ·111 e G o :"" d G ;i ul i o l d o 1 Ü (J .3 i

1(:)84; e Ll, rnat eix fi{(ura com Q r e pr'c aerrt arrt dels contri

buents territorj_a.J_s en la c om i s s i.ó contra l'anexió crea

da el 1088, Però ja d'abans, ja hem vist com el Monitor

assenyala una ind�stria 1uinica d'un Cros en la contri

bució industrial de 1851, lamós petita de les dues que

indicava. 3egons qu� sembla la primera f�brica Cros fou

instal·lada a �)ants - no sabem ben bé on, però podria ésser

a l'actual carrer de Cros, molt a prop, massa potser1 d.el

c aoc antic del poble l'any lBI7 lï'rancesc CrOf3 d'
.

- p er orl-

.
gen occità. JJ' empresa fou ampliada progressivament pel

n cu fill .l oo.n rl�iTnotcu Cr-o a j_ Po s ae L ( ?-1862), que esta

bl� la seu social al carrer Nou de Sant Francesc nQ 3 (41),
davant per davant de la seu de La Es paña Industrial lla

vors, - mit jans del ·vui t-cents - on s'instal·là el primer

centre de negocis· de Barcelona. Ignorem com i quan va

desaparèixer la f�brica de Sants i quin parentiu podia

·tenir l'alcalde citat amb els pròcers de la química ca-·

talana, que el 1874 instal·làven la seva gran fàbrica a

Badalona, a l'altre extrem del pla barceloni, on encara

és, per bé que el capital sigui avui. Ja internacional.

El ca.s és que a 'La Guia de Bar-ce Loria de Cornet i Mas (37),
.

_ ......----_._--._-.-_----

del 1882 torna a sortir citada la fàbrica Cros encara l,

segons que sembla situada a la 'banda 'de Mar'Lna , ·-'·�i aquea

ta informació és certa d emo st r'ar'La que la fàbrica de

·3ants i la de Badalona coexistiren un temps, i que el

carrer de Sants duu el nom de qui fou alcalde, sense que

.1 · ·



paguem demostrar que existeixi entre ells cap parentiu.

3. - "BAHTOLONIÉ PON;S.". - La mateixa guia de Cornet

i Mas (37) cita juntament amb la Cros aquesta raó social

com a fabrièant de productes químics, també sembla que

cap a I"ilal'ina. :�s l '"llnic llibre que en p ar-La , tot indicant

que produïa crémor tàrtar, pel que podem suposar que és

la fàbrica d'aquest producte que sortia citada a la gula

de'Victor Balaguer ja l'any 185'1 (23). Però el 1882 en

cara n'apareixen més noticies ja que és l'ünica empresa'

santsenca que figura entre els anunc iant s que sufraguen

la guia. Assenyala que era situada al carrer Padilla -

avu i Alpens, .12, és a dir' a la Dordeta, i que tenia des

patx a B�rcelona,·al carr�r de Mendiz�bal, 11, tercer pis.

nO¡J�Jonynvn. L
,

úní, e promi do _[)ar:(fl 01 ld6'f, tot d í.errt quo

.a totes les expo s i.c i ons a que s 'havia presentat havia es

tat premiada. Bspecifica que comprava baixos, mares l

tartrats de vi i d'ai6�ardent, i que produïa crémor blanc,

vermell, rosat, sorres d'aiguardent, de tartrat i de ma

res� i mares de baixa graduació per a fabricar l'àcid

tartàric. Una empresa, doncs, relacionada amb 'la fabri

cació del vi, de la qual no trobem cap més rastre.

Entrem ja en La manufact�r?- cotonera, la gran ac

tivitat de Sants, la gran activitat de Catalunya, en la

qual Sants presenta un deS1Jlegament inicial molt fort,

? centrat sobretot en les grans empreses. Vegem sinó el

quadre que per a 1850 e Fl.abo r-à Bellmunt (6):
/
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(l'EIXITS

JJLOC
cavall fusos fusos

vuuo r totals mecàn .. telers telers
mecàn ..

Barcelona 1.008 243.876 8.972 9.958 1.250
'.

Sants 265 37.174 31.464 500 500
St. Andreu 28 9G380 - 852 -

st. Adrià - - - 4-5 -

JJac1alona 20 3.84-0 - - -

Horta - - - 28 -

L "Ho s p i t aLc t - - - 82 -

St. Elartí - - - 56 -

- -- --_'

CA'l'ALUNYA 2.110 890.999 83.628 37.303 4.109
-_._-- ---_._ _ .

�------- - ------_-

OBFU�HS El\U?HESES

1JJOG fila-
teixidors

fila- tei-
dors tura xí.t

Barcelona 6.141 16.329 99 219
Sants 559 533 2 1

St. !\.ndreu 237 1.132 5 37
St. Adrià - 45 - 1

Badalona 83 - 1 -,

Horta - 44 - 2
,

L'Hospitalet - 123 - 3
St. IVlartí - 70 - 2

_, - _. ¡...,

CArf.'l\.JJUJ�'IA 10.263 54·.805 1.471
-"-� _._........._.._-- ...�_. ..- .. �- .._--- ------...

Pcd em observar com en aquesta data del comerç de

la gran inddstria Sants, enl tres empreses, posseïa el

12,/� de la po t enc í.a de vapor instal·1ada a catalunya, més
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d e Ls dos' terços dels I'us o s rnec àni c s i prop d 'un qu.art

dels telers mecànics. Pcr nquests conceptes només era

au p e r-at per Bar c c Lonn , llevat d e Ls fusos mecànics en que

era la primera p obLnc i.ó catalana de 11avors; en la manu-

factura trad" -L" t ,�, t A'. a c i ona.r , en C8.YlVl, era su »e ra
-

per IJan n-

dreu de Palomar, concentració industrial més important.
IJa puixança de Sants, doncs, estava estalonada en les

'. dues, grans empreses del moment. Primer examinarem aques

tes s eparadamerrt , l per ordre cronològic:

1.- 11 GUELIJ, HAMIS Y CIA". l�l "vapor vell", dit

així perqué fou la primera fàbrica moderna de vapor que

s'instal·là a Sants, hi inicià la nova època. del maquinis

me; el seu nom popular en defineix bé aquesta caracterís

tica, cnpdaviJ.ntcra. La f'àbr-í.cn hi fou a í.xe cada el 1840, al

carrer del Nord, avui Galileo, ben a prop de la car-ret ez-a ,

que ben probablement fou el factor primordial que en de

cidí la localització. Efectivament, la facilitat de comu

nicacions, que seria eixamplada el l855'amb la construc

ció també molt a prop de l'estació. de Sants sobre la li!'-,

nea del ferrocarril de Barcelona a TiJ:artorell, degué pe

sar aquí més que cap altre factor, ja que d'antecedents

d'un prat no n'hem trobat i és inversemblant que en hi

hag í., Cal tenir en cornp t e que l'empresa fou formada per

un home que no tenia cap relació' amb el pob.l.e , Joan Gii.ell

i' Pe r r-e r ,
. figura cabdal de la indústria catalana del

vuit-cents, per al qual la t'àbri ca de Sants no és rnés que

un pas en la seva estrat�gia global de concepci6 dels

negocis i de l'economia. La seva estàtua, aí.xe c ada front

del Poment, del qual en fou un dels fundadors i anima-

./ ...



dors, cJ.estrulcla el 1936 i re fe ta desprós de 1�39 -, bon

'al' contrari que d 'altres 'e�tQtucs barcelonines - mira

f�)irnbò,li cnmo nt C'1 p a :Jant o , per 80 br o ac tota la Gran Via;

p c rò Ln o o vn nct.i tut no �¡¡ lJ1ér.: que ai xò , U 1'1. o J mbo L, �s

uria fj_e,ura p ro u cone{J,ud.a i o c tud i.uda llor estendre 's-hi

gens, crec (rUC en lli ha prou remetent a la síntesi ue

en féu I,.']ontserrat ]�loren$ (42); potser caldria destaèar

nom és, re for \: arit é:L que s t t �l P e et o t un foras ter a �) allt s que

el cap i tal el e l�Hc.l 8�1 b[ u i CU.rIlC.!1.l � d
'

o r:i.gen ame r
í

eh - in-

d
í

ano - fet sobretot amb. el fr'u.it d e L comerç d'esclaus_, '

�

negros (�·3); això" com veur-em més, cndnvarrt condicionarà

i e xp.l.'i c ar-à a.l¿:runes act í. tuts arrt Labo Lo c í.orri s t e s dels in-

dus t r-La.Ls , també dels oarrt s encs o dels que tenien llurs

fàbriques a 3ants.

El "V'11JOr v e LL" inicià, donco, les seves élctivi

tat s a1 carr e r' el e l 1" ordel 1840. La pr imera no t í c ia Ciu e

en tenim sembla &sser la llista de contribuci6 industri

al que trans'criu el lvloni tor, tantes vegades citada. Allà

especifica que tenia dues màquines de vapor amb, la força

de 80 cavalls - totes dues juntes- que movien quaranta

dues cardes, set mil fusos de:filar, en catorze màquines,

cent-catorze telers mecànics d'empesa i cent-seixanta

Clnc de vellut. Hi treballàven dos-cents trenta homes i

cent vuitanta-quatre dones, en total �.l4 tre·bal1adors.

Pagava 5.666 rals i 7 ros. de contribució. La descripci6

po s t e r í.o r ,
encara que no mas sa , GC La que apareix al r;¡ a

doz, que indica la mateixa força de vapor, però ([aire bé

doblO quantitat do fusos (13.328) i,en canvi, només 200

télers mecànics; sense especificar-ne les funcions; el
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nombre de treballadors també hi és' minvat, 360. Tornem a

tenir noticies de la fàbrica l'any 1855 - sempre lapses
do tClnI)[l ben cu rí.o - però aquesta vegada d'un caire di-

fer e ri.t (J1 A. ). 'D' "1 1 d
.

l 1- 1--]' 'l1., .. , . urin Jan. ;1, pr-r.me r- poc em C:.TCo'ü._J_r _.0. com-

pos í.c í.ó del capital aquell any que erc), la següent: Joan

Güe 11 i �Lll e rr e r , 271.000 duros; Domène c 8J11i�), 41.000;
Pau HG Tintoré, 15.000; Joan Jaumandreu, 15.000; Esteve

'. Gatell, 24�OOO; Celedoni J\.scacibar, 9.000; Sebastià 'Anton

Pa s cua.L, 15.000.; i Joaquim Ca�)t8.üer, 15.000. El capital
social pujava, doncs, de 405.000" duros; el directo� era

J'osep Sot i Pa.d.r
Ï

e , que havia entrat a la fàbrica el 1850

i que 1'11 de juny de 1855 havia estat nomenat �resident

de l'Institut Industrial de Catalunya. Després d'haver

registrat m�s de dos mesos de vaga el 1854 pel conflicte

do 1Cf3 !] _:lfn.ct:i.ncs, el 2 d c juLi o I de '10'55 8 "i.ru c Là la

primera vaga general' de Catalunya, clue al "vapor vell",

mal ��rat el caràcter pacífic del mov í.rnerrt , adquirí moments

tràgics en ésser assassinat Sol i ladris i ferit greu el

SOCl segon Dom�nec Ramis. Pels mateixos anys tenim noti

cies que la seu social de la fàbrica �ra al carrer dels

CÒdols, l�, part darrera de ¡es de Cros i de La España

Industrial, formant aquest primer centre�de negocis de

que parlàven, prop de la plaça del Duc de lVIedinaceli.

D'nleshores ençà les notícies són més espaiades i

irregulars. El fet wés important és que a partir de 1880

s'inicià la crisi del sector cotoner que també es féu

sentir al vapor vell. Així el lè:589 aparegué un opuscle da.

Ferran Alsina, en el que aconsella la r-e f'o rrna de la fà

brica (45) qué sembla que fou començada, però el cas és
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que el propi Alsina que tenia una fàbrica a Roda - asso-

ciat amb Busebí Güell i Bacigalupi :_ fill de Joan Ciue

havia mort el 1872 - traslladaren la fàbrica a Santa Co

loma de Cervelló, 8, l'edifici construi t per Gaudí que

des,del 1920 és la Colònia Güell, i que el 1943 fou com

prada per Bertr�l.nd,i Serra. lla f'àbr i.ca de Sants, e Lvvupo r

vell, restà p e r-ò ; fou traspassat a .":Parellada, Flaquer y

Cia" que es dedicà a la -pr-o du c c i
ó

de parie s exclusivament.

De'totes maneres sembla q_ue els propietaris seguien essent

els Güell; així ho trobem, en la carta d,'un obrer durant

la crisi del 1877, en que durant mes de quaranta setma

nes noraé s es treballaren ,quatre dies setmanals, 'quan diu:

"Los Gres. Parellada, Flaquer y Comp§, dicen no tener

despacho, pero los obreros ven claramente que e1 género

elaborado no se almacena sino que se vende; pero corno

e et o no es de mi Lncumberic i.a , me limi to a suplicar al 0r.

D. ,Eusebio Güell, propietario de la f�brica, se digne

hacerse capaz de la mala administración de la compaflía,
y cuanto pue da en favor de los obreros, s eguro de que se,

lo agradecer�n e�tos con la poblaci6n entera, dejando de

mostrados una vez m�s los fil�ntrópicos sentimientos del

que heredó la fama y el buen nombre de su ya difunto pa

dr e
"

.. l (:)1 .nat e í.x any el diari, s arrt s enc
t

L ""co de Sans-;;

que diri\�í <-Tacint Laporta , de L dia 13 d'octubre anun c i.a

un floti.-!; inccnni. a "la fr3,brj_cn del ;'r. l�Uell" .i el r e rna>

Cl 'del treball s o t.mnna.L oomp Lc rt , Aquesta extranya com

panyia, doncs, tj_n{�lé una vida curta, ja que a comença-

'mel'rts del nou-cents la mat e í.xa fàbrica era subdividida

en empreses tèxtils c.liverses, la de "Juan Serra Arolatl,

que ja oo.ne nt ar-em l la "rl[iret i Flor" que el 1912 t errí,a

./' ..
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93 telers i pagava ].42.j pts. de contribució,
.,

con a 1111.-

nim. Avui encara és conservada· l'estructura externa del

l'vupor vell I!
, però les activitat s 't è xt a Ls s 'hi han e stin

git, e s s crrt aubnt i tu
í

de s p e r la fàbr i ca l dipòsit dels

mobles ;ases.

2.- "LA E,:51.)ANA INDUS1ri·?IAL S.A.". Arribem a la fà

brica Hl.8s important de 3ants, la primer::¿, societat anòni-

111a en el ram cotoner de l 'l�stQt e s panyo L, i moltes vega-
.

des l'empresa més important també. reI' aquest fet ha es

tat molt estudiada i citada l les informacions que·sobre

e LLa existeixen són j_Y1J11 ens es ; la dificultat no és trobar

ne, sin6 aclarir-s'hi, trobar el fil. Cal citar d'una

·banda el treball d'alguns historiadors, sobretot Jordi

Nadal i l.l i.qu e L Izard (46), l de l
'

altra la h i s t
ò

r i,a de

la ])ròpia einp r e s a (4·7) com a mínim. Pe r-ò no hi ha histò

ria e conò:mi ca o Lndusrt r-La l, de Cat aLunva f1_"ue no La posi

com a exemple, que no s'il·lu$tri amb alguna de les seves

imatg·es. "La Espafía Industrial" és la peça clau de la

història l de l'evoluci6 de Sants i és la peça clau de la

història l de l' evoluci6 de 1·' econorri a catalana.

"1a España Industrial S.A.1I és la creaci6 de la

familia l'.iuntadas y Campcny - dels quals parlem llarga

merrt en l'apartat sogticnt - consti t.uLda a l\¡'íadrid el 28

de gener de 1047 com a fruit una mica de l'Instituto In

dUJ trial de Espaí"ía, amb unn jun ta en la qual a nrc)..) dels

gerUléln�3 ! .. Iurrt ad.a.s , que aportaren la ma jc r part de+ cap.i>

tal (4·8), :hi fj_{�ur�tven Pas cua.I LI\ad.oz, T30no.ventura Carles

Aribau o }"ii'll1Ucl Cantera. La intenció era de consti tuir
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una societat d'abast de ·tot l'estat l anys enrera (1835 l

1840) el &ermà segon delo muntadas, Pau, havia fet ges-

't i.onn a Aro..{:,ó (cnsa de nrí.s e r-Lcò r-dLa de Saragossa, mones-

tir .de .I.J:Lc(lra) p cr t.n I, d o trobar l'elnl)lí.Lçnrncú.t p r-Ln o i pn.L
de la fàbra ca , Die principal, perqué els IHuntadas tenien

ja el 1039 una f[t"lJric;a de vapor al, carrer de la Riereta,
cantonada �')anta Elena, a Ba r-c e Lo na , El monestir de Pi.e dr-a

l''' 00 r< -� >1 n l'.) 'l'' ',)
'l'l' 'l'\.-....;.I�U(_.l, /J\.:,J .1.(.A _"_ pel ;.) G e u �1 11 e re 1.1;J, e om ve 1.1rem d G S :p rés, i

la f�Lbrica principr.3.1 ani a. inbtal'lar-s e al municipi de

Sants, vo ru 18. r-í.e ra de Lla,c;ò.yia on elf) T.'luntadas, com ja

hem dit, tenien un establiment de blanqueig, que havien

c ornp r at el lÒ� 2 quari encara era una casa de pagés. No he

po gut trobar cap escritura referent a quan comença a

funcionar en realitat' la fàbrica de. �J(:l,nts, però Jordi Na

dal qU(! lJI.l l,('! l.'t c orn p �:J,l):i_l'i,t:d; fI.:J:'()!;ur l. que tí.nn nl 1U�·9

no comenc
à

a produir. JJa mat eixa data dóna el IJ1:Lbre del
..,} ..

---------

,c�0_��9..��:�n.. �:. (�'1) tuc :l�·: ...

cnyn La que l' c quip Lni c.i a.l, arn for

mat per dues màquines de vapor de 75 cavalls cada una ,

que movien 20.596 fusos (18.036 de selfactines i 2.560

de continues) i 500 telers; diu que trunbé funcionava la

secció d'estampats. Del mateix llibre treiem que a la

gu
í

a de Barcelona de 1049' de Sauri i h'lates ja hi surt una

referència a la fàbrica. El MOhi�t_�r (21) té l'estat de

dos anys després de la inauguraci6; no figura la potèn-

e i.a ins'tal·lada, en canvi assenyala l'existència de 48

cardes,' 68- màquines de f' i Lar' .amb 19.986 fusos, només 275

.

telers rne càni c s , un 'blanqueig, tres cilindres d'estampar,

dotze taules de pintar i dues paròtides no sé que són,

en un altre indret els anomena paratips - i indica que

pagava una contribuci6 de 12.113 ral� l 9 ms. més del do-
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ble que el "vapo r vell" eL mateix any; per bé que hi ha

un espai per 'al nombre de treballadors, homes l dones,
aquest espai és en blanc.

El 1853 la fàbrica fou ampliada amb dues màqu i.ne s

de vapor més, de la m�teixa potència de 75 cavalls i fou

completat el pla previst de filatura i teixit. D'aquest
pla ens eri d óna 1LYla primera idea II,'[adoz al seu diccionari

(18), i per aquesta dada podem datar la seva redacci6 de

l'article Sants entre 1853-54; efectivament, ja hi deta

lla les quatre màquines d e vapor, que movien 40.000 fusos

i 1.500 telers mecànics; la fàbrica, o cupava una mica ,més

de set mujades de terra -. era ilurIlinada per gas; hi tre-

ballaven 1.500 treballadors. En aquest moment, dohcs, �s

ja c Lar-amerrt La p r.í.me r-a f'à.br i.ca de ;Sants' i de Catalunya,
és clar, just quan comença �l conflicte de les selfacti

nes que la paralitzà diverses vegades durant qUinze dies;

a la posterior vaga 'general de' 1855, hi aparegueren unes

pintades carlines l un treballador seu fou acusat de l'

assassinat de ;301 i Padr'Ls , el que motivà que el dia del

judici hi assistissin tots els treballadors. Per cert,

durant el conflicte de les selfactines fou �ort el �ajor

dom de la f àbr i.ca d e la Hiereta, Bartomèu l'fisseracs. En

tre tant, la seu social de l'empresa s'havia traslladat

de Madrid a D�rcclona el 1851, al carrer Nou de ( ant

irancesc, 2 - carrer ja citat abans - on romangué fins

al 1860 en que fou port ada a una runpliaci6 de l'edifici

de Riereta-Santa Elena.

l partir del 1857 la fàbrica fou dirigida Ja no-

./ ..



més pels do s germo.nf:� pet its, I sidre i (.T o .JeD Ant ó
n , però

fou aquest darrer el veritable motor de la industria com

v e ur crn , Una .i.d o a de 10. Lrrrp o rt àn c i.a de In :[�Lbrj.ca d.e �:)[lnts

.i de la j_nfluènc:i.n d c La ��cu.s amo s 'pot (lOnD.l'-la 01 fet do

el 1060 La re inn, 1 �3[tbe1 hi f
ó

s una viui ta, de la qual el

llibre del Ce nt cna.ri en dóna un quadr-e pintoresc ! Amb

aquest motiu s'organitzà una exposici6 improvitzada de

la qual en resta una descripci6 de l'equip de la fhbrica:

set màquines de vapo r amb 6uO cuva.Ll.s efectius de força

que movien 100 s eLf'uc.t í.rie s .i. 18 contínues que swnàven

36.2UO fusos, 936 telers mecànics, un blanqueig amb ca

paci t.at de 600 peces diàries, sis màquine s d'estampar a

2, 3 i � color", uns o i c= c cnt o c i.Li.ndr e s d e coure {.�ravats

(podien sortir diàriament unes 800 peces d'indianes) i

. 'un t i ni; i !./fIll (;iJ.¡JII.(;j.t:l,t I)(;:r ?()() pe e cu diàri.cr: , el nombro

el
'

o pc rri r-Ls era de 1. '( 90 .i la inversió total anual ( mat e

r i cn OliJlera:J, jorl1t'l.ls i nrnortitznc:i.6) de 1(5 milions de

rals. Aquesta descripci6, en principi encomiàstica, ós

un xic difcren·t de la que proporclona un� altra font per

a l'any següent (49) i. que; curiosament és sup e r-i.o r , lle

vat en el nombre d'obrers que xifra en 1.662 repartits

així: filatura, 560, dels quals 160 homes, 278 dones i

1'22 nens; teixit, 796, dels quals 655 home e , 103 dones l

38 nens; i acabat l estampat, 306 obrers, dels quals 266

homes, 32 dones l [3 nens • .Així doncs, de la plantilla

dos terços eren homes, una quarta. part doncs i la resta

nens; les dones eren majoritàries en la filatu.ra. La cul

m inac i.ó d' aquesta è�floca sembla que fou assolida el 1866

quan, segons Nadal, l' em}Jresa asso1í el m i.Ll.o r exercici

de la centúria; d.esprés s'inicià un cert estancament •

. / ..



¡,lOU una època que es c10cué el 1880 arnb dos fets dife

rents: l'un que fou l'Jltim any en �uc es.produiren ln

dianes, l'�:-i.ltr"c, relacionat amb aquest, fou la mort de

Josep Ant on i 1 ';],CCÓC\ a 1:"1 d i r'e cc i
ó efectiva del seu fill

�/fati e s •

1,;�ties inicià la t r-ans to rrnac i.ó de Ln fàbrica; el

1d83 començ� de produir volluto; el 1388 donà Ull cop de

força 2" la .jurrt a . d' ac c i.orri a t e s i aconseguí la tran:::3for

ma c í.ó total' amb la renovació de maquinària,· començant
per les calderes de vapor de les quals n 'instal�là dues,

una de ·1.000 c ava.L'l.s j_ una altra més petita de 4-00. El

1893 'inicià la jrr o duc c i ó de franeles, el 1895 de piqués,
el 1897 de tela per a enquadernar, i just en començar el

nou-cents Lnic i à la pr o du c c i.ó de les famoses' panes de

"raiadillo'l, la roba de les classes 't r-e ba.l Lado r-e s que
v

salvà gaire bó "IJa �'Spafla" de la crisi de producció que

·fou gene�al a partir de la desfeta colonial. La trahs-

f o rma.c i.ó fonamental, però, arribà el 1914 quan s'elec

trificà la producci6 mab seixanta motors de 1.700 cavalls

de potència en conjunt, tot cloent l'època del vapor. El

1921, en pl� temps de quan matàven pels carreis en un

atemptat morir'en dos treballadors, la familia dels quals

emparà l'empresa arribant el fill d'un d'ells a ésser el

ca.p c Ll.à de IIJJél. Espcúía Lndue t r í.a L'!
,

mo as én .l can ['/Tiral1es,

ci qui devem la còpia me c ano gr-àfLca del L'lonitor. El 1924

la seu social fou traslladada a l'eixample, a là plaça

d'Urquinaona cantonada 11dria, on avui s'aixeca el gra�

tac els ; fou 'el darrer canvi fet en vida de Maties l',,'lunta

des, que morí el 1927, essent substituit pel seu gendre
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J' os ep h.ig d'Alb e rt i Des pu j ol. Aques t eixamplà l' ernpre s a

. econòmicament (é.1.dquifí l' emp re sa L ohair de ;�abadel1 el

1931), i rnu.. l.e ri.a.Lm cnt , c r-e ant l'obra social de La España

(.casa br c s o o L, menjador, dispensari, c oneuLt o r
í

mè di c i,

po s t eriorment, camp de f'ut bo l, casino, camp de pilota,

etc � ). Ell també fou el .qu e passà la crisi de la guerra

dels' tres anys, sense perjuici� per a la empresa gràcies
a les bones relacions del baró de Terrades, que morí el

1952, essent substituit pel director actual, el seu ne-

. bot, .Io aep }'¡':'g �óspafin i Muntadas. Aqu e s t , marqués de n�ont-

sarrà, fou el que efect�a el trasllat de la fàbrica a

l'¡J'011et a mi t jcvns dels anys seixanta - reduint personal l

moderni'tzant naquinària - l el que promogué l'empresa
.

b
.

]
.

à' "1 E l l' '\ 11lnm o J_ _l c: rla. �J. • o • 1"1. • ,IIJja Es p aña Industrial S .A.".-

que JJrescnt�t. el lSG(j el p la parcial p o r a edificar in

tensivament tot el seu solar, pla declarat i�legal a to

tes les instàncies jurídiques de l'Estat, �el qual sem

bla que només en restarà, Sl tot va bé, els dos blocs que

s'aixequen Ja on hi hag.ué el camp de futbol.

Una història exemplar, que restarà completada amb

,

la història de 'la família; ambdues' ens han de ben iI-lus

trar sobre 'les estratègies dels industrials sobre la ClU-

. tat.

.3. - "S0BEINO
I

D}� J'UAN BJ\r�CLJjÓ". Aques ta empresa

completa la trilogia, tot i ésser la més moderna en,' el

temps, és taE1bé la més desconeguda, sobre la qual. exis

teix menys infonnaci6. El 1868 s'insta�l� a Les Corts

una fàbrica dels germans Batl16 (Fèlix, Joan i Jacint),
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d'origen oloti, a, la qual s'atorearen quatre mansanes de

l
'

e i.xamp I.e Cerdà. El 1876 canvià la raó so cial, que des

d' aLe uho r-e s es di{;ué Datl16. i Batl1ó, ben po s s ib Lern errt

J)8 rquó (To(�nl ].' uban.l onà per. a ·crear 1(1, fhbl.'i ca I e �) ant e
•

Aquesta f à.b r-Lc a de les Corts f'u.. ncionà al 189.5 a , poste
riorment fou venut l'edifici - quc es conserva encara

gaire bé intocat, reliquia de les fàbriques catalanes

del vu j_ t - C G nt s _. a 1 a d. i lJ u t ¡t e i ó provin c i al que el 1908

la convertí en universitat industrial.

La f�lbricD. de Sants s '.instal·là en el terreny de

can Mangala proper on m6s tard pcssaria la linea dels

ferrocarrils cut a.l ans 'a Jant Doi, Llo.rGorel1 i Igualada,
al carrer de la Constitució, 19, al barri de la Bordeta.

1;;1:-; fn'opi.ctarj.:-3 v c
ï

n.: ·C:l ro s.irrt i r'cn un tClJ'rps a d ixo.r

construir la claveguera qUG havia d'evacuar les aigües

de J.Q fàbr i ca, fina cd .. des cmbr-c de 1'(377 no ,)'arr
í

bà a W1.

acord provisional per tal de començar la in�ta�laci6 de

la fàbrica. El 1380 sembla que fou la seva data d'entra

da en funcionament. La guia de Fi ter de 1.088 (37) indica

que comptava amb 30.000 fusos i 700 telers mecànics i

que o cupava uns gOO obrers, a la ¡-r_suia de, Cornet i Mas no

hi surt encara. A la matrícula industrial de Sants de 1912

( 39) hi fiGura amb 73 kw de potència instal·lada que mo

vien 2.716 fusos, una perxa, 720 telers - el mateix Sl

fa no fa que el lü8d -, tres cilindres d'estampar, 'Lm

blanqueig, vint-i-una màqUines d'aprest i 1)..n tint; la

contribuci6 que pagava pujava a 51.455 pts. La f�brica

s'anà mantenint
• , �. J

l S 8SGlngl després de la �lerra, trans-

formant-se en un con junt de magatzems i dipòsits.
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I fins aquí el que fa r'e f e r
è

nc í.a a les tres �rans
,

empreses .tèxtils de Sants, les que en vertebren el seu·

esquelet industrial. En la reconstrucci6 histbrica, perb,
hem vist COli1 81JCLre .ix i. 11 tot de f'àb rí.que s petites i mit ja

nes, potser méu arI' lades 3.1 barri encara, que no es con

venient d'oblidar. Le s a.nfo rmac í.one són encara més min-

ses
. ,

l mes espaTses, per aixb en dono noticia resumida i

per ordre·alfab�tic:

<

.

exist eix ja en l 'actualitat era si t.uada al carrer Ba.du.L,
157. La primera noticia que n'hem trobat �s la de la ma-

. .

tricula industrial de 1912 (39) i sospito que l'empresa
no devia �sser massa anterior, com a màxim començaria a'

cavall el ols dos 8e[';188. Efectivament, cal pensar-ho, ja

que el s oc
í

principal, el s cny o r' Balet era cermà gran de

Ilanue L Balet i Crous, del qual sabem que nasqué el 1893,

�s a dir que, per di f e r-èno i a d'edat que tin¡guer::1sin no

sembla possible que form�s societat m�s enllà de comença

ments de segle. Aquesta empresa el 1912 tenia una pot�n

cia Lrrs t a.l-La.da de 35 kw., el que la convertia en la més

gran, després de la trilogia és clar, del barri; Ja hem

vist que la contribució del dit 8ny era tarnb� la més ele

vada, després de les tres grans� que en aquells moments

nomé s eren dues. Aquests 35 kw , movi.cn 756 màquines de

filar i 340 telers mecànics; il�orem quin tipus de m�

quines eren' i, per t.arrt quants fusos c ompt àvcn , lli havia,

a m�s, una màquina d'aprest. La fàbrica va �s�er desman-
.'

.

"

tellada Q rel de la renovació del barrl, de l obertura

del primer cinturó que revaloritzà extraordinàriament· el
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ca.rr e r Badal, l avui és una casa de p i.s o s ,

2 - "1"U,,"j"'DIO "131,'1">(1") ·\],1"0"• J •.}.I . . . ..J l .. .Lt! .�. • "l\.ixí. surt citada l' empre-

sa et IQ mut rLcu Ln �nd in t ri a'L de 1912, residint n l. carrer

de t¡¡nrina, 62 ,.

• ,) l t cn ím en c omp t e que aquest carrer avua

és en part el carrer I'ar c e ri s ae s i (rUC el sector de baix

de la Gra.n Via, on era pro bablement el número 62, ha de-

sapare,(1,ut s o ta la u:r'bo.nitzn.c-i.ó de la" zona 2ranca,
,

es di-

fLc i L de s ituur=-La avui en [.1(lU .s t nou barri. Ja. d' entra-

. da el nom d '.Ljusebi Be rt r-and i �)errQ ens vé al, C'3.p en veu

.re aquesta eHlpresa cotonera, éllnb el que Sants hauria

comptat amb una factoria de les d. 'aquest gran. industrial,

un dels funJ.adors de la J�li(sa, que arr í, bà a contro lar la

colònia Güell de Santa ColoHla de Cervelló, com ja ha es

t[J,t dit , I'o rò no' orn DJ111estel:Jeu únic lligam po s s í.b Le

amb fJants, . ja qu e ca.p a la fi del vu
í

t-cents va adquirir,

també al delta del JJlobrecat, pe r
ò

'a l'altra banda del

riu, una explotaci6 agr�ria important, La Rica�da. l JUs-

tament per a electrificar aquesta granja aprofità la pro

pera fàbrica de ;3ants des de la qual hi féu dur les con

duccions. A través d'aquesta informaci6, i gràcies al mi

nuciós estudi sobre el delta de Jaume Codina (50}, hem

110 rrut entroncar .aqu e s t a fàbrica d '_t;usebi Be rt rand amb el
. l

f arn 6 s 11
prat Ve rrnell í I d. el que j a hem pa l'lat. E fe e t ivam ent ,

de Bertrand i �)crra ha d'ésser el que Piter" en la seva

guia de 1888 (37) cita com a :3 erra l Bertran amb els cog-

noms invertits ja que a Sants l'establiment dels �3 erra

havia estat el primer l a través de Flora 0erra l Casa-

noves (1825-1904), que casà amb Manuel Bertrand i �ales

(1848-1911) d'origen occità, passà al seu fill Eusebi •
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, '

Aquest fou el que construi el gran imperi del cotó que

el du�ueren a figurar el 1935 com a primer industrial

indivi. dual del cotó del món 8,1 1V1ast er Cotton ,Jpinners

Association de Iranche s t e r (51).

Aixi doncs, pel c�nt6 dels Serra aquesta fàbrica

ens remet a les noticies que haviem trobat al flToni tor (21)

i que ja hem comeritat. Domènec Serra, propietari del prat

Vermell o de l€s Tres Puntes, que el 1851 ocupava 40 tre

balladors, i d'un establiment de blanqueig i bollidor -

que podia �sser el 1 ateix o no - que pagava.l.078 rals

de contribuci6, podia �sser el pare de· Flora Serra i, per

tant, sogre d'Eusebi Bertrand.

Aquesta fàbrica, avui també desapareguda de cara

a la urbanització, E�l 1912 tenia nou pe rxe s , Ci11.C cilin

dres d'estampar, un blanqueig i una màquina d'aprest l

pagQva 7.305 pt:J. de contribució el que la convortia en

la tercera de Sants, sempre sense comptar les erans. Un

3.- "ENHIC GllILLET".- D'aquesta empresa si que no

altre exemple eloqllent de com els prats de vapor han re

sultat elements importants ert la localitzaci6 industrial

posterior.

on uab(!T[l pràct í.cnmcut r _fl. Lli' {�'u.rn et In 11:i.:J'I;u d.e
.

IJ, con-

tribució Ln.dust rLaL de lé)51, .ue reprot.lueix el rlfon_itor,

i Ltlc[;hor8�.l (�U La tercera fñ.brica de �,)nnt ...i, si mó s no per
. ,

. la juot a que po.i�a. � la matrícula industrj_nl de 1912, en

canvi , no }lj_ fi.¡n;ura d.e ca
..

m ine ra , a ixf com tarn�oc no és

citada en cap .de les fonts que hem consultat. En princi-
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'pi no GS extrany ja qu e les societats del vui t= c errt s se

solien constituir per periodes breus - quatre o cinc

anys -, d c s p r
ó

s d o Ls quaLs po di e n r-cnova.r=ac - amb els

mat c i.xo s o d'altres socis _. o bé Li.uu i.drrr , Aquos tr podria
. é s s e runa del e fJ III olt e s e1l1_1) r e s e s t è x t i.l s del vuit - c ent s

que dur-ar-en [Joc. JJlJ informació única que en po s s e irn és

:que en el dit any ld51, tenia dos cilindres d'estampar,
dos par-o t ipe ., en¡(J;iny qu o ja he dit que desconec - i

d '.u,ltres e:Jtris t èxt iLe fJ e ru' e c s p e ciri car i que pagava

4.108 rals i 13 ms.

4. - "j\[fLN.:..,;r l_r, CAHHIÓ Y CIA". Una altra empresa de

la qual no en h i. ha no t
í

c
í

c c , com l'anterior, i qu e l'

�nica infonnaci6 que en tenim prové d.'una font externa

al ·hrl.rri i en cap d e Le a del burri. no h i hem. pÒ,n;ut. tro

bar res. Ignorem per tan els anys que pogué durar i on

podia ésser Lns t e.Fl ada , Es ·tracta. d'una .f àbr í.c a que apa

reix en la llista que en donon Benet i r1farti CL La seva

obra, transcrita de la guia Bl consultor (41) de 1857,

dint re d..c l' apar tat 11 fab r j_ cas de hi 18. d o s d e algo d ón , la -
.

na y linerl; hi diu concretament que la fàbrica d'aquesta

empresa és a oants, però que la seva seu social és a

Barcelona, al carr�r de Sant Pere més Alt, 16.

5.- "REGORDO;')A E HIJOS". Aquí tOrnem a topar amb

una empresa de llarga·tradició �l barri. Situada al ca

rrer de Portbou, 74, avui à.83apareguda ja que era on avui

passa l'avin¡suda de Wadrid. El 1851 ja era citada a la

llista de la contribució que transcriu el �honitor com un

dels quatre tints vermel.ls o de blanqueig, juntament amb

./ ..



n'EraSTtle l can Nata, els quo.Ls pagaven 431 rals cada lm.

Al cens del 1860 hi f í.gur'a també com a establiment de tint.

A la C:u.ia d 'En l�i ter de 1888 (37) torna sortir, aquesta

vegada com "la de tinte s de los hi j os de Mariano l1e@;or

dosa y de Mucio lI8g01 d o ea , ", que ens confirma el seu de.s

tí de tint, però no queda clar si Irar-Lano i r,¡Jucio - 1Vluç?
són els fills d'ambd

ó
s els qui formen l'empresa. A la

matrícula industrial de 1912, torna a sortir l'empresa,
amb el nom que encapçala aquest es ratlles i assenyala

con un establiment de tint petit, llue pagava una contri

bució de 469 p t s . .Iuo tamcnt aquests' anys, sobre el 1912,

és quan .Io s e p Miracle (52) assenyala que hi entrà a tre

ballar la seva germana Francesca que hi empaquetava cotó

hidròfil' - no sé que pugui tenir que veure el -tint, en-

c a.ra. que si{�i de cotó, amb l' ernpaque t a.t del cotó hidrò

fil; p od.ri cn é.e s e r du e s crnpre s e s de la mateixa familia' ?-,

fet que li inspirà la feina de l'Elvira, protagonista de

la seva riove El a descriptiva de la vida de Sants dels anys

deu del nou-cents (53). A�uesta empresa devia arribar a

ésser secular" doncs, ja que existia d'abans de 1851 i

devia arribar pr-o'bab l.em ent fins al' obertura de l'avin

guda Madrid, una altra que cedí en front de la urbanit-

. ,

zaClO.

6. -
li �rUAN HOJd)Uh. Il. (.[1ornem a t robar una cmp r e sa

.

petita però que ha deixat record al barri (54). Ert-:l, si

tuada al currer de Begur - Anna MG Torronts la situa al

carrer d e Badal, ])crò és i¡-?,ual, c<e,¡�ons sc 'prenguin els

davnnts o els darrer8s - l sembla que es dedicava ex

clusivament a la filatura, ja que a la matrícula indus-'
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trial del 1912 hi iïC,ura amb 543 màquines de filar; i .La

,contribució q,ue liagrtva era Cic 3.528 pts., Es una de les

moltes ernpr-e s c s qu e en els 't ernp s recents ha plegat. Al

cementiri de ;_;ants hem trobat una tomba d'una altra fa

rn Ll.i.a pe r-ò amb el cognom escrit Hulduà.

7 •
-

fi JUAN SEUHA AHOIJ 1). D; aquesta empresa en hi

ha 'dues dades ben d i f e rerrt e , 'I, 'una la informació que en

dóna la matrícula inc1ustrial ue :3ants de 1912; l'altra,

que ben a prop de 1
'

ernp Laç am errt que li assenyala encara

avu:i existeix el carrer �)erra i Aro La. Efectivament, se

gons la matrícula dita empresa era al carrer del Nord -

aVUl Galilea - e�ntonada al cnrr�r del Miracle, justrunent

,en el solar de l'antic "vapor vell"-, l a la cantonada de
.

bai X curt e 1. crnr-c r ,;-,ml cnt rlt que duu e 1 nom de Ln :fhbri-

ca. El 1912, tenia una potència installada de 6 kw., la

qual movia 1. 02�, màquines de filar - suposo CJu� en aque s t

cas es deu tractar de fusos nom�s -, 101 telers i tres

màquines d'aprest. La contribució ascedia a 10.657 pts.,

que la'posava en segon lloc entre les de Sants d'aquell

any, sempre descomptant les de la triloJia.

8.- "l\'lA'NUFACTuB.AS SEHRA.,...BAIJ:8'r S.A.Il. Aquesta és

la darrera de les empreses petites i mitjanes que he se

leccionat i que .repr-cs ent a un cas fins ara ún
í

c entre

les inclústries citades i les que resten per citar: és

una empresa .antiga però que encara,resisteix nl barri amb
.

'

la seva activitat. 3ituada al carrer de Begur, 44, n'hem

trobat una d o oumerrt aci.ó força destacada, el més j_HlIJor:...

tant d o la qual és una semblança històrica del seu eerent
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l soci feta per un treballad.or que hi r'ome n/rué emp Le at

cinquanta,anys .i dos mesos! (55). Aquesta f8.bricé1's'ini-

'cj_à o o ta l' em p re s a II Arafí.6 , Pra tma r-aó y Cía" que fi[;ura a

la rnat rI cu.Lu a.nduc t r í.a.l de Sants ú

o 11)12 ' rnb 12 kw , dc

potència, que rnovi en 112 telers j_ quat r-e r àqu in ,0 d'aprest
rué s un tint, i ,pagava :5.657 p t s de corrt r

í

bucí.ó , Dos anys

d e s p r
ó

e , fou' quun canvià de p rop i ot a r-Ls i de producci6.

r... 1']" ] I� l I- (_:: .�'." 'f'l'11S al 1920 e.VI_ que enClSCO 0erra y �'.' anue _ ja e-li" hJ -"1. .U

que tenien una :fàbrica tèxtil al carrer Rocafort, canto

nada a la Gran V i.a , l'adquiriren el 1914 formant socie

tat amb Jacint' �3e,rra - que sembla que no tenia cap lli

gam f'am í Lí.ar' amb cls dos germans - .i amb I;fanuel Ba.l.e t i

Crous, societat que prengué el nom "Jacinto, José, ll'ran-

o o rt i L¡lru.nccoc .Jo rru j_ prengué o L nom que encara conser

va. La seu social encara és al carrer OrtiBosa, vora el

carrer dc Ics Junqueres a [3' r c e Lonu , La fàbrica fou dc-

dicada llavors al' tint, aprest i acabat de velluts que

eren produits a Ripoll, Taradell i Gavà; la maquinària
,

procedia en sa major part de la fàbrica de ocafort i

comptava amb 112 telers - de garrot i d'espasa., cada

quatre dels quals era conduit per una dona, el que dóna

un total de 2d teixidores, -, el perxat, el tall a màqui

na - d'agulla pel vellut llis i de ganivets rodons pel

bordó -, rentat, descruat, escaldat - en xups o trempa

dors -, estenedors, escorred�rs, respalls blancs i de

color, màquina de cilindres per a eixugar, l'aprestat,

el tenyit - en,barques ,l'acabat i l'acanatge. El 192.7

foren{trets els telers, Ja que fou posada en funcionament

una fàbrica de teixit exclusivament. La fàbrica posseia
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també el solar de l 'altra banda del carrer Sugrc-.',nyes,

que fou pr.àcticament tot venut des'pr�s'de la guerra dels

tres anys, llevat del tros on hi havia 1es m�quines ge

neradores de vapor, que arribaven a la f�brica per una

foradada sota el carrer. La fàbrica ocupa pels volts de

300 treballadors i produeix una mitjana de trenta mil pe-

ces de vellut d'una mica més de 70 ID. cada üna.

l fins aquí e.L que en podriem dir la història més

externa de la ind�stria a Santsi d'una ind�stria que co

mençà amb la segona revolució indus·trial forta l puixant,

i que ara ha desaparegut quas
í

per complet. De les ca

t0rze empreses que hem examinat, nom6s una resta en ac

tivitat al barri. Les demés han jueat el paper simplement

de 3 o 1ar8, 11 r (; Jl nr8.t :3 1) e r a 1::1 urbarri, t z ae ió. L' im fl a e t e s o -

brc el bàrri GS molt important, desapareixen uns llocs

de treball d c t e rm i.na't s in si���, alhora que una nova po

blació ve a o cupar els habitatges que els sust
í

tueixen.

És un fet normal en el creixement de les ciutats que a

Sants ha coincidit massa casualment. Per a esbrinar el.

que hi pugui haver de casualitat en aquesta operació he

hagut de traçar aquest quadre fret de les empr'e s e s ; ca

torze fàbriques·bones representants de la importància

que assolí la ind�stri� saritsenca, si m�s no els anys

1850-1950. Cent anys d'una histbria que hem haGu'� de re-

,

construir peça a peça, i soc conscient de que encara fi en

manquen molt es' de },)8 cCS; però era ne cessari fer-ho, ne

cessari DeI' a conèixer les dades de base, necessari per
1: .

a po der=ne fer qualsevol interpretaèió. Aquesta recons

trucció històrica, interessant també per ella mateixa,
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em permet ara d'analitzar des d'una altra perspectiva

qui hi ha haGut i Cll3-i hi ha darrera d'aquests processos;

cal cercar qui eren, que volien i com obraven els prota

conistcf.J, e Ls "u ct 1"8" d 'a(luestQ h.i.ct b rí.u , Només des né s

de. c oné ixe r=Lo o p o d r-em comprendre la seva ac c i.ó sobre la

població i o cbr-o el pa:i.f"tt{�;C d'ilQU8,;..¡t8 barris, també

obrers, del sud-oeD·t de ln .ciutat de Barce16na •

.

.
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Vila, Valentí ha escrit: "En estudiar quins són

concretament els homes que du.rue r-en a terme la industria

lit za c í.ó catalana, sorgeix en, primer lloc una minoria ac

tiva, factor fonamental en el pro cé s que s'està iniciant. 11

(57). questa m.í.noria activa. que desenvolupà les seves

�ctivitats sobre Sants és. la que pretenc d'analitzar; per

bé que el mateix Vilà atribueixi més avall aquesta feina

als his,toriadors i als sociblegs. Perb no em mou l'afany

erudit de' la re construcció en aquesta història que faig

i refaig; eL meu interés és de donar llum i d'intentar

d' o xp l icar un fet que el ja citat' Ll.e onar-d Hamírez (55)

.ha sabut, ,gr�tcies a la seva cxpcr-a enc
í

a pròpia, sinte

titzar bé: "Que s'en podria esperançar ni treure d'unes

persones (�alvant-ne raríssimes però possibles excepcions;

la prova n'és a la vista) encarades nom�s al seu negoci,

amb ambicions de preponderància personal i ecohòmica i

pr-ac t í.carrt s d'un sentiment aanc í.onado r i de càstig envers

els seus s emb l.arrt s de classe treballadora !! R]�S de EtES !!

Amb l'oblit més preg6n han embolcallat el gaudi dels seus

,

mil-lions (sic), amassats amb el brunzir i t r-aque t e i.g de

Ll.ançudo r-o o :i. mà.qu i.nc a quo f'unc i.onnven j_ encara nJ.r'·una en

segueix el ritme, /_,;rètcies a.Ls braços i mans actius d.' obr-er-s

3antsencs." Aquestn idea que no és fruit de lectures ni

òd·
.,

d l

pr c .i qu e s e i.no .e mes de cin�uanta anys de trebél,J.l con-

tinuat en una mateixa empresa és la que voldria desen

volupar i servir, tot atribuint-li un caire més col-lectiu
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l menys romàntic a la histbria de la industridlitzaci6.

Ln h í.c t
ò

r í.a dels fabricants no és mao sn f à

c i L de

ro c ono truir , l.:;oln o [;ot qll:tl1 pro t onoio dc conò.ixor ¡1.1tY'('!:J

e o s e s que 10:J :')(�ve�J "rcnJ.it7.acionsi' o fins i tot qurm

pretenem d.e
.

r-o Lnc
í

onnr=Lc s o í.mp l cmcrrt .Lo s unes amb les

'altre;] per tal el 'intentar de cornporidr e un quadre complet.

Els artificis le�Qls, especialment les lleis de societats

anò n imc s permet en d'alilae;ar molt es vegades ..:.. j a ho hem'

vist amb el cas de "NúJ.ïez. y �. avarro" -- la xarxa aut èrrt í>

ca d. 'inG8rus:JOG i voluntats que I'unc Lo.na , En el e a.s dels

r.h.lnt'=Ldas du e s complicacions adicionals ens han dificultat

10, t a�l ca; l
r

inu , La e otnp L xi tat cno rmo do lo. :Cami Lí r i do

la seva' poLft í.ca de casaments i de r-o Lac í.oris amb altres

;i()(;.i 11 i !l(�r:¡nll;l.·l, l'l(:r'�), ¡'l.or¡Y' ¡tot 1. ','1.1 trn, ol. tan .muorrt

c;cneral dels Lnf o rmado r-c po s s i.b.l.e s lligat a la pc r-s ona.í.a-.

tat ·�.3i.nistrc d.e L director a c tua.l de
.

"IJ8. Es pnña." j_ c omp lL-
,

cat amb l'afer d.el parent estafador, que justament en el

moment en que e s c'ri c aquestes. ratlles encara és a la ·pre�

s�, tot just a un c�ntenar de metres de casa. Malgrat

aquestes d i f' i cuL tats però, els Nluntadas i els seus socis

i fUYICionaris seràn els grans P�otuFonistes d'aquest
..

apartat, no sols pe rqu
é II�La España''. fou la fàbrica més

important de Sants, sinó sobretot perqué s6n els qui més

.

clarament e c t àn vinculats gaire bé exclusivament amb el

barri amb les seves activitats.

Efectivament, els Güell, que amb part de plusvà

lua santsenca també pugue ren subvencionar tota la magn i-«

ficència gaudiniana, han tingut moltes altres fonts de

./ ..



riquesa l han e i xemp Lat les conexions - fam i.Li ars l eco

nòmiques, ambdues indestriables - fins als'López, mar

qu�sos de Comillas. D'aquesta manera podriem dir que

l 'lI ecosistema" dels Güell és', com a mínim, tot Catalunya,

i més enllà el1C[-1,1'2... Dels B,atl16, no podem dir tant, ].)erò

la seva vinculaci6 al barri fou minsa i indirecte; ben

poc de Sants hi pot haver a la casa del passeig de Gr�

cia, 43, també refeta llor Gaudí. frampoc els Cros estàn

vinculats al barri C1U8Xl 1<::;, ��eva empresa Lni c í.à 'la c r'e i.«

xcnç a irúportant a partir ,de 1904, ni els Bertranc1 colo

ni tL::rador dol l'rat i de la Cerdanya; de totes dues fruní

lies (Cros i ;:)erra en aquest cas) només en, podem parlar

de la pr-í.nre r'a època, més modesta, com' a plenament sant

senca. l ben poques dades 'n'hem pogut trobar.

Dels Cros, d'origen occità, la pr�mera notícia

que on tenim J a hem dit que és la que fiGL�.ra en el JVloni

tor (21), en la llista de contribuents del 1851, com a

fabricant de productes químics. �s la primera certa, per

qué al mateix Monitor hi figura un Eduar-d Cros com a

membre de l'escolania parroquial el 1840, que devia tenir

de deu a dotze anys J_ podria, per tant ésser un germà pe

ti t de' .Io an 1'j_Inoteu que f ou qu i. se.::;uí els negocis del

s e u parc, però La dad.a éG força -incerta, per bé qu e el

CO{�l1,()rTl Croo, no �):Le;u:i, muc ac corrent. No hi 'lla CO.J) aLt re

referència als Cros' a �ants que la noticia de que Emili

Cros i Isaac 'fou el pr í.me r alcalde després' d'un any d'a",::"'

gregaci6 a Barcelona el 1884 i que ell mateix fi?urà com

a' representant del::> veins de Sants de la contribuci6 te

rritorial en la comissi6 contr� l'a�regaci6 de 1888; sa-

el · .



bem que era, doncs, clarament antiagregacionista, però

no sabem que tingués res a veure amb la familia dels quí

mics. De totes mrmc r-c s e n la Ll i.at a dels :primers setanta

nou cont rl.bucrrt n tcrri.t()l'i.als· de 1�H39 (::>8) no J'i{';ura Ja

cap Cros, tcriomcn ext.rany pel que .fà Ll Emili, 1. gens ex

trany pels ruímics que des de quinze anys abans tenien

una fàbrica funcionant a Badalona i residien ben segur a

Barcelona. Cap Cros hem trobat tampoc al cementiri de

Sants •

.

(�uan als S erra, ·és un 'cognom massa corrent :perqué

puguem fer, cap 'dels �erra diferents que hem trobat. Sa

bem que Domenc e �)err8. era ol propietari del prat Vermell

o de les ��rCG Punt e s el '1351 (21) i 18. mateixa font ens

oí nd-i (:ii. tnn:i iL 1,1'1'1 o r.vt o r:l pnr-t i.c u l n.:r, c;o Ó�¡ (iUC; v í.vÏn

Sa�ts o que a la fàbrica en tenia un. Si ten�� en compte

qu e en [.-1 q U e 11 �:; Dl omont C) a tot Q la pnrrò CIui '1 el e �3 [1,11.t s no -

més n'hi havia quatre de oratoris particulars, això ens

indica la importància que tenia. Aquest Serra era Domè

nec Serra i Arrnadà que'casà amb;lVlarianna'Clar6s, la filla

de Llorenç Clar6s (1754-1829) industrial - del 1789 hi

ha lliia escriptura de continuaci6 de societat (59) - del

qual possiblement heret� la fàbrica i el palau - despr�s

dit Serra - del carrer riera de Sant Joan, 22 vora la

fàbrica, tots dos 'desapareguts amb l'obertura 'de la via

Laietana (60). Domènec i, Mari anna foren els pares de di

versos fills,' el major dels qu�ls fou busobi (1825-1904)

que només tingué una filla, Plora �)erra i Casanovas que

fou la marc d'Eusebi Bertrand i Serra que elevà el patri-

moni fam í.La.ar' dels Serra i dels Bertrand - a la cate-
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gor ia de que Ja hem parlat'. Tots els demés Serra e ue hem

trobat a �3ants no po den tenir res el veure amb aqu e s t s i

segurament tampoc amb els Serra que posaren fàbrica amb

Balet el 1914.

JJ "aquc c t dnrrc r' en tenim la s cmbLano a que ha 88-
,J

crit Lleonard l{é1rflJ�reZ,
'

;J8. citada (55). rilanuel BaLe t l

Crous (Barcelon�, l893-l97()) ern cn�inyer t�xtil que ha

via e s t ud i.at a I\':ülhausen (Alsàcia) i era - com a ,bon bur

gès - un bon esporti�ta, ,sobretot especialista en pilota

basca - sembla que fou campió d'Espanya de cesta-punta -

afició que ha tramés als seus fills, TlTanuel i 'Joaquim Ba

let i l?ortabella - campions del món,de cesta-punta el

1952 - així com també la seva fàbrica de Sants. Des del

19��1 féu ,de d í.r c c t or g(�rcnt, d c spr-é s d'un atemptat comés

contra Josep �erra, director anterior, de �al caràcter i

franquista - el 1936 es passà al b�ndol facciós i el sub

vencionà -; Balet era: director anS!ien regime, tot el dia

a la fàbrica, perb marcant les dist�ncies, no la deixà

nl durant la guerra dels tres anys, acceptant el control

de la C.N.T. Escapà del Collell i retornà tot just aca

bada la guerra per,,_a teprendre la gestió de la fàbrica,

i sembla qu e només tragué el que havia fet d'encarregat

en la seva absència. Se,o,uí sense deixar la fàbrica i sen

se continuar'l'exe�ple dels dem�s industrials santsencs

de lliu�ar els terrenys de la fàbrica a la pressi6 urba�

nitzadora i aprofiiar per a la modernitzaci6 a�b una 10-

calitzaci6 a lis noves �rees industrials de l'�rea me-

tropolitana. Del 70 ençà, els seus fills -tampoc no han

cedit fins ara. ts, doncs, una excepci6 a la regla dels
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industrials que de cara a Junts actuen m�s com a propie

tari� del sbl quo'altra cosa; excepci¿ que - com totes

les e xc epe i.onc - és difícil el' expLd.ccr , El nostre infor

mador ho enLi.f i ca amb un dubt6s "incontestable barcelo-

niSlile".

;ji donem, p e r-ò ,
un s errt

í

t ampli al concepte el 'in

Jusirial que volem investi�ur encara trobem, �s clar,

molta més Gent, . que 86n els qui en. r-cu.l í.t.ut t'o rmàven la

classe dominant del barri.; els qlG Q�S ens interessen,

però també els més d.j_fícil:s de poder estudiar. Aixi, per

exemple, ens ha vingut a les mans el llibre de reGistre

Q'una ontitat, de la qual no n'hem trobat cap notfci�,·
el' "Centro Lndus t ri a.L de :ants" (61), que conté la llis-

ta 'de no c io , amb adrosP<-1 1. professió d c Lo 115 que el

c ons t L'tu i.cn e nt r-e el gener de loLrr i el setembre de 1(391.

Quan la localització dels industrials per les adresses

la llista �s clara, quar-anta=tr o a - el 37�� - residien a

la Carretera, seguien el carrer de Riego, mab deu socis

residents, el de la Constituci6 8mb nou, els de Zurbano

i Alcolea amb vui t i la plaça del T.'íercat amb set. El .la

pa és una bona rep:resentació de 18. localització de la

classe "industrial" santsenca, element molt clarificador

per a interpretar l entendre la morfologia del barri.

Ar-u .b ó

, cal t c n í.r- urcuorrt qu o «i mot; "indu'JtrJ.111" corn Ja

he d ir , és pres en 'un sentit ampLi , �;fectivament, 'pel

que t'u :1 la pr-oíou.rí.ó d oLu uo c i o ci' uque e t corrt r c trobom

que cLnquun t a=o í.u .ró n el 'q'u.c nou.r i om un ouicnur- pe Litu U.r'-

tCfJrU1._.) (fuster:_;, cuuut o r-o , �. errallcrD, cud.iruír ou ,
rn08-

tres de cases, etc.) i cinquanta-quatre 86n comerciants
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de tots tipus. El quatre per cent l'eptant s6n dos de pro

fe s s í.ó .liberal (pro,curador i rn e s tre ), dos fabricants l

un que no consta. D'aquests dbs fabricants, un ho �s de

cors�s, l'altra no n'indica. l'especirilitat, perh �s trac

ta d'un home Lruport arrt : Antoni P'í.d e Lae e r-r a i Juriñach.

ridelaserra és adreça·t al currer de San·ta Maria, avui te

nor l.11assi11.i i estic convencut que ha d'ésser un fabricant
,

,.) .

de tints, p�re de }\Tarià J?idòlaserrn, i Brias (Barcelona ?

1877-1946), el fam6s pintor català lue així seria sant-

s cn c , F. Pontbona, bihr?;raf del pintor ens diu que és 'ori

ginari del Poble Sec - si m�s no, no és massa 111fuy de

Sants !- i és evident que l'adreça podia ésser de la f�

brica·i la familia podia residir �n un altre lloc. Perh

el que m'ha convençut· m�s �s el ninxol 900 del departa

mont L uc: c cmc nt í.ri de �)nntlJ, de la famíli.a lJiélclaoerra

i decorat amb un àng e L modernista notable, que bé podria

ésser encarre{�nt pel fill jre r a.Lc e e un parcs.

Res hem trobat de molts d'altres petits Lndus t rLa.Ls ,

ni els Manent ni els Grillet, ni els Re¡c;ordosa ni els

Rolduà o Ruldu�, nl els Carroccio ni ·els Codina, ni els

Pons ni els Sureda, ni tant d'altres' dels quals ni ens

n'ha ar-r í.ba.t el CO('J10m. Que valguin els pocs exemples que

hem citat pels molt més que resten anhnims o inconeguts.

Aquesta
è Li t c indústrial, en sentit amp_li com deiem suara

mateix, form� un mateix bloc amb els propietaris del, shl

i els representants de les professions liberals dels

'quals tenim potser més noticies •. Que una cosa ehs il'lu":"

mini l'altre.

.1 · ·



_l)crò ens és impossible de -p:trlur d 'industrials

santsencs sense .parlar de la família industrial de Sants

per èxcel·lència - Ja veurem rIue alguns dels seus compo

nerrt s hi han nascut i tot a Sants -, i que �J6n aant s enc s

de totes maneres per la improntaimborrable que hi h8.n

deixat, els més sunt s enc s en aquest sentit: els IVluntadas

i els seus co�laboradors.

Per donar llum a una farília tan complexa, tan

important i tan ·poc estudiada hem fet
.

abans que res el

quadre genealògic que presentem. Molta feina hi ha da

rrera de tan. poc espai. �er a dreçar-lo ens hem valgut

de les informacions que podiem treure del Llibre �el cen

tenari (47) i de les act es notarials Lnnumc rab.Le s , i

'pro or-c-í onu'l.mcnt molt menys de les que deuen existir, que

hem pogut consultar i de vies bibliogràfiques de vegades

molt Lnd í.r'e ct cu i que en cada cas s e r'àn citades. rerò

malgrat les dificultats el quadre i les notícies no hau-

rien estat possibles sense dues ajudes inestimables, la

de l'antropòleg nord�americ� Gari McDonogh, de qui ja he

�arlat. i que m'estalvià molts d� pa�sos, i la de les in

formaciòns precioses que va voLe r=rne donar una descendent

.
.

directe dels Muntadas, encara ·Muntadas de segon cognom,

'i que malgrat les o i.r-cun s t ànc i.e s que. abans he assenyalat

no va tenir inconvenient a aclarir-me un bon munt de dub-

tes.

Dels inicis d'aquest arbre genealògic ben poca co

sa podem dir per ara. :t:s destacable el canvi de cognom ..

de Bernat l'iluntadas, que prengué els materns, ignoro per
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quina raó; el mós important, però, é . que lins ara no

coneixem com es produi l'ac�lulaci6 de capital que per

meté a la família IVIuntadas de convertir-se en fabricants.

Ja dur'ant l'etapa j_f:-t.:l..aladina (62), que s 'estén fins al·

1828 probablement, apareix 1Vlaties Muntadas i Pont l el

seu hereu J·oan com a paraire i també el seu germà Isidre

amb el seu hereu Bernat •. r.r8,mpoc he' pogut aclarir' quin

dels dos germans lvluntadas i Pont e r'a. més gran, tot i que.

suposo qire era l':iaties, ni quin t í.pue de relacions hi ha

gué entre totes dues,branques, que semblen totalment lne

xist crrt s , .s i més no en l'etapa barcelonina' de les dues'

f'arn.lLi e s ,

Tractarem primer els rfuntadas Cafiellas per a aï-

11ar .i a a rpxe 8 t s e c tor. IJa 1! l'imera no t í e ia que n'he fi tro -

bat a Barcelona és la d'una societat dita IlIsidro T¡Junta-

das ll'ont i Cía" que e s t engu
é les seves activitats de 1837

a lt547 , en la qual hi havia Isidre Lrunt ada.s i ]_t'ont i, el

seu fill gran Bernat. Entre mig, Isidre i el seu fill se�

gon Joan entraren a l'empre,sa "I/1o.riano Sirvent y Cia"

constituida el 1840 amb ell$ dos que aportaren 5 mil du

ros, més Mariano Siryent, que n'aportà vint mil, l Pedro

AloDso del Renl, que n'QPort� altres cinc mil, m�s uns

locals a Budu.Lona per a posar-hi la fàbrica. La seu so-

ei l J'ou a ca 'ia d.81�¡ Wlunto.d.as, al carrer de 18. Heina Ama

lia de Darcelona, nQ 23 i 25, o molt et p rop al mateix

carre r (() 3 ), i Joan en f ou � L dire e tor. :Ca fàbri e a t enia

una T ot cric í.a instal·lada de 12 cava Tl.a que mov i.cn vuit

màquí.n e s d e f:i_lar de 24·0 púc s i cent telers mc càn í.c o ,

L'empresa fou prorro�ada per cinc anys més el 1846, ja
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amb JI1;::tg' lalena Alonso del l�eal i Vilrc[�ut - que podria

ésser la filla de Pe r e , o la C;CVé1 vidua ja que ·alGshore..:l,

sj. més no . n lc:.l cu c ri.ptur-o o no to.rLa.l.s la dona 'prün:Lu el

co.mom del ruur i t , 'però que en qunl.o cvo L cnn s ombLn mpa ....

r-ent e r=-Lo s amb eLs VilELre[J�ut, f'ubr í.carrt s de .Gràcia - amb

un. capital de 140 mil lliures, de les quais 80 les apor

tà Sirvent, i 20 'cada-J dels altres tres. Sabem' que el

1851 f�l novament prorr6gada i ja no n'hem cercat m�s no

tícies.

Isidre T.Jun:t.adas i Font havia t ingut d'apOderats

els seus fills diverses vegades i a un Manuel Verdaguer

que surt fins i tot ul testament com a· albacea. Aquest .

testament �D de 1856, Isidre .ja no pot signar perqu� es

t�l Y(1il.l.;ull(�nt de la vi.o t a , j_ cnn. hil. propor-cLonat una in

f'o rmacíó pr-c c i.o aa • .Del .ma't eLx any daten un e s escriptures

de compra d'accions.al Banc de Barcelona, l'espina dor

sal dels negocis catalans d'aleshores i de reconeixement

de deute d'una empresa, fiLa Industrial Algodonera", que

tamb� residia al carrer Amàlia. D'aleshores enç� es fa

'm�s difícil tenir notícies i, a més, arrençada ja "La Es

paña Industrial" i s eris.e que mai hi hagin tingut cap re

laci6 considero que tampoc tenia massa inter�s'dG prosse�

guir.

Quan al tronc principal, tenim primer l'entronca

ment amb e Ls Campcny , que devia ésser' una familia desta

cada d'Igualada, ja que, d'una banda hi trobem a aquesta

ciutat la font de l eptú feta per Damià Campeny mataro-

ní d'orígen - el 1832 i la naixensa el 1858 d'una altra

./ ..
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e s cuLt or , d o m cno r quoJ.itat, anornonnt Jo...;cp Campcny l

Santarnari.a •.Clr gCY'HlClYlS ]'y,(un-lndrv'" Cnmp cny ho són t o t n nats

a I{�l.-Lalu.da i nl{';ul1.!] li' e LLa cnuo.rcn amb filles de famílies

j.l';l1[1.1n. f i non : d o r: tncn. r.o br-cLo t Ln :1:; mí Li.a Uovir L 'I'o r-c L'l.ó ,

t r e s fi11 e ::; de].:l iu el1 - ( CUlOna i 2.' e ro f.3 a ell d41 i. li' T\. .Ln

cesca el 1049 - casaren amb germans Muntadas � Ignasi,

'Pau i Josep An�on respectivament� Tamb� era de familia

iGUaladina 18. priwera dona del u;ermà gran, Joan, mentre

que la d 'Kn Bernat era CI u Cervera, pe r bé que els béns

que aportà com a dot eren. tamb� a la comarca d'Anoia, a

Sant n1lagí de l'ocamora. 11' crrt t-onc amerrt amb Igualada i la

seva comarca �s doncs fort per a aquesta primera genera-

c í.ó 1I/lu ..ntudafJ. No aabcm amb quf casà .Iaumo , però crec q'ue

devia fer-ho a Saragossa o a Madrid on residi molt temps

.i r.w¡lJ ,al {';Il que d cv i.n d i.t=-n o 1'IfIl.r:i_Cío:-10, cOGnom nrnrOnéD,

ja que, com veurem el fill de Iau casà amb una cosina

Germana I¡Iuntadns i Iviariñoso, que només podria .s e r' filla

d'ell o'd'algun segon matrimoni d'un altre germà d.el que

n'o' tinguem no t Ic í.a , jà que Isidre va mo ri r' solt.er.

Els ge-rmans l'.lIuntadas l Campeny van actuar junts

diverses vegades o en grups diferents com a minim. Les

primeres noticies �ón del l838'en que cinc d'ells - Pau,

Bernat, Ignasi, .Isidre i Josep .A.nton - paguen cada un

cent lliures a son�pare per la ·lleg{tima; la data coin

cideix amb els capítols matrimonials de les segones núp-
I

cies de .l'hereu, Joan, en els quals el pare el nomena

hereu universal par-qué sempre ha portat e.l pes dels seus

negoci�5. Això explicaria una mica la certa desvinculació

erttre Joan i els dem�s g�rmans, que no és però total.
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' l'"�n awne, que es unlC q.ue no surt podria haver comprat

també la llegítima perb davant d'un altre notari, possi
blement de fora de Barcelona on sembla que residi nor-

maLmcrrt , Ln Jfla;jorj_'L .l o Lo nc.ro e i.s d eLri J�erm[tn3 e ón encup

çalats els prilfiers anys pel �e�on, �au, i el cas curi6s

és que despr�8 els nopocis acabaren passant al petit Jo-

sep Anton Que els heret� per la seva descend�ncia. La

c ompra del solar de ;)ant�� també fou f e t a el 18�-2 per

l'empresa "1i(untada8 he rmano o 11, en l'epresentació de la

qual actuà Bernat. Una n o t Lc í.a co l-Le c t i.va posterior és

la doriac í.ó de po de rs a Josep Ant ori el 104·6, per tal de

realitzar l 'empresa que serà "La España Lndus t.r-í.a.L'! ;

aquesta donaci6 de poders t6 una histbria complexa, ja

que primer trobem tres escriptures diferents d'un mateix

no�ari ( G�.) , una dc) dorrac í.ó ela part. de (Joan l Dernat -

el 18 d'a.uos-[:¡ -, l'altre d'Isidre - el mateix dia - a ,C)

finalment, d'els demés germans - el 14- de setembre -.

Perb hem trobat també una altra escriptura, la definiti

va, feta davant d'un altre notari (65) el dia 28 de de

sembre del mateix any, en ·la·qual hi figura el pare, Ma-

ties� i tots els germans. Hom podria pensar, doncs, que

es tracta d'un projecte al qual donen molta importància

e om nix:í. fou - i que apro íí. t arcn ].' nv í.nnrrt e sa
.

del e s da

tes nadalenques per a ésser tots plegé;1,ts. Aquests poders

dU7ueren a 1[1 constitució de liLa Espo.iia" ja esmentada (48),
l a unes escriptures posteriors en que les dones de Pau

l Joan n'accepten les cl�usules, totes dues de 1'11 de

maig de 184-7. Tots els germans foren directors nominals

de liLa España" el decenni 1847-57.

./ ..
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Da :10,:> mes tardnne r-cf e ri dc o al conjunt dels {,er-

mans, s ens e que pu.rucrn p er
ò

p.r e c i oar- massa a quins exac-

't aruerrt .i.n c Lou , les trobem en la participació a el
'

altres

crnp r cc e s , Efectivam, nt , el ].<376 e Lo )�ermans lVfuntaclas fi-

gurel1. cow a 1')0 Gits ac o í.orrí s t e s del Banc Hispano-Colonial,
acabat de c ono t i t.uir , en el qual par-t i c ipàven amb 150 inil

pessetes (66); el 1844, havia sortit la denominació ger

mans Hurrt ad.às adquirint ,15 accions del primer paquet, que

c on s t ibu
Ï

el 'Banc de Barcelona (67).

L'estudi dels germans per separat resulta encara

més aclaridor •. Cal dir que coneixem set germal1.S varons,

però, això no vol dir que no h i, l)oc,ués haver germanes que

llavors no comptàven massa en el m6n dels negocis i que,

com bcm dit adoptaven el nom dels rriar:L ts el que fa difí-

cil de trobar-ne el rastre. 1':n el cas dels fills de Josep

Anton ha estat només la comunicació directe de la seny,o

ra Muntadas la que ens ha permés de coneixer l'existència

de tres filles monge s i, una d'e casada; el mateix podria

succeir en aquest cas.

.1 · ·

Úe JOAN, a més de les dades què figuren al quadre

genealbgic, que no cal repetir, no��s podem dir que mal

grat algunes excepcions com la constitució de "IJa Es pañav ,

correntment fe i�}. 11inrtt rr,e a part. Il e rcu un ive r-cu.l dol seu

pare, confirmat en els cap
í
t o Lo matrimonials d e Ls seus

dos caSl- ments 'el 11312' i el 1338, apur ix com 3. fab'r í.cant

indepcndent cn una llista d'empresaris que obli�uen els

treballndors a ter mitja hora més els di>:>sabtes les set-

manes que s 'hi escau al{31IDa festa, llista feta pels fi-
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tJ • lJ

ladors el 15 de JUl'1y de le56 (68). ('t embLa ll.ue no tinf'ué

fills del primer matrimoni i del seGon hem paput trobar

refer�ncia d'un Josep Frederic hluntadas i Vilardell el

qual el 18(30 e rri del c011.,.)e11 Ci 'admini:�)tració de 18. "Cia.

de }'erro-carrilnf"J d(� l":Iedina. del Campo a 6amOro. y de Oren-

Vo "11 11S e a J_&;O ¡J. 1:1.. ..

J) \
"0 I

d l.. il. e s l1n . e �J Germans importants, Sl m6s no els

prj_Jl1crs LYlyS d'acumul8.ciÓ Lnduo t r-í n'L, El 1832 apareix

com a flre:Jic1.ent del ram de .filats de La Comissió de f> bri

ques de Barcelona, la qual cosa sembla que vol dir que

aleshores Ja posseIa alguna fàbrica de que no tenim no-

tic i 8. , D :L no ó :3 e omare .Pr .J cnt ant el e L" empre s CL " lVfat í CI, s

]Iliunt adas e Hi jo", de 1\'1at i e s i Joan, qu e e 1. 1828 fabri e a

Vil �n. I iLat.: de c o t
ó
n ·Bn,rcolona. ](1. lE33�5 d onà poders al

seu germà Jaume, llavors V8:L de :¿arac;oza per a ,que anu-'

l��s el contracte de :convertir en fàbrica la casa de mi-

seriebrdia d'aquella ciutat, contracte que, lbgicament,

havia d'haver signat anteriorment. El 1837 apareix donant

a la parrbquia de Sabadell uns trossos de terra campa que

hav i.a adqu
í

r t t e·n la desamorti tzació al mateix Sabadell

el 1835 i 1836. L'any seg'Üent apareix com o. comprador de

diversos terrenys al carrer de Santa Elena, on s'aixecà

despr�s la fàbrica de la Hiereta, i l'any següent, 1839,

constituí la raó social "Pab1o Muntadas y Hermanos" amb

un capital de 145.939 lliures catalanes. Dita ra6 tingu�

nou establiments diferents, quatre de filats, tres de

teixit, un de blanqueig - el solar de .)ants 1- i un

d'aprest. �egons el Llibre del Centenari el 1840 es reti

rà amistosament d eLs ncgo c i s , pe r-ò el cert �s que l 'any

.1 · ·
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1846, juntament amb Isidre és el quo fip;ura en els 't r ac

tes de' compra d "una màquina de vapor de la casa britàni

ca HalI de Dartford per a la fàbrica de la Riereta. El

mat eix 1840, a més, donà poders a lU1. Ttliqucl Vicenç de ·Za-
, . . ,

ragoza perque prengul possesslo en nom seu de les finques.

que havia comprat al monestir de Piedra. El 1844 entrà a

formar part de la' junt a directiva de' la Caixa d'Estalvis

de Barcelona,.onromangué·fins e1.1850. :8ntre tant, el

184-6 mateix el trobem venent ·lJ.ns terrenys de la falda de

Mont juïc que havia comprat també a rel dè la d e s amo r-t í.t-

z a ci.ó i et l' e sment ada llista dels filadors d.e 1856 (68)

apareix com a fabricant individual entre els que no obli

guen a t�eballar la mitja hora més. No n'hem troba� 'm�s

noticies, perb sabem de cert que de la fallida industria

lj,t7,ar:ió ara/;'one;'-jQ, en la que hem vist t í.ngué un paper

capdavanter, en restà propietari del'monestir de Piedra,

que passà al seu fill� nat del primer matrimoni (69). Es

tracta d 'lU1 dels caps de branca .unport ant s juntament amb

el seu germà petit, separats de vint-i-un anys !, que per

la seva major edat el 1835 era ja un dels homes rics que

es va beneficiar de la desamortització eclesiàstica, Ja

que com a mínim n'hi coneixem adquisicions a Alhama, a

'�abQdell l a Montjuïc.

]�l 't or co r , lJ¡':l?NAfl', :Jo.'bem IU. ol 1iJ38 tenia una

fàbrica de ca.r'de s a Igualada, jun't arnc rrt amb Antoni HC1te

ra, l'apodcro.t de la qunI era Dcmòne c Cnrlüs i Alcmn,ny i

el seu fill, el qual casà amb una germana de la dona d'En

Ile r-nn.t , gl lE 40,
. l'any del ocu ca.snmorrt , sembla que dei

x� Igualad.a; ell �s qui 811 dot havia rebut unes finques

. / ..
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a ::>ant 1\'�1.{�í de HOCCÚI10I��,. ,)a1-lem tarc!l)ó qV_8 crrt ro Jè353-5.9

I'o rrnà purt <lo la jurrt n d:L!'(!CGl'V-:l. (lc Ln re'· l'I;' t l'�, " IJCLlxn l. .ói..J el. Vl u,
.

I n cnt r e r¡ u e C! 1 :1. d tj (j ; 1 tro 1) '1 I cnt 1') e J. ; .: e llllJ ro::.: '

u·i t� q 'u e no

J.'�1.I1 [;J'(;llil.J.l;ll' '1;1, rll:'"[;,i:l. llora (Cd) 7 COlli J'uu , f.lLl'() u: COli]

Joan, i :Jabeln l;ll.lll1JÓ (lUC !.L'Iun:'t8 unyo huví.a fet d í.vo r-no s

pr��Dtoc;:) a falrcicn.ntu de la plana de Vic. ]!,1 187¡� entrà

en c ornpanyLa amb I(�r1[:u3i Apari cio j_ ;jala a 1 'empresa "Be r-

ria i-do L1untadas, Apa.ri c i o y C:Ll" que durà fins al 1890,
cal C:iUI;OSfJ.I' que 811 ltlorí u banc . l'Ilo tenim cap notícia tam-

poc de descend�nts seus, si en va tenir.

De·J.AUl.'íE, el C{uart, encara en tenim menys notícies.

�)ab8nl ClUC cl 1[)35 e r a et 6l:l.r'1Goza on d.l.lgué al�ull afer d'en

}Jau; a més el 18�de juliol d'aquest any féu testanent i

,'), l'ò[l(;r:í.rl"!;lir:l ('l' ()t()r,/I,·n.�-¡_Ó c onnl.n com ('I veí 1 J
� , e, l \, ((! .. 0. eap i-

tal ar�Gonesa (70). Bl lU47, perb,tenim hoticies de que

re s .i d í.a a 1!iadri d i. q ne part i o i.pà amb llo s ep Ant on en els

treballs de prepar-ac i.ó de la cons t i.tuc i.ó de "La 1�spaña",

en l'acta de la qual figura; el març-abril de 1854 enca-.

ra hi era - o hi tbrnav� a �sser - ja que d'alli estant

particip� en els treballs d'una conissi6 de fabricants

ca't aLano e11" l'afer dels aranzels. Devia. fer-se cà.rr e c

dels negocis dels Muntadas a"la capital de l'e.stat i del

despatx que hi tenien a la placeta de l'Àngel, 16. Per

aquestes raons ell sembla el, m�s indicat per haver en

troncat amb un cognom aragonés com M�trifíoso com ja hem

dit.i com veurem mós endavant.

Del cinqu6, IGNA�I no n'hem pogut saber absoluta

ment res mes del que fic':ura al quadre. Cal doncs, que

.1 · ·
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e s tudi e111 J El e ls di r e ct or s e f e ct ius de "La j.�spa·.ía " des

del 1857 en endavant.

l'
....

I])'qI:::>,
_ .n, J,!; , el c._;ermà solter, sembla que fou e I. conco

de la familia. Hestà a la direcci6 fins i tot dos anys

m�s que Josep Ant6n que mori abans, perb la seva direc

ció devia �sser m�s honorària que altra cosa, Ja que els

accionistes nomenaren inmediatament � Maties, l'hereu de

Josep Ant6n 'per 'sustituir-lo. De totes maneres l'empresa

ha fet llil esforç de considerar iguals tots dos germans,

i aixi figuren en les plaques oficials i quadres de fami-·

lia. Aquest fet ens duria a pensar si no seria un xic

anormal per l'afany de protecci6 de que fou objecte. Sem

bla desmentir perb aquesta impressi6 � totalment subjec

tiva, és clar - el {et de que l'any 1851 trobem una es

criptura de J3ernat i Josep Antón atorgant-li poders per

tot el que feia referència al Banc de Barcelona i a l'ad-

ministraci6 de llurs accions, que no eren moltes, perb

gens despreciables (71).

Finalment, el germà petit, el seté de la primera

. generació Muntadas, J'OSBP ANTON, fou el creador en rea

litat del.patrimoni familiar i l'impulsor elels seus·ne

gocis. Des del 1841 a Madrid, data en que començ� el Ins

tituta Industrial :dc. 1�8:rc...üía anà treballant la c r-cac í.ó de

"La España", la infraestructura material de la qual po

sava llavors Pau , ·l�n la coriot í, t.uc i.é ell és el :represen

tant de tota la familia l ben segur el que en decidí' tots

e l s punt s. 1'1 ou 1.1n home de d .i l' e e ció, pro tec c i oni s t a i an

tiabolicionista de l'esclavatge a les darr8r�s colbnies

.1 · ·
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espanyoles. �fectivament, fou membre de la junta direc

tiva del. foment; el novembre-desembre de 1855 anà a lVia-

.drid amb una comicsió de fabricants catalans per tractar

d "abolir una nova llei ar-anz e Lar-í.a i el 1869 participava

en una alt ru c o.n.i s s i
ó

por tal d'arreplecar d.í ners per a

subvencionar un exèrcit contra els patriotes cubans. Jlm

tament·amb Josep Argul101 féu la sessió necrològica de

dicada a l'altre gran fabricant, proteccionista i anti

abolicionista, J'oan GUell i' lt'errer. ],/iembre del consell

d'administració del Danc de Darcelona entre 1861 i 1880,

data de la seva mort; comprh accions de la companyia dels

ferrocarrils d� Barcelona a Sara¿ossa l Portugal i el

1878 entrà al consell d' adm i.n i c t r-ac Ló de la company i.a

successora els "Pe r r-o ca.r-r-L'Lc s del No r-t e " en el mateix mo

ment Gn' qu o ho feren GUell i Li'errer i Vidal, altres e:rans

industrials del moment • .Aquestes participacions, doncs,

el confirmen' com a representant de la classe industrial

en plena formació i expansió. Pero sobretot, J'oscp Arrt ori

.. fou el gerent de "La España." i qui començà d'aplicar

l'esperit paternalista de direcci6 que en fou caracterís

tic. El 1855 signava un conveni col-lectiu amb d'al'tres

,em:presaris i representants dels treballadors; el 1865 du

rant l'epidèmia de còlera convertí les naus en hospital

i sembla que aconseguí una curació espectacular en aquells

mornorrt o - el 951:; dels C8.f::l0S ?! -; el 1870 dcmo s t r-ava les

bones relacions lli b l'ajuntament de Sants conseguint

eixamplar o Lc Lo cu.Lc tot modificant 1("1, riera, de \'flgòria;

el 1076 rebia "rs i,n motivo especial que d e t e rmi.na e e el he-

é l o c c r o tar í, V
í
c t o r de Cornpt e (11·'7),eho" ¡.:; e ¡' �on0 e �.) e ri �u I e. _

. I

una escrivania d'argent i un I)ergamí; el 1877 durant la

. .1 ..



visita del rei li demanà IJcrd6 per trcd treballadors COID

dennats, perdb que aconseguí. Aquesta visita'd'Alfons XII,

com In d'Isabel 11 de ld60 són· indici tamb� de la in-

fLuènc í.a -L 1 r'c ot i {1'-J' ("\1'1-[-1-'8 Le s ] r- <,
.

d'i 'I' ,) � ,.J li 'l.)'- /.1.. J - CI C-.d.:::> s e s .ornlnan i C-J e e que

d evia géludir l'e Inpr e s a j_ e l s eu dir e e tor. Sup o s em que e l

director vivia en el pabel16 especial que hi havia a la

fàbrica de Sants, perb hem sabut qu� la seva torre d'es-

tiueig era a la Bonanova, el l'edifici que avui hosteja

l'€scola La Salle, a la conunjtat de la qual la cedí en

testament. Altres opera�i.ons importants hem pogut trobar

i en destaco una que denota l' ei.xartp.l emerrt del camp d'ac

ci6 elel capital industrial; efectivament, el le55 Josep

Ant on l':lull.tada::) de í.xà vint mil duros a un Anton Xur í.guen:

i Andari6, propietari, per a edificar cases noves en el

r:nrr o r (] e Ln j.'r"Í.Y18 e :]a que s 'liavia d' ob r i.r' Ll.avo r s (72) •

. Operacions d'aquest tipus, sobretot més tard i sobre l'

Eixample ens indicarien les interrelacions entre les

fracciond de classe diferents.

Fins aquí l'aportació de la primera g�neraci6 de

fabricants hlurrt ada.s, que de la peti ta societat han donat

al salt a la gran empresa mecanitzada i cap a la èliver-

. sificació d'inversions .•
· Una generació· que presenta tota

una alternativa als fabrí.carrt s de les colònies, amb una

poLft i cn prrt cr-na.Lí.ot a envera 11u1'a trcbo.llr1CloI's, 'per tal

d'integrar-lof3 i aturar els moviments associatius. Anem

a veure ara, la scc:ona ¿_:;Gncraci6, (lc La qua.L ja riem dit

el poc que sabíem del fill de Joan, el ,f_?;'crrnà gran .•

JOAN _tï'l1EDBHIC I\'Tm'JTAJ)A�) l JOH:NBl' , fill del 'primer

./ ..



matrimoni de Pau, - é�_; (:1 mu j o r- dels el' aquc s ta s egona ""e-
-,'

neraci6. Llicenciat en Drei i en Filosofia i Lletres,
representa ja la �eneraci6 fruit de la riquesa, que he

rcdà .. Fou p o ct n af c c c.ion.rt i d.iputrrt a c o rt s d.ive r-s cu ve-

de Valls, el (rUO E:; Ll])O�:Ja alhora,' un
.

oi xamp
í

emcrrt de l'àrea

d'influbncics. Joan Frederic 68 l'hereu del monestir de

,Piedra i el que' n'obrí a l.vuno s de les seves InR(çnificèn

cies a la v.i st a cle tots" c x p LoLnrrt=-Lo comercialment és

'clar. A la (�Uia' del monc st i.r- de Victor Balaguer (73) po-

dem lleGir: "Gracia ..:> a lllederico Hunt adao , liedra v i.ve

todavía - pàg. ,31- i "Pu e su fundador un po e t a , Un poeta

ha n.i d o cu ,conuervé..Ldor y rC:Jtau1'Qdor" 33-. l al

Ja citat n��::��r9-0� __y': __È_�ll�z��_,_��__)��sE_afia, (69) : "el ar

rlícnt o cntu:d_ít:'11fIO n.ic í.n Lnn hc.l.Lan .art c a y la literatura

precozmente despertado en su hijo - es refereix a Pau -

D. ll)ederico. No s o t r-o s que C3GVemOS cuan grataf.:l infipiracio

nes debe a.: aquel magn
í f i.c o s i t í.o nuestro joven ami go , no

dudamos que influir� eficazmente en la conservaci6n de

cuanto allí hay de ant i {SLlO , de be LLo , de característico,

y que detestando la vand�lica avidez de otros nuevos po

seedores, sabr� a�reciar dignamente en todos conceptos la

f o rtuna. de tener un monwnento por morada". 'Prederic, amb

el pseudònim de 'Leandre, J'ornet - el cognom matern - fou

el cronista del �onestir, on el 1860 f�u obrir un pou

per poder donar accés a la, cova rera la cascada, i creà

una granja de peixos que el 1876 comptava m�s de vuitan

ta mil truites. Com a poeta tamb�, però, es manifestà a

rel de la mort del seu oncle Josep Anton, ja que escri

BU� una elegia dedicada a ell, llegida a la sessi6 ne-
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c r-oLòji oa del r'omerrt del ¿u de març de 18c O; pub l Lcada

al Diario de Barcelona dos dies m6s tard, elegia que t�

més de dos-cents' versos. Ell fou qui es ca sà amb una co

s i.na germana s e va � que p ene o filla de J"aume - l tineué
dos fills, el {)�ran, Carles, de qui parLar em. més endavant

i el pe t ít , Hamón, que ben aviat anà a residir a IVfalaga
on estengué la família Muntadas.

1\'iAl1IES lii.UN'rJ\.DAS :L HOVIHA és el s e guido r-. en la di

recci6 de liLa Bspa.ña" i e.I. continuador de l'esperi t del

seu pare. �s saniseric de naixement, ja que nasqué a la

fàbrica, per bé que ell de gran visqué en una torre de

tres pisos a l'eiiample, carrer 11�ria, 110. Representant

d'aquesta seGona generaci6 f9U educat per tal de regen

tar la fàbrica, havent estudiat enr;inyeria química a Ale

manya, el v/iesbaden. Animat d'aquest nou esperit realitzà

la gran transformaci6 t�cnica de la fàbrica recolçat da

vant d o Ls ac c i orri st e s pel seu anu c i c e cr-e tar-I de la Jun-

ta d'inspecci6. Josep Mê Milà i Pi, de qui tractarem més

endavant, i en l'aspecte tècnic ajudat pel seu germà,

enginyer també, Lluís. Cnvi de rriàquines, canvi de pro

duccions, canvi d'accionisi!es, tma renovaci6 total de l'

empresa _ (7'4). Inicià l'entroncament, e conòmic i familiar

amb l'aristocràcia del diner catalana, i seguí la tradi

ci6 de rebre visites reals, el lUGe Maria Cristina amb

Alfons XIII petit, i el 1904, ja Alfons XIII rei; ell

mat o í.x Iou onnob l í.t o s aorrt nomenat 01 19Ut3 primor corn-e

t e de 0 anta JJn.r i a de :3 ant s. '_p. in ent el' 8.1 cal d e de Hius i

I'uu.Le t fou membre de la c orn í.o o í.ó de 1 "Expo s í.c í.ó de JJJ88 ,

en l' qual "IJa E,;:¡pafia" tin[�é una gran participació •

. 1 · .'



l.tembr e del c on.s e L'L d'administraci6 de Crédito y Docks

::; .A., la companyia de cr�c1its, fou també un gran col'lec

cionista d'art, amb la compra de moltes peces imrortants,

que adornaren CaSt,1 seva fins al 1956 en 'que l'ajuntament
de Barcelona les adqu.ir

Ï

i avui s6n' exhibides al li/useu

d'Art de Cat a.Lunya , Membre, també és clar, del Foment,

sabem que el 1898 era membre de la junta d'aranzels de

l
'

entitat. La seva tragèdia devia ser la família, per

tanyent a una branca tan prolífica només, va tenir tres

fills, vaja tres filles !. "1a España." eurt dels Munta

das l passa al gendre, això si de l'aristocràcia del di

ner sempre.

LLU1�) I;:UNTADAc', l ,J?OVlflA sembla que era el segon

(] o l.n .r�(;r01n.ll¡;. Ac¡uc;�t fou cn¡!lj.nyer un del:') homes que .í.n--

'-Crodu.! l' c Le c t.r í.f i cuc
í ó

a ()atallli1.ya, que la introduí

pr-àc t i cament ós clar, igué;ll que Pea.rs on , Ell .í.ns ta l-Là a

"10. :�spajja" la {';ran cu.Ldo r-a dhcelock de 111i1 cavalls, te t a

a 1i11e, i la més petita Sul�er, de luatre-cents, i tot

el s iot ema de c abLe s per Gt .La translnis3i6. Amb aquest mo

tiu residí, une :

anys a la fàbr í.ca de �)ants i allà nasqué

la seva única f L'lLa , Però les relacions fraternals sem

bla que no foren tot el cordials que devien i Llu1s aviat'

es desvincul� de 'l'empresa per sempre més. El 1908 creà

la "Cia de Cn.bLe s Elóctri<;os" i 'les "1Ié1nrparn.:3 �:lóctrico.s

z li que t i.n{;L.u5 la pr i.me ra fàbri ca ben a pr o p de "La �81}a

i.1o.", L1. la cunt onudu Jo la ;·ran, Via, cur-r'or J\'!ò ..«í.c , i tl,u,e

po c t o ri.o rm .nt r);i::.i�:�h a mun ... .i do capital' )h:Lli:rs,. llJró�j 'Lnti

C;a cn caru era l;t c ompunyi.a "W1t1.ntrlcJas lIcrf¡lnnO,J" que cons-

.1 · '.



388

tituí el ld94 amb el seu t-:ermà l','lêu?-uel, dcdi cudn a pro.

duct c s relacionats amb l'electricitat, que el 1897 pe r

un c'L,nvi do o o e i o fou lIl'huntnuo.:::1,' Dar-nu y. C·"L'q 11 1· (IU� - l�, 1 .O o.ca-

bà conDtittlint, IIJlo. fnduct r í.a ]ï:16ctrico." quo abo o r-b
Ï

fi

na.Lmerrt la �ieJ(lCn8; per uque a t motiu vora la factoria

S .iemens de Co r-nc LLà hi ha encara avui : el carrer 11uis

1\'íunt2.das. A aqu e s ta empresa. treballa.. un temps també com

a en(�;inyer el propc:v':anclista crrt
ò

Lí.c -Iuume Ravent
ó

s , el

cavaller de can Coél.orníu, cae a.t amb una filla' Santomà,
com hem vist (7l5). I també a.que st a empresa fou la que

montà el t r-anv.la "b l.au" del �'ibiclabo, que encara avui en

conserva el nom; justament rm..irrtarrt aquesta linea des co

brí una torro dc :PuiC i Ca.duf'u.l oh do la urbumt znc ré del

Doctor Andreu que va adquirir com o. residència familiar,

(�:l 111 (:II,�¡11, l"IIAIII;II.(l:I,�:, dtl,l·l·(�ril. (ICl J il. qual hj ha' tn,lil'hcS un,

carrer IJluís l,'lun-Cadas., Possiblement' més bon enc:inyer que

'ncc;oc:i.ant no cun�:JtrtLL uu i.lllllCl'i, pc rò e: t:i.i�:l.lé 'o. Jrl. :prt

mera línea de la "tercera revolució. industrial". El 1909

era pr'e s í.dcnt del Foment i el mateix any fou candidat

per la lliga eh les eleccions que perd� a la diputaci6

provinc:Lal.

Els al tres l\TUWTADAS j_ HOVrHA són menys importants.

JOSEP no hem pogu't saber amb qui casà, però no t Lngué

fills; era afeccionat a la pintura i sembla que fins l

tot particip� 'en l'exposici6 de Belles Arts de 1919; en

tusiasta de l'automòvil en fou 'l.ffi dels pioner..:;); treballà

a "La El3paña" a 'la o e c c i
ó comercial, com apoderat i sem

bla que tin.zué algunes' prop í.e tat s al Prat. VIC�NÇ i JVlA

NUEIJ estaven casats amb dues germanastres d e's c end ent s de,

./ ..
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la famí l j,a de benqu e rs l' rnús l se O'Ui r e 11 1a t radic j_ ó fa-

miliar, el primer amb tret ze fills j_ el segon amb set,

aixb si la majoria filles·. De Vicenç sabem que era uti ho

me Lrrt cr e o anrrt per la cu l.tur-a ; hem trobat la seva signa

tura al llibre el 'or de l'Institut Mun i.c í.pa'I d'Història

el 1959; sabem també que estigué per nec:ocis tres anys a

Pilipines i tornant errt rà al c one e L'L d'administració del

Banc Vitalici, del qual fou'president a partir de 1947.

HJanuel sembla que escrivia; par-t
í

c i.pà en d ivers e s empre=

ses" lo. "Munt�\cltlS Hc!rmaúos" que ja hem citat amb L'l.u
Ï

s ,

més "Manuel Níuntac1a�3 y cia" que :funcionà entre 1899-1902

de productes qu Irm ca a.s o o c i.at amb Fr,(.ncesc Aym�.l i 'J:iret,

i una altra "Manuel Muntadas y Cía" creada el 1916 amb

Rifert i Quiroga, dedicada a la calefacció, més coneguda

per "la tèrmica".

Arribe� a la tercera �eneraci6, quan es consolid�

l'entrecasament amb altres famílies de l'èlite·barcelo

nina i, per tant l'eixamplement de la seva �rea d'in

fluències.

CArn.! �J ]\[UN'llJ\.I)A:�) l r/IUl\T'rADA:3 és l'hereu del poeta

.I o ru ", 'l '1 ] -I )' b o n )" ("I] r') e l' o 11 at (1,'1 e '"r.,' l' fr,)')' rrn aIlr·o(''')''-tn ,"',orne CU,,(;O _ ,,l', •.. çt, r r«: \ L ... ,

" , .v , ,,\, 1 .1

quas
í

t o t o el' o ono e LLs d' admím.c t ruc
í é do 108 empreses

I' l' J
.

ors mé J que nor mèrits pr o p is per les: : aH l. ,:1. c� , -: ¡ .L ' oeveD o.mlS;'"

tats, êntre les quals destaca, per exemple, la d'Ossorio

y Gallardo. �i.�l trobem així a "1éÍmparns Z", que presidí

entre 1920 i 1933, a Cr6dito y Docks, a 1�mparas Philips

S .A., a la lISociedad T'iletropoli tana de Construcci6n", a

la "Compailía General Eléctrica", a "La España Industrial"

.1 · ·



on presidí la junta d'ins )ccci6 el darrer any de la seva

,

d 11 L- 11
'

l,I(
,

C" A 11Vl a, a l spano- .n.rie r'a I..). • , el Banc Vitalici, etc.

C'lsà amb la filla d'un e o e f del' gcnerétl 'J?rim que passà
els seus títols als :::8U'"' 'descendents, essent una de les

pr-Ln c í.paLs II entrades I de noblesa entre els Muntadas.

J'OJEl) l'/I§ D'AIJBEHT i Db;�PUJOIJ provenia d'una fami>

lia important ,de l'Empordà, els Terrades, que havia ex

perimentat una forta deval1ada econòmica. Entrà a liLa Es

pañafl el 1908, el 1917 n'era apoderat i s'havia casat

amb l¿ filla de l'amo,la pubilla Carme, segona comtesa

de �3anta maria de ;3an-cs; el 1927 el, consell d'adminis

tració l'escollí successor del sogre. De secretari tin

gué el seu germà ManueL, que morí a la ,guerra dels tres

anvs , i.: crnpr cua i 01u c e uo bons oficis li permeteren de

r-e cujie r-ar' el .pa't r í.mon í, familiar i ci' adquirir el títol de

primer bar6 de Terrades. Bons oficis �obretot amb els

guany8.dors de la dita guerra: 01 1�39 fabricà 400.000

banderes de l�estat espanyol - de l'estanc -, �l maig de

1947 la visità el ceneral Franco, - el dictadoret Beren

guer l 'havia visitada el 1930 acompanyarrt la tercera vi

sita q_ue hi féu Alfons XIII !:..., i el 18 de març de 1945

havia e s tat nomcna.t a.l.caLde de, Barcelona, càrrec que rnan=

ting-ué fins a la vaga d-els tranvies de 1951, que li su

P08�J, 1[.1. ,11 d i.rrri.s o í.ó ". No sobrevisqué 1,; n any, aquo o t n fet El.

Durant el seu mandat l'empresa adquirí noves conquestes

"socialo", La "casa-bressol" j_ el centre rncdi c (76) el

1929, la ca í.xa de previsió, més totes les instal·lacions

esportives i recreatives, que situà als
-

terreny�3 de 1'an

tiga riera de l:'[ngòr ia, .i rraugurat s el 1944. L'empresa ha-

./ ..



Vla eixamplat les seves ,a tivitats comprant el 1935 la

fàbrica "bohair" de Sabadell que afe[�í ,la producció de
I

felpes i astracans, � el 1943 el taller de gravat per

cilindres de la v í.dua. de Josep C'Lap
é
s , traslladat als

nous terrenys de la fàbrica. Ell també féu or,O'anitzar
, <:::>,

viatges d'esplai pels tro'balladors distingits, anualment

a par�ir de 1940, que sempre ,tenien Zaragoza -,i el 2i

lar, ós clar ! - com a pr i.rne ru etapa. El seu successor no

fou però un fill seu, sin6 un nebot, l 11. 'ibrnorem total

ment les raons.

D'aquesta tercera generaci6 podriem destacar-ne,

a més, TITARIA l\(UN�CADll.S i lYUJOL, filla única de Lluís que

havia nascut a la ca�a de la f�brica de Sants, afeccio�

nado. Li, la pintura que havia participat en algunes expo

sicions l que muntà un estudi per a filles de la hifQ1.

so'ciety barcelonina; casà amb JULI CA:eAHA i l':'JAJQU:l�;S, de,

família del Maresme, membre dels consells d'administra

ció dê "Hispano Olivetti" (1929-37), de IILamparas'Z" des

del 1912, (�ne ]Jresidí els anys 1934-35, i de la 11 Cables

Eléctrj_cos ;}• .l\.."; morí EL Sant Sebastià, fugint del front

popular, at.r-ope Ll.at per un .tax'i ,

l f· J J d V' f b casaments: JOSE-¡es r a __ ,,_es "e lcenç 'eren ons

PINA CU,U�1. amb :LLUL:; 1.)' o IJ.I\.,N U :L JJlUC\N DI.rU,t�] , f:Lll de l' on-

ginyer de mines que explotà 183 mines,de Fí�ols - des

del 1903 fou, doncs, .p.r imo r c orat e d e l?igols - l president

de la diputació de Barcelona, i germ� de Jos� Uduardo,

J".f"ran s e rrono , �.)
comte de Fíp'ols, de la junta d'inspeccióel

de des del 1946; MONT:'E.RRA1_r casà amb AJJl?ONS

.1 · ·
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tI J .J

1�'}3')1.1'1. .. u r
r

"11 l 'I
I

l ,.Ul� 1..0:' 0, fill de lLomà Pabra p r
í

mer .uar-qu
é

s del

J:'lQSnOU i net del marqués d'Alella, vice-president de "Pa_

b ru i CO::lts"; no éfJ l'ú.nic J,labra emparentat, MA'.l:II';;:; D'AL-

l:¡';"JT
.

l'!ILJj'fl'l:\ '¡)i\" ::>'·'·L·.) .u rt l , , 1.,.J, J l .I. I.. ) e ,) c r, :i. ¿fof>ep [i :-tbra

i Ballester é

s de la .Iunta el 'inspecció de "La Eoparia" des

del 1926. Dels tres fills' de Vicenç només SAIJVADúH ha

tin{;-Llt un fill, Xavier, lm dels pocs ]\.'funtadas que resten;

JOHDI; aviador amb Garcia Uorato va morir d'accident poc

després de 'la guerra i' J·O�)��.P VICEI' ç no es casà.

Arribem gixi a la quarta' generaci6, sobretot a

l'/lATIES :G;JPA10A i l\fJU.NTADAS, actual gerent de "La ESPQña".

�ill d'una fJ.lnilia carlina, heredh el titol d� secon mar

qués de l.íorrt s ar-r
à

atorgat pel pretendent Car-Le s VII. �s

cnr�inycY' t
ò

xt i J. l té pr-o p i.c cnt s Q .l. 'Hospitalet i a Piera.

FlOU 'LUl home del regim, procurador de les corts franquis-

tes, i alcalde· de l'Hospitalet de començam�nts del sei

xanta a 1973. lVIembre de la cOllissi6 provincial d'urbanis

me, de la comissi6 d'enllaços ferroviaris de Barcelona i

de l'Entitat Municinal MetroDolitana des del 1974 fou el
� �

fact or d.el trasllat de "La Espafia" a l'/iollet i del pla

parcial "La España Industrial" � Aquest, canviant la qua

lificaci6 de la mansana de tolerància vivenda-intl�stria

a eixample .intensiu, preveia la urbani t,zaci6 'completa del

solar en conoxió amb l'emplaçament de la nova estaci6

terminal ferroviàri� a 8antr, a tocar del mur de la fà

bra ca - ell era membre de la COmiGfJ:Lc5 el' enllaços ferro-
, ,�

viaris de Darcelona que en decidi el trasllat. El pla

fou aprovat ci 1969 per la comi0sió d'urbanisme, de la

qual, casualment, també n' era membre ! T'er o o r-t els plans

../ ..
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de co.p it aL de "jrr-ov i.nc i.a" .na el 'ésser aprovats a Madrid l

alguns veïns pogueren impugnar el pla que fou anu l-Lat

legalment el 1970 i pel �uprem, on acudí D. Maties, el

1972. La soluci6 fou de recalificar l'àrea en el nla co-
.J.: .

mareal de 1974, com a
í

x
í

fou fet, quan ell, casualment,

era el v.i c e-cpr e s í.den't de l 'l�nti tat Llun i c í.pa.L Metropoli�
tana acabada de crear per a tirar endavant aquest pla co

marcal •. Entre tant, l'emrJre3a "l�.E.I.S.A." - "IJa España

Industrial S. A. 11 !'_ que ell haví.a constitui t com a immo

bilihria havia construit �a dos blocs de pisos a l'antic

camp de futbol, del qual deia el _Ll�bre del Cerrt ena.rti t

,,( es) 1.1110 de los pr í.mer o s de Bar-c e Lona , y desde Luego el

primera de su clasc (de empresa). Esti construido con

todos los adelantos, pista· con desagüe, tribuna y baran

dillas de cemento, y su capacidad es para cinco mil es

pectadores' i li valL�l.1é '<':11 ba.r6 de Terrades la "medalla

de Oro de. =�ducació y Des canso 11 de 1946 ! També devia ,és

ser una casualitat de construir dos blocs sense permis -

o amb TJermís ?- illegalment, tant se val !.

Però la història no .acaba encara' aquí amb aquest

exemple edificant del :paper que els dits "industrials"

+u.rucn GC =ons varien les con t i c i ons ; no cal obLí.da.r que
d t.l )

és l'època d e crisi tèx-�il. En aquests moments "lla Espa-

�' 11lla

amb el descend.ent noble, i estafador ? Joan Carles lVlun-

S
... . -" 1 ('.,

' h d
'

. ()·"l uL i,n':¡I'tadas-:.>al.va(l.c -Prlm ]_ .Li U. )rC!.:�Ctr3 - qllan J,I . d" 8.¡;J-- ,:.�

per mantenir lo: noblesa !- ..

Ar�3. Ja tractarem com una sola gClJ.èració el que de

./ ..
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fet
,

son v - l'les com l'esta el rr en el (luO,c1rc, IJCrò cal te-

n J_r pr e s ent que l e s d i f e :c ��n c i e s ,(1
r

e d o.t ,J eS n ,n; ener0.1ment

cada c o I) nió s (�r(l:r13. i duen Q aquc s to. c onfua i, 6.

d -I -r')-' .

gon .u c o e rY'J_m, s ev.on duc de Cast ille j os i segon comt e

de Heus, el 1935 vocal de la' j urrt a d'inspecció de "IJa Es

pafia"; capità d'nviaci6 Je l'exèrcit franquista mort en

acció de Guerra el 1937, En el s cu hono r . i en el do Jor

di l\untadas i C'La'ramunt , 8. qui ja hem fet re te r-ènc i a ,

l'aeroport del Prat és digu� aeroport Muntadas durant els

:primers anys de la }jost-guerra. .I'o t s els seus titols es

. repartiren entre els gerrnQYls, que encar-a els conserven.

Així trobem a JOAN-�nEDEUIC, fill de 11uis - tercer duc

d e .l?r j, r (I . i t e (' e o r (l'U e deC as t i.11 e .i o n , el. e :I. cons e 11 d' a elmi -

n
í

s t r-a c i
ó

de II�Ló_mpal'as Zil d c s del 19:58 - que ha pas aat

uns dies a la presó de Carabanchel implicat en l'afer

confús del
.,

seu COS]. ja citat, que és del

consell el 'administració de "La J�spafla" en "ma.La hora" se

gons ell }J8rqué IIsiemlJre nab
í

a ido mal y me metí po r' ser

un negocio f'arrriLiar-" (77), i de fiClima Gas", i de "Giar",

i de "Coridene i.a Química" i de la famo sa "Pr'o e o s av , la

mar e dels ous •.Es taf'a o PI e c ip i tació ? ja ho decidiran

els tribunals - però ho do c í.d
í

ràn ? -. l! inalment podriem

pur-La.r el "un'], fi L'l.a el ,1 bar-ó de. l_[lcl'raclcc;, lVJA11Il, cus ada

amb JOli'.¿UIlvJ IJ_10JütEr-rl':� J_ PAIÜ([JLADA, des del 1942 vocal de

1,::.., jl...lnta d 'j.nspecció de "La ESf)é1ñu". II¿:l venerable 'l'¡Jont

serrat r.luntadas i :doviro., casada amb els Rogent d'Arcnys

de l'.lar, darrer vc s t Lgí. de la scg'onQ generació lamenta la

d o s apar-Lc í.ó del c ojnorn dels fundud o r e de l'eL presa fami-

. / ..
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1iai'. rel" ara t ots lamente. la dC�:iQl)Qrici6 de l' empresa.

'l'', (_
. ...J.:; cert que els �untudris s6n ja escassos, però

el
'

'llot; r" e r- Y'L0111 ro "1 (1 (� ct
L- .. .,.; f..) �L.

.

• LI) (, ......... ') i arn han estat v lncu'Lat o t�'}'Jrlbé E1. "La

Espafia" i riorné o parI ar-cm dels més .í.mpo rtarrt s , perqué el

conjunt formen leGi6�

}:rl tr e o 1. :;'; p.re fj i el cnt s, d e 1. (1,'1e ']"
.

-1 nr e
,

n
)._

1" - ) - llllG , .;::3 l. o rnenet .

j unta de [<avern i que del lJ/�7 a 1051 residí a l\1adrid

t r-o ucm el 1'I1ar\luÓ;J de Girona i 01 senyor LTcl.'ume Corio1o.,

amb càrrecs m60 aviat honorifico. primer president a

Barcelona fou J'nume Baclia 16 anys de la junta de govern

del banc de Barcelona (ld45 i lS�,J-G3) i el sc�ui JO��P

P/�EIJf\.Dj�, que havia entrat a la junta el 1851 i la presidi

cu t rc IoC] i lUGG, l q u o havi.a crrt at uLeaI dc de J3é1.l'celo

na entre ld44 i 1846 i formava part del consell d'admi

nistració del, Banc do Barcelona de 1345 fins al 1867,

any en que morí; junt amerrt amb Serra. i Parreras tenia

cent accions d'aquest banc el 1844, el que aupo s a un gran

control per part de "La ESIJaña" (78).

Des del 1866 s'en diu junta d'inspecció i hi ïi

{J�ur n ericu rn noms molt vinculats '1.J. banc de Barcelona

, (Josep AmeLl. i Carbonell, J·osep :Jerra· j_ Parreras); dues

vegades apareix J �EP C01LASO i GI]� (1891-1901 i 1915-

1926), que fou albaldè de Barcelona quatre cops '(1894,

,1897, 1909 i 1913) pel partit liberal en temps del caci

quisme, -anti-reg'iona,lista furibund; també nobles com el

v e s c omt e de li'orgas a la junta des del 1890; Domènec Ta

berner de la familia Valls i �laberner igual; el ja- citat

./ ..
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f arent Co.rles l.runt ada.s i l'huntcLdas,; o íflCl�: TC; ,AHü:trA i I.1 .. :l.JÀ,

parent dels l\'Ii18. de que parlarem tot d. 'una, que pa r ticipà
amb el seu e mya.t rere Milà i Camps en l'empresa "GrL ndes

fi -I- rac c l'one C' ':_' " "
.11. LI c:; _ ••J.J • .1- • constructora d� la plaça de Braus l'Les

Arenes" et la, plaça el '.�;spanya, i que havia entrat a la

junta el 1904.

El prlmer contacte amb la família Milà fou el 1864

en que Llorenç ldi18, i Me s t r:o ont rà a la junta de govern

- del 1865 a 1871 també fou del consell d'administració

del banc de Barcelona El 1888 el s e u nebot, J 0"1 TIp rFl.A--
• 0.6.

UIA MILÀ l 1?1 amic d.e Maties Murrt ad e s , entrà a la junta
.'

d'inspecció l en féu de vo ca.L secretari fins a la. seva

mort; fou alcalde de Barcelona pel partit fusionista de

]?lanru::; i CaDals durant el trlncament ele caixes després de

la di rc.i s o Ló de' Hobert, el qu.e el féu molt impopular; ca-

sà amb una de les Germanes Camps igual que el seu germà

I) ,

er e, el ,que pr-o duc i.x confusions 'familiars. 'El substituí

en el mateix càrrec el seu fill, JOSEP MARIA Iv1IL,1i i CAMPS,

'monàrquic que ocupà càrrecs a la diputació durant la pri�

mera dictadura (1925-30) i la segona (1939), destituit

fuln1inantment pel cunyat de Franco; el 1926 Primo el féu

comte d c L hloútscny :L fou dc la Junta directiva de l' ex

posició internacional de 1929, on liLa l�spaña" jugà, un pa-

p c r Lmpo r tunt • J(I. :JCU ' U:( J.\"l'C ],¡'Ij_l�t i CLtlnp:.:, :.;oc1 'i\:ra-

.

l, l' L',)· 'v r (' ,l \(' dlput.u t , h<.', 'utn.t i'l:1.rnóo :: 0-lfl O .l�u·("l,L:LC�U, LI.V' f e: J V f_',ll.U, .J \ l- LI ,

b ret ot ) 'l'CLUc) junt ur.rorrt amb la DCVo.. d.Ol1EL, la vi Iu a Gunr-

] .: o -1 ',I. o�, AL. _L " ; .t. , \

,

.

més coneixement del eognor Uilà, pi més no fins n. les

. / ..



aparicions televisives de Mercb Mil�, neta de Josep Ilaria

ITilà i Camps !

Hem v.i o t C1.u:í. eren l.:!ls rduntadai_3 com s 'lL1 produit
la grandesa i �ecndbncia dBl seu imperi; de fabricants a

industrials, a tècnics i aristòcrates del diner, entre

casats amb l'clite Lnduat r-La.L catalana, que surt Gt 'La po

litica oberta a1p;1,l.1'108· vcr;ado::::, cada cop més a la dreta,

q_ue va d'una certa, c r-ea.tí.v i t nt - ]: ied.ra, Pu.ig i Cadafalc,

Gual, Gaudí - a la me d i.o c rit at mé s abs o Lut a , a la pres6
J_ a n(�rv. El:3 hem vist capdavarrt e r-a en la indústria tèxtil

amb "La :8spafia" de 0ants, a primera línea de la electri

ficació, i par-t t'onument n.L del banc de Barcelona, la fa

llida del qual, el 1920, ha e et a't considerada "una veri-

'l;rtll.l.C !)()ln1lil" J.:I : l.Y1 <]Il(lu. no 'p;J,�j 'pol�J : 1.t1.1lJ.'(lui:JtC:J , :JJ.nó I)(:;I'

-La mateixa burgesia bar-c e Lorri.na!' , (79) .. Hem vist, sobre

tot, errt r e Le o ;.�eVC�J :f: i1es quatr o nLcaLd e s de Bar-e e Lona

l un d 'Hospitalet, inde:�endència dels càr-rec s municipals

paper urbanitzador dels industrials dos aspectes ben

interessants .. Propietaris del s.ò L i industrials, entre

casats i barrejats o de papers compartits s6n els agents

de l'espai de Sants tal com el trobem avui, són una part'!

de 10. història, la més vistosa s i voleu. J?erò falta l'al

tra part, la dels que han sofert i gaudit de 'la e eva ac

ció i s "h:i han oposat o han ofert una' sorda r-e s Ls t an c í.a

o hi han col·laborat inconscientment o conscient, que de

t o't hi ha har:u.t. Aquesta segona <part de la història és

la que ens manca estudiar ara.
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Notes al cap�ítol U2 ..

1) J. Pabre i J' .. H§ Huo r-t as , 'l'ot s els barris de Bar

celona, 2.E_. cit.,· vol. .l , p�l_g� 131 ..

2) Anna JJI§ Torrent, 1�1..¡3 n01_1I:3 _d.�ls carrers de Sants

(separata de la revista J�;xcursioni:3me, U. E. e .. , Barcelona,.

abril-juny 1977) pLc.n e s 3�4 �

3) Jo mateix valB caure en aquesta visi6 simplista;

vid. el meu article sobre Hostafrancs Ja citat de la Re

vista de GeonTafía, 19'7�·, planes 68-69.

4) Veur-e e s p e c í.aLmcrrt , lranue I 11ad.onosa, El Congrés

de Sants. Ed. Nova Terra, Barcelona, 1975.

5) iotb �eproduida a La Ciutat de Barcelona de Carre

ras Candi (� .. cit .. , ent r e l� 8 S plan e s 5 94 - 5 95) l a l'At

las 9-e__:Q_B:.�:c ��o�!§:. (op.. ci t ., fi txa 135).

6) .Iaumc Bcllmlu1.t l Padró, Per a lID8. contribució a la
-_.,_- - .,_ -�_.�_. ._..:.._._--

histbri� urbana de Barcelona. La formació dels barris in-

_c1Uf' t r�:!:.¡_��_�] r}-__J)lr. _de _l\l,J�:��.2..n;- . =--_ 1Jn._�Y�ml)l0,: ����ll1.t D.. '.r o· :L

de .Llicencio.tur·]" lt'acultat de Pilouofi.a l JJ.letr·.f3, Bel1a-

terra, UarccJona, 1()'(�.

7) J?l:\no _t 0J._?r;r;�J}��o __r1�_1 t órmi�Ç)_Jy_p��le_blg }_�(:_�Cj o�t s ••• ,

op. cit. (al capítol 04 de la primera part) c1è '1838 .
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8) Artemi Polch, "N o t =L e i a hís t ò r i e a f3 o br e 1,::1 1) J' e Cj èn-
.;.. ,

e i.a del rnorie st Lr- de :3anteF Urcu:3 a' ;jQ.nts i a la ��leva ro-

d J. "[L_lo' ,

nj_l)lj.or';J·�LI'·i e,
,-- -�..�----

"')11+(\1-' ¡"1"()ll",I ) ; I· li, .' \j.r... I J ., vol" V
.

l' J f") f( "7 f") o r7, n t..! ); p .. all e f.J r. -. _ u •

9) Man:u.:JcriL 2.�(-)(_J de 1[1. lIJ)ibl�¡_otoca clc PnLn c.í o v

, que

hcn: re p r-o du i t com a ! lrimer ; L1)ònclix. A 1.'El{_r,ri cultura en

concret li d o d i.c a Lo s rc�;)po;�)t(:s 30 a so, ço
é

s , més él.'LU1

terç de tot el qüe o t Lonurt ,

10) j,,l'nrruDcri.t 2.434 de la "Biblioteca de Pa.La.c í

o :", del

fons de {¡amora, que conté les du.dc s del cens. del comte

de .Lt'J..oridablancu' referents a- tot el corregiment de Bar

celona, de les quals N'Iglésies només havia pogut trobar

el rCíll)I(l (e:[ .. .T()�JCp Ti¡:lÓ�Ti 0::1, 'JI;.J..:..._(;C;1�:....�_9 el comte cJ.(� Plo-

r í.daoLanca , 1787, Hund. :3. Vivas, JJarcelona, 1962; 2 vols.)

11) Veure apèndix prlmer, resposta nQ 4.

12) i.�., resposta 6.

13) id .. '� resposta 69.

14) Excursions d'En._,_Hafae1 d'Amat Cortada i �en�ust
,

�e:r: Catalunya i Rosselló en l'últim' quart de� segl'e XVIlra

C.E.C., Barcelona, .1919; planes 107...;.108.

15) id., pàg. 108.

16) Article sense sie;natura possiblement de Josep
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l\Iiracle ?- titulat "1509 An í.ver-ear ío del Cana.L d e.i La Se

renísima ;3eñora Infanta Dg Lui sa CarLo ta de Borb6n. �.'],ayo

l819-mayo 1069" a la revista Sants, maig 1969, nQ 195.

17) 1a cita' completa é�3 _Dj_cciona,rio G8C?r;rafico. U�iver

sal, escrit per una l1;3ociedad ue Literatosll dirigida per

Bergnés de las Ca.s a.s ; Im. ��orner, Barcelona; publicat en

deu volums entre els anys :U331-34.

18) Pastual Madoz, Diccionario geogr�fico7 estadístico

e, históri�2._?-��Eai:1a y sus PC?sesiones _de UI trama�, Ma

drid, 1845-1850 - per 'bé que a.Lgurie s informacions s6n més',

tardanes, com la mateixa ,de Sants com ja demostrarem més

endavant - public¿t en setze'volums.

19) Par-t introductòria del treball ,de J-acint Lap o.rt a ,

Noticias._hist6ricas de �-)ans, premiat per l'Ateneu de Sants

el 1890 i publicat el mateix any a lla Ilustraci6 Catalana,

:ê18 dies 15 i 28 de febrer i 15 de març" als números, 230,

231 i 232.

2'0) Joaquim li'ont i Mosella,' Consideraciones sobre 108_'

inconvcni_8��t e�_ (ruc" irroc�an la snLud do' los j orn'3.1�.!'.os y

El. la públicq, de Barcelona las :f'1.bricfLs, en e�pec�:al las

.d e _�'{.�U�?l� 7.__s.__�!_��'() _�_��:� v(Jn��� j ��:2._sl�t l'a:.> lCt(�.[l.:(Ln���_�l_ J./.l. 11!l
nur-a de caca rr:ünoz. Imp.' Gorch:3, Uarcelona, 18:52. Hefc

rint-8c a lc:' c omun
í

cucí.onc de ,can 'l'uni » runb 10. ciutat

diu: l'por ruo d i.o de la curr-e t e r-a que en la o r í.t.La del mar

eGt;l a cnbnud o ne construir 18. �)oci8dad Agrícola Catala

na. 11 Juume Codina ( El Delta del 1�_obregat J_ B�celo�,
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1971', .. à· er 311,3) d .i.u -1- -7 mbé : li
,P e; (:> • '-I . ]. , _ LI eL. ¡ v • • • • fou

molt beneficiosa per al sanejament del Delta oriental la

construcci6, al (Sic) 1882, de l'Hipbdrom de Barcelona

al r' erni el e e e" ec''''
.r;

C Ci
_.

_ _1 I,).:J, 0_ iJ estany de .Port, obra del francés ].I. Gi-

rardin, que arrendà 25 hectàrees a la l.larina de �:)ants,

p ròp i.e s cle la companyia "Crédit'o A[�rícola Catalan". Hom

no acaba de comprendre la intransigent negativa de l't'mic

historiador local.

21) .Andreu Casanovae , r.iorri t or b Consu.eta narroquial de

�anta �aria de Sants, manuscrit, B 265, de l'Institut

uunicipal d'Histbria; ld51.

22) Jacint Laport a , tots els coneixements del qual pro

venen {�airebó o xc Lue i.vament de l 'original d 'aquest manus

crit que Et no aa.Lt r-e s ha arribat a través el 'una CÒI)ia me-

canogràfica de mossén Miralles, n�assenyala cinc de pes

cadors, en la s eva obra Ap"L�nt, eIí h í.s t6ri cos de Sant s ('rip.

Espafiola, Barcelona, 1880) a la plana 46.

23) Victor Ba.Lague r , Guía-cicerone de Barcelona a r:Iar

-torell. Colecci6n,de guías de los ferro-carriles de Ua

talufi�. Imp� J. Jep�s i R. Villegas, Barcelona, 1857;

p'Larie e 28-33.

d e �3 n 1'1t .: e i t rul e G (11. o t e s 1 9 t. 22) 11. i Ci edic a un e a 11 i tol et

a cada una p e r' a combatre aquesta .i d e a , certament un xic

pereGrina, sobre l'orígen de Sants, tot acabant per fer

un raonament ben lb{�ic: lICòm se comprén, còm s'explica

.1 · ·



s a t i s tacLo r-Lamerrt que fo s La ca.rni s noria ant . rLo r: -L r--et

.

poblaci6 '7'1. Nomé s podria have r=h
í

una e xpLi cac i
ó

lògi-
ca, l1j_/'�:ldn. al :privilcci_ c omc rc La.L do la poblac Ló inde

pendent j)(;rò p.r opc rt: a Darce:lonn':L en un bon lloc de pas,

quo la {:cnt 1[1' c oue', l6s Jl8I' això,' p o r anar=h.í et com-prar

crrrn ; més barata .. De t o t cu maneres havia, d' éG:::ier· gent

rica com 'lictor Bo.léJcuer perquè dê carn llavors en men-

J ava b e-l 1"0 e r'( rr arrt� J .t) C-,
•

.'_') c. . •••

25) �s clar que per a l�s mules l les cases, la unitat

s6n c lLe o mat eixes, no lCD mu jn.c1c s •

�) .

I .d 'rl� • -la l'ar8.1.118. Viva, Barcelona, 1�76; planes 51 i ss.

2'() A la lleva t e s i de �1.Jli e cn c iatur-a qu.e In 'ho véJ.ic:' pro

p o ear, no vaii�; poder anar més eri.l l.à de la publicació
d
'

un Jll�J,lJLL d
' 'lis el e l :..��) 1 i u una vi o i, Ó eL C!J C rj.pt iva.

28) J. Lap o r-t.a , .Apuntes hi:::-1t6ricos de ScÚ1.�, .Q.E. ci t.,

pàg. 36.

29) Laporta, que .t arrt treballà els seus materials, ha

estat el seu biò{�Taf; als citats AEuntes ja li dedica

ducs pLanc o (54-56). };n nubLí ca et mé o d i.vcrno a articles

et periòdics diferents, dels quals he pogut trobar Lo Gai

,'abel' del 15 do mai; de 1<300, do:-.3 nüme r-o a de lCL Hevista

I�i- y' r"n c�/r\�00� �LJ l J (:) a lI. i. .t L-,�
.
.J

...l V . r.e t rnbr e de 1884 (n9 J i 9), i La

IOl .-' ·1-. \ _0' (1 ·1- ,- "1 r > r- •

• . lA. ,) li r n (. J. O / I L vel.. . ( 1.1 l ( L
. ell) el' octubre de lo8�. (nQ 120).

.1 · ·
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Un bur'ra de ·Hi;l,r-

celona, ja que aquest barri conté un comerç encara més

caracteritzat i en finció del mateix fenbmèn: la carre-

tera. D'ella Laur-à Pi{J,uerola (Estacl:Cstica de Barcelona

en 1849. Imp. Gorchs, Barceloria, 1849) assenyala que al

punt de la Crou Coberta, per b6 que sense peatge, el

1847 s'hi comptaren 489 carruatges diaris, sense �omptar

els de Sants

31) Jóan Oller i Habassa, (�uan rnntaven �pels carrers.

-ldL • :3electa, Barcelona, 1955- (3ê ed.).

32) FrQncisco de Zamora, Diario de los viajes hechos

en Catalunya. Ed. Curi al , Barcelona, 1973; pàg. 32. He

cordem que per aquest mateix inter�s probablement el Dr.

:_;alv;l.(jor l.Lo bct on 'ré,Lt una tranf3crj_pció d e L: manuo cr-í.t

que es conservada macanografiada al C.S.I.C.

33) En Laport a , a les planès 39-40 dels citats' Apuntes--"""'-----

repeteix la mateixa informació.

34) R, Grau i l'l'I. IJópe z, 11 Empre sari i capi tali.st a a la

manufactura catalana del secle XVIII" a Hecerques, nQ 4,

(Barcelona, Ariel, 1974·)· a la pàg. 35 indiquen: "A la

grCtn e xpnnn i
ó dels anys 1'7t.33-1r(92, su c c e e i.x de e do 1793,

una è·poc'), de d.i f i cu.l.t rrts que es pcr-L'l.ongar
à durant els

primer:.:; anyu dQl nou C' E) ().] e ' .1
ü '1';)-" • •

35) Aq,uest a e �J c r-Lp tura 1: i .�L,lra en apèndix.

.,1'. ·
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36) Pr�n el nom de la ra6 social, formada per JOQn

Güell ]_ ierrer i Domènec Iiumi s , com més endavant .especl

f Lqucm ,

Pui O"
t.:. ,

Bar c e Lona , .1dC5�?; c�3peci,:·J.]_mont les pLane s 350-.360. 'l'ambé,
-I o s e p [lliter i In:'2;lE�8,· Las cercanías

__. dt�_J38.rcelona. Imp.

Casa de Caritat, Barcelona, lddS;, e�)pecialment les pla-

38) 1�s el corresponent. a 1905,. ony IV, Lmpré s a Iíonr í.ch

y Cia, Darcelona, 1907, pàg. 65 •

. 39) Es tracta de la Matrícula Lndun t r-La L de Sants de

lCJ1?, con;�8rV;1d.a nl� f o n s d Tl í.s eridn. de l'Arxil.l de la Co

rona d.'Ara.{jó, que he nagut de consultar de manera indi

recte. fi. més elel nom de la raó social hi fir;ura l'adreça,
el núrue r-o de mà.qu i.ne s , en alguns cas o s la potència Lne-«

tal·lada, i la contribució que pagaven, dades que he uti

litzat més endavant i per a les elDpreses més importants.

40) Porrt l Mosella, .2.:2.. c i t , a la nota 20.

4-1 ) Josep Benet i Casimir 1\']art i , Barcelona a mi t jan

s e g I.e XIX (1954-1e56). :�:d. Curial, Ba'r c eLona, 1976; dos

volums. Al volum I, planes 89. a 100 figura. una llista de

les eurpr e ae s amb seu a Barcelona el ld56 treta d'una guía
de la ciutat ele llavors (El consultor), amb la qual han

o Lubo rn.t el JJla de los rJ1'lnC.D· �·O-� 1.

.1 · ·
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42) Veure sobretot eJ_ capitol sobre Joan Güell i Ferrer

a Jaume Vic ens i Vives i l,;ontserrat Llorens, Jn.:dustrials
l-. pol:ític:::J ( �je/�;Lo XIX¿. Eu. V'i c cna ' Viver:;, DêLrcclona, 1972

( r)!} '1 (:1 )' •

',) J
. L n (\., -) (-) (- 3' 3

' )
.

- l; • , .. ( . :) .) I_ ) --.
•

i': •

43) :->01)1'0 aquc s t a�::;pc(;tc cf. JOl'" i j,'ialu lueT "IJa bürge

;;:LCt cnt:f.l[}n:\,:i_ la c:'clav:i:l;u"t c o Lon inl: rno do n de j.r o duc c
í ó

Ariel, Bnrc()lol1CL, 1974-,
nQ 3; planes 03-1}6.

44) Trec aquestes noticiès de la sintesi erudita que

n�han fet J. Benet i C. Martí �. l'obra ja 6itada (nota

41), sobretot a Le s prirnere's pLan e s del f38G"on volum.

� :)) VCrl';).ll iU_: tina" ��n; !�!..�r��2 dc: lrl. r-ot'o rma del treball

en 10, indústria cotonera ca't aLana tal com s'és comencada

en lo V�_Lror v�_l �e :�a��t.E. InI]! •. la HenLl:L:x:enc>D., Bare el na ,

1889.

46) De Jordi Nadal, sobretot, El fracaso de la Revolu

ción industTi_��. _�E._ l�spaila 1014-1913. Ed. Ariel, Barcelo

na, 1915 Ca la plana.20?" no t a 52 hi diu: ,",Tengo en pre-

paración, con I\L. Lz.ard , una monografía sobre "La España

Industrial", I,¡Iono��rafia, però, que sembla que no sortirà

mai). També l'article que féu amb :8nric Hibas, "Una em-

presa cotonera catalana: la fàbrica IIde la rambla" de Vi

lanova, 1841-1:361" (on hi 8.1JOl:..t,à la comparació amb la

marxa de "La BspaYíalf) a He9_�r:q��s, Ariel, Barcelona, 1974

nQ 3, pLan e s 47-81. De r,:riquel Izard, que conté referèn-

./ ..



goletari�. Ed. Dope aa • Ba.r-c e Loria , 1978.'

47) La ��:�-:)�I!n?l.Q Lnduot r í.a.I S.A., El libro del centenario

1?47-1�4L� La E�:pc1fia Inclu.strial, Bar-c eLoria , 1947 (imprés
':] ::"

8 J' X B'ar-rn.I )CJ /.). (.:-t. ,. e . .'

48) Veure la cò p í.a de 1.'8f3criptll:L"'é.L de constitució a

l'apèndix.

49) Información sobre el derecho diferencial ·de bande-
_._� � ._.__., __ ,.�_. , �__ •

'
_' ..0...- _

ra y sobre
__

los de aclu.anaE?._.Ei��ibles a los hierros'7 el

carb6n de piedra y los algodones, presentada al Gobierno
�-------....._ ..._�-�,-------,,-�----- ,-----

- . ... -

de 3u Majestad por la Comisión nombrad� ,al efecto en Real
------,-----------. _... - ----

DeS!_�e�o_.�1�.��O de noviembr:�_ de �865; IV, Alr;;odones'. Imp.

Nacional, Madrid, 1861; planes 41-49 - 77-91.

50) .Ia.ume Codina, �Ule� ta (�el IJlo��egat i Barcelona.

Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, 1971. (publicaci6 de

la primera tesi doctoral en catal� del nbstre departa

ment, dirigida per Vilà i, Valentí). Pe L que comentem veu

re especialment la plana 384.

51) ci'. art i c Lc Bertrand.. i...,_e_�:r:.�al Ji:usebi a 10, Gran En

c>.L e].��)(.l Lr:�__�¿�:d; al�l �i...�. Jt:. e . �:; . fI.., T arc e l ona 1 1971; vo 1. 3.,

}Jàp'. 497.

52) .Io s e p Miracle, Quat:�e coses del meu temps, �. cit.,

pàr�. 107. '

.1. ·
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53) J00ep l.ri ra c Le , 60 �ni��ut�. :EcJ •._;clecta, Bur-co Lona ,

1963.

1)/1) 'J��': HI!.:I d(� J ;�; 1111. � ('::i.l;(1, Armn Ivrn 'l'orrcrit (.C f , n ot n 2)

dO::lpré¡j ('1) Je�' 'L ('e!.j ,';:Cé.LllfJ, .rcno o clonar-ne ,ror,�) cup dada

precisa.

55) }�::; trnctc1. d e tres f'ul l.s mecanografiats, ben plens

de lletra, d.e L'Le orra.rd lÚl.m:[l'c�� i 1'lIQntpe6, t'itulats Còm

un conte. �,i_ilu�ta�.C?_D�_li.9-nuel Ba1et .. ...:i. Crous, si{3:nats el

maj_g de 19?8 i c onn o r-va't e a l'Arxiu lIistòrfc

U • E • c. e ()nten en unn inf o r:m: ci Ó 11r e e i o G CI. •
,

de �3ants
, ,

56) 1"1 c»

'J s ,._) erra sembla ({-u.e eren emparentats d' alp,-una rna-

- avui hi ha una firma tèxtil Uarrocgio qu� t� despatxi

però, al carr e r de JJll.,lria -, i els ..Iodina i Sureda, que

haur ien tingut una fàbrica a la riera de 'I'eria o d"�scudé,

,aVUl desapareBuda ta�b�.

57) Es tracta del seu article "L'allunyament del món

rural, l'inici de la. indtlstria moderna" a 'J. Vilà i Va

lentí, El món rural·a Catallmya. Ed. Curial, Barcelona,

1973; planes, 127 -166. Aquest article, força interesant,

. fou escrit p e Ls volts de l'any 60 tot comentant, des de

1'.1úrcia on era cat e dr-à t i.c llavors, el llibre de Vicens

lndu!?_tri�lls l polítics' (vid. nota �.2), en les l!rimeres

discussions del qual havia estat present. Una primera

versi6 castellana sortí a Bstudios Geo�r�ficos, Madrid,

1960, XXI, Dlanes'5�40.

./ ..
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58) .0;s tracta de la Ja e smorrt ada llista feta per l' ajun-

tament de Sants el 3 de gener de 1889 per a les eleccions

al �·)enat ..

59) u. G'r n.'1 1
.

T I
� VI. l __ " .. Ló pe z' fi Lmpr-e s ar L l capitalista 11

• • •

60) irétnce:3C Carrera;::; Gélndi, La Via Lai e tunn , Ed. DJiar-

tin, Barcelona, 1913; pIanos 114-115.

61) 11tbre de re o'istre
C_J de l'entitat cedit a l'Arxiu

IIistbric de 8unts - U.R.C. pel senyor Lluís millet i Vi

nai.xa , que podr i a ésser un fill del soci n;_¿ 4, Lluís Mi-,

llet i Hàfols, sabater' del carrer Zurbano avui Pr ern.i à , 10.

62) Iie deixat de banda aquesta eté11J2L deliberadament,
hi ha un acord tàcit pc r a que l'estudi el meu c o I-l.ega 1

amic igualadi, Josep M§ Torres.

63) Ln el llibre Jo, citat de J'. Benet i e � lli[art:í (nota

41 ) l' e m�) r e s a a})al' 81x lo cal i t znda a 1 a ,H i e ret 8. 24 i 0.1

carrer Amàlia 37 a planes diferents. Surt també una em

In' ,;:¡n (1<.: tJ0I11 ilOlll(�,.· 1\'I:Ll.':L;\ �.;irvunt :i. II cru-r r l,nrro-toD 62
.

\ "1'l hm:'� __ .i n , 2 �:)O.'�OJL�_) l�l :plana (90 i 3'70 del pr i rnc r: vo Lum

�3CU social.

64) .Io s ep ]\[§ bele'na, notari 1130 del c:oJ:legi barceloní,

(nÚrí18rO ac t.unL) ,

.1 . u



6 c-)' J' rr a e :1' h ' -

J r= ') ç� ] -L-,

') o s c p u, s.. .eon,s l /OCtJ..llaC , nO·C.':I,rJ., .�c0 de, CO, ·.Lc{.!·i

ba r-ce LonI ,

I \. I
. r: c�"I () l'I '

, ,,' . " t J <J (() l ;:.!� o u. ) ; 11.

G 7) J:\ran,ccc�c CabCLna, Història del Ban e de Barcelona.

l � < /1 L1 -1 o ? () , '!,' :-) r: 2' l') "I J_ (.),'7 o') :_U_�_I'_�_,_-2-=-_'!._ J_J et • o _ , J [!,r e e -" o n:1. , J
I 2�,8 •

6 8) I.Tan i. f o :J t c] e 1 ::::� fi], CLdor f_-j re 1.) r o dui t et J. 13 on o t J.. O.

I 'I t_" I· ] 1" J' ',PLa11 e,) e...� .)'l (1 �� -_)'"') 99." ar . r, ..?..E. e J_ 'C ., vo.i , " , ,:.;./

G�) l'. _LJiJ'cl'X'or i J. lVlU QuaLl:raÜo, }i_�.cLl,S2r(��[,i' y.� 1)cJ..lozas

de, Espa,fia. Volum 'd'Arag6 (Do.rcelona, lC3�-4-), plana 353,

JI()"!;¡l l 11,i di 11; Ilji:ln.jnr(ln nr:pc.;'t'nny,¡1. '¡ nou Lnfunrlo non tO(10

l'(:!�O)pccto 0.e1 ]',\oníl:.::tcrio de l'icdra la j_luotl'LLci6n dc, SU,

ducrio u.c tun.L D. lJablo l'iI1.lnc:J,dn (�;;-¡_c) ••• " ]��.: eLar- que e s

refereix a Pau Mtmtadas perqué se{!;ueix amb un paràr:;raf

que .r-cpr-o du i.m més avall on parla del seu fill •

.

70) J·osep Pons l 'I'o r'ner , notari 1162 del col·1egi bar

celonJ.

71) h.ar í.à Barallat, notari 1215 del c o Fl.eg í. barceloní.

L'escriptura �s del 12 de febrer de 18'51.

72)' Escriptura del 3 de març de 1855 feta davant de'

Josep I\:'D Pons i Codinach (cf ot not a 65).

73) Victor Balaguer, E�Y_!lonasterio de Piedra. llib. Bas-

fil ..
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tinos, barcelona, lGS2.

'74) Com 8,. d et a.I.l. cur
íó

s p o dcrn citar, per exemple, que

tro b crn dos mo c ad o r s e s t arnput s D8T r1 lc s cxpo s a c i ono de

1908 .i de 1909, pintats [J X' Adrià Gual, q1J,8 els devia

:fer per L:uanyéJ,r-se 18, vida i són prou llet j os.

75) Per cert que el pro1ific Josep miracle en la seva

biografia (J.:J.um�_ .l.;.é�t',!ent6ê..z_J-_:110r�1u (lc seny. Ed. Balmes,

Barcelona, 1975), que
é

s .qu i, en d ória la noticia, no sabé

trobar de 'quina companyia es tractava, atribuint-la a

l'actual A.E.G. o Brown Boveri.

76) La famosa clínica del Dr. Llauradó, de oui.1. Ja hem

par-Lo.t era també oberta aI s treballadors ele "La España",

ja que era junt amerrt amb 01 Iir , J'uliò., el metge de l'em-

presa.

77) Lrrt rev.i.e t a el 'Eliseo Bayo a .Io an Carles Muntadas

"

("Voy a entregarme 11) a Interví�" Barcelona, 20-26 de ju

liol, 1978; nQ' 114, planes 15-17. 'Per cert és un ar-t i.c Le

que presenta molt bé al noi l.lurrt adas que ja li ha costat

nlrçunn crítica (cf. IIr:luntadas J?rin, el fí.na.L d e la aven

turo." a Tor in.vor, J3o.X'celono., 31 juliol, 1978).

./ ..

78) Ji'rD.ncesc Cabana, kIi�tòria del Banc d'�__Q�,�c�lona,

�. �it.; a la J)lan�l. e Justri,mont ;'jU: a8:'3.�;(·�:ti�;";:��I,.fi,'" Ilro

blema fascinant, per a un 'bancari en actiu, les relacions
,

.

entre br n c a i Lndúc t r-ra" i un dels exemples que en dona

més endavant és j us t amerrt "La j�:spafía".
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