LA NECESSÀRIA VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA I EL
PATRIMONI INDUSTRIAL A CATALUNYA.
Francesc Prieto Rius, historiador, responsable d’estudis i projectes del
Memorial SEAT i docent de la USLA.
"Abans, quan estrangers o provincians viatjaven a París, corrien a veure les
gàrgoles de Notre Dame o a passejar davant La Gioconda. Ara, el primer que
fan és visitar les fàbriques de la Citroën ".
Ilya Errenbourg “ Historia del automóvil”.
EL NAIXEMENT DE LA IDEA DE PATRIMONI APLICADA A LA INDUSTRIA.
Aquesta comunicació ha de començar per explicar com sorgeix el concepte
relativament nou de “patrimoni Industrial”, que amplia la idea de “patrimoni”
assolida a les nostres societats al llarg del temps, en especial durant els segles
XIX i XX, que continua construint-se a la actualitat
Va ser a la Gran Bretanya dels anys 50 del segle passat quan persones
preocupades per l’accelerada desaparició de molts elements industrials, en un
país que va ser el bressol de la Revolució Industrial, varen cridar l’atenció
d’aquest fet reclamant solucions per protegir edificis, maquinària i tot tipus
d’elements relacionats amb la indústria que consideraven part del “patrimoni
històric” de la societat britànica, una reivindicació molt lligada a un moviment
transversal i cívic en un país amb una llarga tradició en aquest sentit.
La voluntat “memorialista” i “patrimonial” vers els elements de la indústria,
només arrelaria després en el camp acadèmic amb la publicació pionera de
Michael Rix l’any 1955 a la revista “The Amateur Archeology” en un article que
feia referència al “patrimoni industrial”; un altre publicació fundacional es el
llibre “Industrial Archeology and Introduction” de Kenneth Hubson de l’any
1963, al mateix temps que es funda a la Gran Bretanya el “National Research
Register of Industria” (NRIM) que aconsegueix que bona part de les restes més
significatives de la Revolució Industrial britànica fossin considerades “patrimoni
cultural”.
El moviment cívic per la recuperació d’elements materials de la indústria, la
publicació d’aquests i altres treballs acadèmics, van propiciar l’aparició d’una
disciplina específica, “l’arqueologia industrial” que bàsicament s’orientava al
descobriment, registre i estudi de les restes del passat industrial, reconstruint
les condicions materials de treball a la indústria.
S’ha de dir que massa sovint la pràctica habitual de “l’arqueologia industrial” a
consistit en el inventari i catalogació dels elements materials de la societat
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industrial, en una pràctica que troba molts entrebancs per actuar
adequadament i aconseguir els resultats desitjats pels arqueòlegs industrials.
Però la metodologia de “l’arqueologia industrial” ha evolucionat, de fet és una
disciplina en construcció en direcció a un anàlisi global de les restes de la
indústria, com ja defensava l’any 1991 el professor Rafael Aracil quan parlava
que: “Una máquina, una fábrica o una empresa son un centro de producción”,
entenent que
les relacions de producció impliquen el paisatge, les
comunicacions, les persones i la seva vida econòmica i cultural, etc., no només
els elements materials com els edificis o la maquinària.
La difusió més enllà de la Gran Bretanya de l’existència d’un “patrimoni
industrial” i el desenvolupament d’una disciplina com “l’arqueologia industrial”,
va fer que finalment després de diversos congressos internacionals es
fundés:”The International Committee For The Conservation of the Industrial
Heritage” (TICCIH) que va començar a funcionar l’any 1981 com l’organització
mundial encarregada del “patrimoni industrial” que en una resolució de l’any
2003 va definir el “patrimoni industrial” com :
"Les restes de la cultura industrial que posseeixen un valor històric, tecnològic,
social, arquitectònic o científic. Aquestes restes consisteixen en edificis i
maquinària, tallers, molins i fàbriques, mines i llocs per processar i refinar,
magatzems i dipòsits, llocs on es genera, es transmet i s'usa energia, mitjans
de transport i tota la seva infraestructura, així com els llocs on es desenvolupen
les activitats socials relacionades amb la indústria, com ara l'habitatge, el culte
religiós o l'educació ".
LA DIFUSIÓ DE LA IDEA DE PATRIMONI INDUSTRIAL A CATALUNYA.

La “Sociedad de Atracción de Forasteros” fundada l’any 1908 va incloure a la seva publicació “ Barcelona
Artística e Industrial” de 1916, edificis artístics i industrials. No tan sols de la ciutat de Barcelona sinó també d’arreu de
Catalunya. Una iniciativa pionera en el reconeixement dels espais industrials com llocs d’interès cultural.
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De la mateixa manera que la Gran Bretanya dels anys cinquanta, la crisi
econòmica dels anys setanta va provocar l’abandonament i l’enderroc d’alguns
edificis singulars, va fer que a Catalunya es prengués consciència de la idea de
patrimoni vinculada amb la indústria.
Una crisi econòmica que va colpejar especialment a la indústria que entre
1976-1985 va perdre un 25% dels llocs de treball i en el sector de l’automòbil
va passar dels 56.000 ocupats l’any 1978 als 43.000 el 1985.
Però més enllà de les xifres recordem el que va escriure el professor Sebastian
Balfour de com va colpejar aquesta crisi a la societat catalana i concretament a
un barri industrial del Baix Llobregat.
“El Baix Llobregat, también fue duramente castigada por la recesión. La zona
de Almeda, por ejemplo, en otro tiempo un bullicioso centro industrial, en los
años 80 parecía una tierra yerma. En un extremo se veían las altas y desvaídas
ruinas de la acería de Laforsa, con el techo hundido y sus puertas asediadas
por los hierbajos. Alrededor de la conurbación docenas de pequeñas factorías y
talleres abandonos se esparcían con diferente grado de deterioro. Las firmas
que todavía funcionaban continuaron haciéndolo con plantillas mucho más
reducidas. Las sucias calles del polígono industrial estaban virtualmente vacías
de vehículos y los días laborables un imponente silencio se cernía sobre la
zona como si de un domingo se tratara”. (1)

En aquests moments de crisi econòmica i canvi polític a la mort del dictador, va
ser la pressió popular i els articles d’especialistes pioners en la defensa del
“patrimoni industrial” de Catalunya els que van evitar l’enderroc de diverses
instal·lacions industrials com el “Vapor Aymerich”, “l’Amat i Jover” de Terrassa,
etc. En aquest context apareix un llibre pioner, “Arquitectura Industrial a
Catalunya” (1984) de Josep Corredor Mateos i Josep Maria Montaner i a la
ciutat de Terrassa es funda l’any 1979 “L’Associació del Museu de la Ciència i
la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya” (AMACTAIC). El 1982 unes
reunions de tècnics de museus del Govern Basc i del Govern de Catalunya van
iniciar el moviment per la conservació del “patrimoni industrial”, tan a
Catalunya, el País Basc com a la resta de l’Estat.
La recuperació dels ajuntaments democràtics i de la Generalitat va impulsar
l’elaboració d’inventaris i catàlegs d’interès històric-arquitectònic-artístic, on es
recollien alguns exemples de l’incipient registre del “patrimoni industrial” català.
Però va ser un altra vegada la pressió popular la que va salvar de l’especulació
fàbriques com la “Sedeta de Gràcia”, el “Vapor Vell de Sans”, la fàbrica
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“Vilomara” de l’Hospitalet de Llobregat que després es transformarà en un
Institut de Batxillerat, per posar tan sols alguns exemples.
Cal recordar que amb l’aprovació de la Constitució, les Comunitats Autònomes
van rebre les transferències de les responsabilitats patrimonials. En el cas de
Catalunya es va elaborar una sèrie de nivells de protecció pel patrimoni, el
primer nivell es el de “Bens Culturals de Interès Nacional” (BCIN) un nivell
decidit per la Generalitat; un segon nivell “Bens Culturals d’Interès Locals”
(BCIL) que donen els ajuntaments amb l’aprovació de la Generalitat; un tercer
nivell “Bens d’Interès Documental” (BID) elements que poden ser destruïts però
desprès d’un estudi històric- artístic per documentar-los, per tenir constància de
com eren. La Diputació de Barcelona també realitza inventaris als que cal
sumar els realitzats pels ajuntaments.
UNA HISTÒRIA EN POSITIU- NEGATIU
Malgrat que en conjunt la tasca de catalogació i el nivell de protecció realitzat
per les diferents administracions, sumat a la creixent sensibilització d’amplis
sectors de la societat aquests últims trenta cinc anys, molts especialistes i
entitats memorialistes demanen una major i més decidida intervenció de les
institucions per tal d’ampliar el catàleg i protegir i rehabilitar moltes
instal·lacions industrials i arxius en risc de pèrdua irremeiable.
Posarem alguns exemples en els dos sentits sense voluntat de ser exhaustius,
perquè aquesta comunicació no ho pretén. Començarem per explicar alguns
casos que serveixen com referència d’actuacions que han aconseguit salvar
“patrimoni industrial” donant-li nous usos, i per fer-ho ens centrarem a la
comarca del Baix Llobregat.
Un intervenció interessant és la realitzada a l’antiga fàbrica tèxtil “Can
Masallera” a St. Boi de Llobregat, construïda l’any 1921 segons projecte de
l’arquitecte Francesc Berenguer, i que va funcionar fins l’any 1973 quan va
tancar a la crisi dels anys 70 com moltes d’altres indústries, especialment en el
sector tèxtil.
Entre 1977 i 1981 Can Masallera va acollir diversos equipaments municipals i
finalment es van instal·lar serveis sòcio-culturals i esportius
A Sant Feliu de Llobregat trobem la “Colònia Bertrand”, començada a construir
l’any 1874 per anar ampliant-se fins els anys trenta, amb l’edificació de blocs de
pisos al costat de la fàbrica per acollir els obrers procedents de la immigració,
completant el model de colònia industrial que va néixer a la Gran Bretanya i
que a Catalunya va tenir molt d’èxit, en especial en l’eix del riu Llobregat que
aportava la força hidràulica necessària i barata per a les industries instal·lades
a la seva llera, a la vegada que representava pels empresaris un major control
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dels treballadors i treballadores, que en un primer moment eren considerats
menys polititzats i reivindicatius que els de l’entorn urbà.
La “Colònia Bertrand” com altres indústries tèxtils va tancar amb la crisi
sectorial que va començar als seixanta. Comprada per l’Ajuntament es van
conservar tres naus que acullen una escola d’educació especial, un espai de
divulgació de cultura tradicional i una biblioteca.

Imatge del llibre “Barcelona Artística e Industrial” de 1916. Darrera de la fàbrica de Pedro Alvárez es veu la Colònia
Bertrand.

Els edificis productius de la Colònia Bertrand a l’actualitat, rehabilitats per a altres usos.

El barri de vivendes de la Colònia Bertrand a la actualitat.
(Fotografies Francesc Prieto)
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A Esplugues de Llobregat trobem l’exemple de la fàbrica de ceràmica “La
Baronda” construïda l’any 1946, segons projecte de l’arquitecte Climent
Maynés Gaspart, aquesta fàbrica va funcionar fins l’any 1984 com magatzem,
per ser posteriorment adquirida per l’Ajuntament l’any 2005. Rehabilitada per la
constructora TAU- Icesa i el despatx Alonso Balaguer i Arquitectes Associats
S.L., actualment l’edifici de La Baronda acull usos públics i privats.

“La Baronda” té una especial significació per ser una de les escasses
instal·lacions industrials construïdes després de l’any 1939, que abandonen la
clàssica tipologia “manchesteriana” i les seves variants de l’etapa industrial
anterior, que han obtingut la consideració de ser “patrimoni industrial” o ser
senzillament rehabilitades per trobar nous usos. Són indústries que en la
majoria dels casos, varen ser construïdes en els anys cinquanta i seixanta amb
dissenys que recuperaran amb més o menys radicalitat l’arquitectura
“racionalista”, que havia arrelat a la Catalunya republicana; aquest tipus
d’arquitectura, durant la primera època de la dictadura franquista als anys
quaranta, amb valors estètics i ideològics contraris al “racionalisme
arquitectònic” no era vista amb bons ulls. Només serà a finals dels anys
quaranta i en dècades posteriors, coincidint en l’etapa del “desarrollismo” quan
torni a ser possible trobar novament una arquitectura “neo-racionalista”, que
bàsicament retornarà a l’Estat Espanyol a través del sector industrial instal·lat a
les perifèries de les grans ciutats com Barcelona, com ho assenyala l’escriptora
Isabel Soriano.

És precisament aquest tipus d’arquitectura la que rep atenció a nivell
internacional d’una institució específica, el DOCOMOMO Internacional
(International Working Party for Documentation and Conservation of Buidings,
Sites and Neighborhoods of the Modern Moviment), fundada el 1988 amb el
repte de protegir i conservar l’Arquitectura Moderna i l’Urbanisme. A les seves
publicacions es poden trobar exemples d’arquitectura industrial que mereixen
segons DOCOMOMO la consideració de “patrimoni” i ser protegits, completant
la tasca realitzada per el TICCIH.

Un últim exemple de “patrimoni industrial” recuperat el trobem a Molins de Rei,
una vila amb una extensa presència d’elements fabrils,
record de la
importància que va tenir a Molins de Rei la indústria tèxtil amb fàbriques com:
Samaranch, Can Malvehy, Balançó Tèxtil, Can Iborra; algunes especialitzades
en faixes i sostenidors com Naturana, que encara continua en actiu. Fora del
sector tèxtil podem citar una fàbrica com Industrias Marca, productora d’articles
com els sabons Raky, Norit; els Tintes Iberia, el insecticida Orion. La fàbrica es
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va traslladar als anys 90 i continua la seva producció a les noves instal·lacions
de l’Hospitalet de Llobregat.

Una altra fàbrica important de Molins de Rei fou EXIN, fabricant de joguines
com: SCALEXTRIC, EXIN Castillos, Madelman i TENTE. Els anys 70 i 80 EXIN
va exterioritzar part de la producció que era realitzada per moltes famílies
molinenques a casa seva.

Un cas diferent és la recuperació de l’edifici de la “Federació Obrera” fundada i
construïda pels treballadors i treballadores de Molins de Rei, amb la voluntat de
donar aixopluc a les seves necessitats mutuals, socials i culturals. Confiscada
pel franquisme després de 1939 va ser recuperada per l’Ajuntament de Molins
de Rei, finalment s’ha rehabilitat per a usos públics.

D’aquest extens “patrimoni industrial”, s’ha recuperat l’antiga fàbrica tèxtil
Ferrer i Mora de Molins de Rei, coneguda popularment com “El Moli”,
instal·lada a la vila el 1858 i que va deixar la seva activitat els anys seixanta.
Adquirida per l’Ajuntament als anys 90, finalment serà reutilitzada per altres
usos como la nova seu de l’Ajuntament de Molins de Rei i la nova biblioteca.
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Fàbrica El Molí en procés de rehabilitació per donar-hi nous usos. (Fotografies de Francesc Prieto)

Certificat d’abril de 1946 de la fàbrica Ferrer i Mora de Molins de Rei penjada a l’oficina de la fàbrica. (arxiu Francesc
Prieto)

No podem oblidar que durant aquests anys s’ha perdut bona part del “patrimoni
industrial” a Catalunya, en molts casos irremeiablement o està en perill de
desaparèixer, i també sense ànim de ser exhaustius parlarem d’alguns
exemples.
El primer exemple és el de Can Girona, una empresa instal·lada al Poble Nou
de Barcelona l’any 1862, un projecte impulsat pels germans Ignasi i Camil
Girona, fundadors del Banc de Barcelona. L’empresa familiarment coneguda
com Can Girona es convertí el 1881 en “Materiales para Ferrocarriles y
Construcciones”, als anys 20 del segle passat arribarà a ocupar 18 hectàrees i
amb 2.600 obrers. El 1948 l’empresa en l’òrbita del Banc Central va canviar de
nom per “Materiales y Construcciones” (MACOSA). El 1991 els propietaris es
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van vendre els terrenys i es va construir el complex conegut com “Diagonal
Mar”. De l’antiga MACOSA tan sols resta una xemeneia al carrer Llull davant el
número 328.
En aquestes instal·lacions avui desaparegudes, s’havia incorporat com a nau
de producció de màquines de tren, la Galeria de Màquines de l'Exposició
Universal de 1888, popularment dita "Nau Waterloo". Aquesta galeria, un dels
emblemes de l'arquitectura del ferro de l'Exposició, havia estat projectada per
l'arquitecte Andreu Casademunt. Era un recinte rectangular de 60X150 metres
de planta diàfana que es desenvolupava en tres creuers, un central de 24
metres d'ample i dos laterals de 18 metres cadascun, separats per pilars de
fosa que sostenien una coberta de ferro. Només els tancaments eren de maó
d'obra vista.

Fotografia i planell de Can Girona, material d’arxiu

Aquesta pèrdua de “patrimoni industrial” s’ha produït en un dels barris de major
densitat d’aquest tipus de patrimoni a Catalunya, el Poble Nou de Barcelona,
com assenyala el professor Horacio Capel, en aquest barri s’ha produït una
extensa destrucció de la memòria industrial especialment provocat per el
projecte de transformació urbana 22@ que no va fer prou cas de l’opinió dels
experts, acadèmics i el moviment veïnal que proposaven un pla per al
“patrimoni industrial”. Un conflicte que podem trobar en altres barris de
Barcelona i municipis de Catalunya.
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Article del “Periódico de Catalunya” que fa referència al deteriorament del “patrimoni industrial” al Poble Nou de
Barcelona.

Un altre cas significatiu pel volum i la importància dels seu patrimoni perdut es
el de l’empresa SEAT (Sociedad Española Automoviles Turismo) , instal·lada a
Catalunya l’any 1950, per voluntat expressa de la FIAT italiana que valorava la
importància del teixit industrial català i el grau de formació dels seus
treballadors. Construïda als terrenys de la “Zona Franca” de Barcelona, un
espai perifèric de la gran ciutat a tocar de l’Hospitalet de Llobregat i la comarca
del Baix Llobregat de on van sortir moltes de les persones que treballaren i
treballen en aquesta empresa, tan a les instal·lacions que encara resten a la
Zona Franca i al Prat del Llobregat, com a la nova factoria de Martorell.
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Acció de SEAT emesa per la creació de l’empresa. (arxiu Memorial SEAT)

La SEAT va ser pionera a l’Estat Espanyol en la introducció dels més moderns
sistemes productius tailoristes i fordistes, que a diferència d’altres Estats va
suposar una “modernització” que es va fer amb la total falta de llibertats
polítiques i sindicals, el que permet parlar d’un “fordisme rigorosament
casernari”, que va ser contestat pels treballadors i treballadores a través d’una
resistència molt activa que va transformar “l’empresa model del règim” en un
model de reivindicacions sindicals i per les llibertats polítiques.

Espai ocupat per la primera factoria SEAT
a la Zona Franca als anys 50.

La factoria SEAT a la Zona Franca als
anys 70.
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La SEAT anys 50

La SEAT a finals dels anys 60
(fotografies de l’arxiu de Francesc Prieto)

La resistència dels treballadors i treballadores, considerats eufemísticament
“productors” per l’empresa a l’època franquista, va trencar la imatge idíl·lica
construïda pel règim, que va crear un autèntic “món SEAT” al voltant dels
espais productius, comercials i socials, com la seva particular versió de les
colònies industrials amb les “Vivendes de la SEAT” al Passeig de la Zona
Franca, una veritable colònia industrial de la segona meitat del segle XX, una
barriada totalment autònoma del seu entorn més proper, amb escoles, llars
d’infants, economat, centre cultural, instal·lacions esportives, serveis mèdics,
església i una comissaria de policia. La crisi de finals dels 70 que va afectar a
l’empresa automobilística, va fer que l’empresa abandonés aquest model de
control paternalista per convertir poc a poc les “Vivendes de la SEAT” en un
barri més de l’actual Marina de Sants.

Primeres construccions Vivendes SEAT.

Vivendes SEAT anys 60.

(fotografies de l’arxiu de Francesc Prieto)
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Amb la SEAT no van arribar tan sols unes noves formes productives,també es
va aplicar aquesta “modernitat” en el disseny d’una veritable imatge d’empresa,
on l’arquitectura jugava un paper molt important, especialment a través
d’alguns edificis construïts segons l’exemple del “racionalisme”, molt idoni per
la seva adequació estètica i funcional a l’incipient desenvolupament espanyol,
necessitat d’una nova imatge que el fes més homologable a l’exterior.
De l’extens “patrimoni industrial” de SEAT han anat desapareixent molts
elements materials entre els que trobem alguns dels millors exemples de
l’arquitectura “racionalista” dels anys cinquanta i seixanta. Un dels conjunts
arquitectònics més característics i coneguts era “l’Edifici de Magatzem,
Exposició, Venda i Torre d’Oficines “(1958-1962) a la plaça Cerdà de
Barcelona, obra de Cèsar Ortiz de Echagüe i Rafael Echaide arquitectes influïts
per l’obra de Mies Van de Rohe. El conjunt, en especial l’edifici de Magatzem i
Venda, construït amb ferro i vidre era amb la seva funcional senzillesa un
reclam publicitari de la marca amb els cotxes alineats a la vista del públic,
objecte del desig d’aquells anys.

Maqueta i fotografia de la Filial a la plaça Cerdà. (arxiu fotogràfic de Francesc Prieto)
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El 1997 “la Filial”, com es coneixia popularment l’edifici, es va convertir en
vivendes, després d’una operació especulativa que va desatendre una
campanya de ressò internacional que ho intentava evitar.

La filial de la plaça Cerdà a l’actualitat.
(fotografies de Francesc Prieto)

Recordem que aquesta maldestre operació especulativa es feia en una
Barcelona post-olímpica, que orgullosa del “model Barcelona” i la relació
d’aquesta ciutat amb l’arquitectura “racionalista”, reconstruint els anys vuitanta
el “Pavelló Alemany” de l’Exposició Universal del 1929, obra de Mies Van de
Rohe, mestre dels arquitectes de la Filial.
Altres edificis importants de l’arquitectura industrial de SEAT, relacionats amb
el retorn del racionalisme arquitectònic, van aconseguir a temps la seva inclusió
en el catàleg patrimonial de l’Ajuntament de Barcelona, proporcionant la seva
protecció.
Ens referim als “Menjadors” (1956) de Cèsar Ortiz de Echagüe, Manuel
Barbero, Rafael de la Joya, arquitectes ; Rafel Valle i H. Herrera, enginyers de
CASA Aviación, col·laboradors en les estructures metàl·liques; Carlos Picardo
en les pintures i A. Rigola a la jardineria.
Aquest edifici construït amb maó, vidre i una lleugera estructura d’alumini va
ser el primer d’aquestes característiques construït a l’Estat Espanyol i va
aconseguir el 1957 el premi “Reynols Memorial Award” per edificis construïts
amb alumini. La voluntat dels arquitectes era crear un lloc on els treballadors
poguessin relaxar-se del treball angoixant de la fàbrica, però s’ha de recordar
que els espais interiors dels Menjadors mantenien una rígida diferenciació dels
espais en funció de la categoria dels seus treballadors, i això es reflectia en la
decoració i el mobiliari.
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Els Menjadors de la SEAT quan es van inaugurar.
(arxiu de Francesc Prieto)

L’edifici dels Menjadors situat a l’interior del recinte que encara conserva SEAT
a la Zona Franca es fa servir parcialment com menjadors i per altres usos. Però
malgrat el seu nivell de protecció ha desaparegut el mobiliari original del
menjador d’enginyers amb les cadires “Eames”, els murals dels germans
Picardo molt malmesos i que mai restaurats han estat tapats, també s’han
perdut elements decoratius i els jardins, peça clau del projecte, estan totalment
alterats.

Tot
Els Menjadors de la SEAT als anys 50 i 60.
(arxiu de Francesc Prieto)

Tot el conjunt pateix un precari estat de conservació que no segueix els
requeriments exigits en el “ Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic
i catàleg del districte 3” de l’Ajuntament de Barcelona on d’específica:
“Mantenimiento integral de las partes arquitectónicas y elementos decorativos originales, así
como del entorno ajardinado original. Cualquier cambio de uso ha de permitir el mantenimiento
de la tipología”
“Cualquier intervención requerirá la realización de una memoria de investigación y búsqueda
histórica que justifique y documente las partes originales, defina las modificaciones posteriores
y su integración con la propuesta solicitada”
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Els Menjadors de SEAT a l’actualitat.
(Fotografies de Francesc Prieto)

A la mateixa factoria de la Zona Franca molt a prop dels “Menjadors” es van
construir els “Laboratoris” (1958-1960) de Rafel Echaide i Cèsar Ortiz
Echagüe, edifici que actualment SEAT utlitza com oficines. Els antics
laboratoris són un altre bon exemple d’arquitectura racionalista, protegits de
manera similar als “Menjadors” per l’Ajuntament de Barcelona. Tenen un millor
estat de conservació exceptuant la façana Sud de l’edifici on la gelosia d’uralita
orientable mecànicament està en un lamentable estat de conservació.
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Façana sud i nord dels Laboratoris de la SEAT als anys 60.

Els Laboratoris de la SEAT a l’actualitat utilitzats com a oficines.
(fotografies de Franc Prieto)

Fora del recinte de la factoria i de la Zona Franca, al Passeig de la Zona Franca
es va construir “ L’Escola d’Aprenents” (1956-1957) de Manuel Barbero i Rafael
de la Joya. Dissenyada per allotjar també el Taller de Fosa que després va
passar a la factoria. La doble funció generava la necessitava de dividir el
projecte en dos blocs, amb dos tipus de coberta, una amb voltes de formigó
armat i l’altre amb dents de serra.
La voluntat de l’empresa era una escola per ensinistrar una mà d’obra
qualificada i acostumada al rígid règim intern que es trobarien al començar a
treballar a la fàbrica, que per altra banda era un horitzó laboral per tota la vida.
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L’edifici que encara està en servei com escola a patit poques alteracions, tal
vegada la més significativa visualment és la de l’entrada principal amb el poc
afortunat afegit d’una carrosseria de cotxe encastada a la façana.
El futur de l’Escola d’Aprenents és incert, perquè tan sols una part de l’edifici
està protegit i a més a més l’empresa SEAT té previst l’abandonament de
l’edifici per traslladar l’escola a una zona propera a la factoria de Martorell, el
que obre la possibilitat d’un final similar al de “la Filial” de la plaça Cerdà.

Imatges de l’Escola d’Aprenents als anys 60. Es poden apreciar els dos blocs de l’edifici i els dos tipus de coberta.

Entrada a l’Escola d’Aprenents amb l’afegit a la façana.

Aquests últims anys han vist desaparèixer molts edificis del “patrimoni històric”
de la SEAT, edificis que no tenien cap tipus de catalogació i protecció malgrat
la seva importància. El primer en desaparèixer ha estat el “Taller número 2” i
després el “Taller número 1” els més antics de la “factoria SEAT de la Zona
Franca”, abandonats per l’empresa, van ser enderrocats per l’actual propietari,
el Consorci de la Zona Franca, que també va enderrocar les emblemàtiques
“Oficines Centrals” (1953) de Miguel Fisac, un edifici esplèndid que estava en
magnífiques condicions per donar-hi uns altres usos, com en un primer
moment va pensar fer el Consorci de la Zona Franca pel conjunt dels espais de
la factoria abandonats per SEAT, però sembla que l’actual crisi econòmica va
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tirar enrere aquests projectes i senzillament es va decidir enderrocar-los,
malgrat que el Consorci de la Zona Franca i el Consistori anterior de Barcelona,
i el regidor de Sants- Montjuic, tenien tota la informació detallada del valor
històric i patrimonial d’aquests edificis. Tampoc va tenir cap tipus de ressò el
seu enderroc i la pèrdua d’aquest “patrimoni industrial” a la premsa de
Catalunya.

Dues fotografies de les Oficines de la factoria SEAT. La de l’esquerra es dels anys 50 i la de la dreta dels anys 80 en
una assemblea de treballadors davant de les seves portes.
(arxiu de Francesc Prieto i del Memorial SEAT)

Hem de recordar que a diferència dels edificis de SEAT, les instal·lacions més
antigues de FASA-Renault a Valladolid tenen un grau de protecció patrimonial
que no permet el final que han sofert les instal·lacions històriques de la SEAT a
la Zona Franca; això porta a molts especialistes en “patrimoni industrial”, a
recordar que Catalunya ha quedat endarrerida en la seva protecció del
“patrimoni industrial” respecte altres comunitats autònomes amb una menor
història industrial.

Amb la desaparició de les “Oficines Centrals”, van desaparèixer elements molt
significatius que estaven al seu interior, com el gran mural al·legòric de la
Barcelona comercial, realitzat per Santiago Padrós Elias, realitzat amb vitraic,
possiblement provinent d’una empresa de Molins de Rei. També es va perdre
el sistema de vigilància i control per càmeres de vídeo i altaveus pioner a l’Estat
Espanyol i que l’empresa va instal·lar l’any 1970 davant de l’augment de
conflictivitat laboral.

19

Sistema de videovigilància a les Oficines de SEAT.

El sistema de videovigilància a les Oficines

(fotografia de Francesc Prieto a l’any 1974)

poc abans de ser enderrocades.
(fotografia de Francesc Prieto)

El mural de Santiago Pedrós Elias a les Oficines de SEAT abandonades.
(Fotografia de Francesc Prieto)

En l’enderroc del taller número 1 de Mecànica van desapareixen alguns
elements materials que es conservaven al seu interior, els més significatius
eren dos grans motors diesel construïts per La Maquinista Terrestre i Marítima
instal·lats l’any 1953 com generadors elèctrics en cas de fallida de la xarxa
elèctrica exterior, possibilitat bastant usual a l’Espanya dels anys 50. Els dos
motors es van vendre com ferralla pel Consorci de la Zona Franca.
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Els motors diesel de la Terrestre i Marítima instal·lats al Taller núm. 1 de SEAT que es feien servir com generadors,
poc abans de ser desballestat i venuts com a ferralla.
(fotografia de Francesc Prieto)

Els Tallers històrics de la factoria SEAT a la Zona Franca. (arxiu de Francesc Prieto)

El Taller núm. 1 de la factoria de la Zona Franca abandonat. (fotografia Francesc Prieto)
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L’enderroc del Taller núm. 1(fotografies de Francesc Prieto)

Però amb la desaparició d’aquests edificis històrics també han desaparegut tot
tipus d’elements industrials i documentació dipositada tan a les Oficines
Centrals com a les Oficines que es trobaven al Taller número 1 on es
guardaven llibres de registre d’importació de materials, negatius de campanyes
publicitàries, etc.
En aquest sentit es preocupant la desaparició de material d’arxiu de moltes
fàbriques abandonades i l’escassa i a vegades nul·la sensibilitat de moltes
empreses per tenir cura del seu material d’arxiu. És freqüent que fins i tot en el
cas de fàbriques que finalment no han estat enderrocades i han trobat nous
usos, els seus arxius i altres elements com la maquinària, s’hagin perdut
irremediablement o que es disgregui el patrimoni o marxi fora de Catalunya,
com en el cas de l’empresa PEGASO, on es guardaven elements industrials
provinents de la seva etapa com Hispano Suiza.

Les primeres instal·lacions de SEAT a Martorell als anys 70: Centre Tècnic, Centre Productiu i magatzems de
Recanvis. Avui en dia la SEAT manté part de les instal·lacions de la Zona Franca on està la secció de premses d’on es
transporta la producció per ferrocarril a la factoria de Martorell. (Fotografia arxiu memorial SEAT)
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ALGUNES REFLEXIONS
PATRIMONI INDUSTRIAL.

A

L’ENTORN

DE

LA

PROTECCIÓ

DEL

Algunes persones sensibilitzades per la història i el “patrimoni industrial”, es
pregunten com ha pogut desaparèixer d’aquesta manera bona part del
“patrimoni industrial” de SEAT, un fet que ens serveix d’advertència de futur per
altres instal·lacions industrials com “Les tres Xemeneies de Sant Adrià”, un cas
de “patrimoni industrial” encara no resolt, que es pot fer extensiu a altres
possibles casos de “patrimoni industrial” que encara no gaudeixen de la
necessària catalogació, valoració i encara més important de la protecció adient
per no caure en el risc de desaparèixer.
El cas de la SEAT ens serveix d’exemple per explicar aquests riscos. Primer de
tot, cal dir que la pròpia empresa SEAT ha mostrat poc interès per la seva
història, cosa freqüent en les empreses del nostre país. Però en el cas de
l’empresa automobilística s’afegeix la incomoditat d’enfrontar-se a l’etapa de la
història de la SEAT sota el franquisme. Per altra banda als anys vuitanta la
propietat de l’empresa va passar a mans de la Volkswagen alemanya, més
interessada en una política empresarial lligada històricament a la seva entrada
com a propietària, poc compromesa a fer valoracions més profundes de la
història anterior a la seva arribada. Una situació que en el món globalitzat
d’avui en dia passa amb freqüència amb els ràpids canvis de propietaris de les
antigues empreses..
S’ha de dir que l’escassa sensibilitat de la majoria de empreses pel seu
patrimoni té algunes excepcions, com per exemple l’editorial Gustavo Gili o
Aigües de Barcelona, una empresa que malgrat haver canviat de propietaris,
ara la francesa Canal de Suez, sempre ha mantingut cura del seu patrimoni,
recuperant instal·lacions històriques com l’antiga Central de bombeig d’aigua
de Cornellà, construïda el 1905 i que encara avui en dia és una planta industrial
en funcionament a la vegada que és la seu del Museu de les Aigües.
Tot sovint, els treballadors i treballadores de la majoria de les empreses tampoc
han estat conscients durant molts anys de recuperar “la memòria industrial”, el
patrimoni, on ells i elles eren protagonistes fonamentals; una actitud
raonablement lògica entre qualsevol treballador respecte a la valoració de la
història i de l’entorn físic on treballen, que sovint veuen quelcom hostil,
dificultant que puguin tenir una empatia positiva que generi una lectura crítica.
En el cas de la SEAT, com moltes altres empreses, l’època franquista i tot allò
que la recorda, té lectures molt ambivalents però en general poc agradables i
per les noves generacions és una cosa remota per oblidar. Unes noves
generacions que per altra part tenen una vida laboral molt més curta en les
empreses d’avui en dia que les generacions anteriors, impossibilitant o minvant
una relació vital amb la seva feina i l’empresa.
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Això ha estat així durant molts anys en el cas de la SEAT (com en altres
empreses), fins creació a començaments del segle XXI del “Memorial
Democràtic dels Treballadors i Treballadores de SEAT”, que ha donat un tomb
radical a la valoració de la història de SEAT i la del seu patrimoni històric
acumulat. El Memorial SEAT ha posat en valor aquesta memòria històrica en
tota la seva voluntat i intensitat que contrasta amb la indolència i lentitud de
l’empresa.
Per això són tan importants els memorials d’empresa com el de la SEAT o la
Fundació Museu Històricosocial de la Maquinista Terrestre i Marítima S.A. i de
Macosa, com sovint es repeteix en els congressos del TICCIH, malauradament
a l’Estat Espanyol a diferència de la resta d’Europa trobem pocs exemples
Durant molts anys la societat catalana no ha vist com seva l’empresa SEAT,
potser relacionant-la massa amb el franquisme, sense veure que més enllà de
ser una empresa del INI, FIAT i diferents bancs, era una indústria instal·lada a
Catalunya i que va recollir tota l’experiència industrial del país i va ajudar de
manera decisiva al seu desenvolupament.
Durant molts anys era difícil trobar publicacions que parlessin de la història de
SEAT o el seu patrimoni,tret d’alguns casos com el llibre : “SEAT, la empresa
modelo del régimen” de Faustino Minguelez, treballador de SEAT represaliat
pel franquisme, o la sociòloga Eulalia Solé :”SEAT 1950- 1993).
No serà fins fa pocs anys coincidint amb la creació del “Memorial de SEAT” i
del “Memorial Democràtic de la Generalitat” que comencen a aparèixer
diferents estudis de la història de SEAT i el seu patrimoni, llibres, articles,
ponències de Andrea Tappi, Isabel Segura, Francesc Prieto, Jordi Rogent,
Jordi Catalan entre altres. I amb la tasca divulgativa del Carles Vallejo president
del Memorial de SEAT, entitat que ha realitzat exposicions, documentals,
col·loquis, o també ha intervingut assessorant exposicions realitzades pel
Memorial Democràtic de la Generalitat, el Museu de Història de la Ciutat de
Barcelona, o sèries televisives com “La Mari” produïdes per TV3 i CanalSur.
Però malgrat tota la revaloració de la història de SEAT i el patrimoni acumulat
per aquesta empresa, aquells que tenien la possibilitat d’haver impedit la
desaparició de bona part del patrimoni material d’aquesta empresa no han estat
a l’alçada, una responsabilitat que recau bàsicament a la pròpia empresa, als
propietaris dels actuals edificis abandonats i a l’administració corresponent que
no va tenir bons reflexos en valorar i protegir aquests elements materials
desapareguts, de la que només resta la memòria personal de les persones que
van treballar-hi, les fotografies i els estudis publicats.
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EL FUTUR DEL PATRIMONI INDUSTRIAL A CATALUNYA, UN DEBAT
NECESSARI.
El futur del “patrimoni industrial” a Catalunya com a altres llocs del món, està
condicionat per múltiples factors, en especial per les accelerades
transformacions urbanístiques de les ciutats i les transformacions tecnològiques
que converteixen molts processos industrials en obsolets, provocant
l’abandonament de elements industrials com fàbriques, etc. En risc de
desaparèixer, malgrat el seu grau de significació històrica que en alguns casos
aconsella protegir-los, conservar-los i donar-los altres usos.
Tenim que obrir un ampli debat entre especialistes, societat, institucions, per
saber que cal protegir i hem de tenir present, el que apunta el professor
Horacio Capel en el seu llibre “ El Patrimonio: La construcción del pasado y del
futuro” : “No se ha tenido preocupación de conservar parte del patrimonio
industrial, para la memoria histórica y para la reutilización por actividades
industriales de la nueva economía” i també apunta que “ en contra de lo que
parecen pensar algunos políticos y técnicos de urbanismo, el patrimonio
histórico no está reñido con la modernidad”, una certa modernitat obsessionada
segons Horacio Capel per l’obsessió dels beneficis dels guanys ràpids. Unes
reflexions similars a las del arquitecte Josep Maria Montaner, un dels pioners
del reconeixement de la importància del “patrimoni industrial” a Catalunya quan
escriu respecte de la desaparició de bona part del “patrimoni arquitectònic” : “
Una fragilidad que es metáfora de nuestra condición contemporánea, pues en
el contexto actual la rehabilitación y restauración son misión prioritaria. Nos
encontramos en una situación totalmente opuesta a la del periodo de la
arquitectura moderna, en la que solo se pensaba en la obra de nueva planta,
pretendidamente siempre reluciente. Hoy la clave consiste en reactivar el
legado arquitectónico urbano existente; y la modernidad ya es patrimonio” (2)
En tots dos casos es posa en qüestió com entenem la modernitat a la nostra
societat “liquida” gairebé “gasosa”, obrint el debat de la idea hegemònica de
desenvolupament econòmic, depredador de recursos naturals, materials i
humans, que afecten directament al concepte de “patrimoni industrial”.
Necessitem un canvi d’estratègia, una recuperació del “valor d’us” que afecta
directament les restes del patrimoni industrial, al que tenim de donar el valor de
“bé cultural”, necessari per aconseguir que el “patrimoni industrial” acumulat
històricament a la nostra societat serveixi per comprendre la nostra història i
explicar-la a generacions futures
Per finalitzar aquesta comunicació posarem dos exemples d’instal·lacions
industrials molt significatives a Catalunya, les dues esperen la seva valoració,
catalogació per ser considerades “patrimoni industrial” i trobar nous usos.
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Les instal·lacions de la fàbrica SAMSON a
St. Feliu de Llobregat

Les Tres Xemeneies a Sant Adrià del Besos.

(fotografia d’arxiu)
(fotografia G. Carolina Amorós)

He d’agrair a Marià Hispano la informació sobre Can Girona, a Jordi Gómez i a
G. Carolina Amorós la noticia i les fotografies de la fàbrica SAMSON i a Javier
Tebar de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, l’informe sobre les Tres
Xemeneies de Sant Adrià.
Agraïments especials per tot el que m’han ensenyat i he aprés a Carles Vallejo,
Cristina Herrando, Nadia Varo, Jordi Catalàn, Isabel Segura, Javier Tebar,
Andrea Tappi, Gemma Tribó, Carolina Castañeda, Cèsar Ortiz Echagüe, Julian
Sobrino, Elena Ribé i a tots i totes els treballadors i treballadores de la SEAT i
altres empreses que m’han fet estimar la Memòria Industrial.
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Tots els treballadors,
tant els de les sales de la planta baixa
com els de les sales del primer pis,
entraran i sortiran de la fàbrica
per la porta principal.
La porta principal
és la porta d’entrada i de sortida
dels treballadors.
Les portes secundàries
serveixen finalitats discrecionals
durant la jornada de treball;
però no han d’ésser utilitzades
per entrar o sortir de la fàbrica
al començament
o al acabament dels torns.
De dilluns endavant,
tots els treballadors,
en entrar,
recolliran la fitxa que porti el seu nom
del dipòsit corresponent a la seva secció,
la perforaran amb el rellotge-control,
tal com ha estat abundosament ensenyat,
i la tornaran al seu lloc.
Tant les fitxes com el rellotge,
són al peu de l’escala que hi ha
darrera la porta principal.
Miquel Martí Pol “La Fàbrica”
(imatge: rellotge de marcar de la SEAT).
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