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EL CREIXEMENT INDUSTRIAL.
Granollers al segle XIX.
Podem

el

agafar

segle

XIXe. i, a la meitat, fer-ne un
tall: en sortiran dues parts

amb, si fa

fa, la mateixa

no

quantitat d'anys, pero
d'aixo

no

lIevat

s'assemblaran

cialment estava previst que
passes per fora, ha est at i es
encara

gairebe gens. Eis motius
transformaci6
d'aquesta

carrer

tenen dos

ment,

noms:

carretera i

ferrocarril.

gost

legiada
vers

n'hi

..

rocarril, Granollers

fer

de

bona salut durant tota la

centuria,

especialment a
partir de 1830 amb I'apari

mes que

nal de les muralles que

!)

cara restaven

(1885) quan va patir una so
trag ada important en arri

(i

haguessin
activitat

...

punts

comercial

i

mil

per
la nova

amb
carre

en

de tot l'Estat

(1854).

La primera via de comuni
caci6, aconseguida des
pres de la intervenci6 del

general

va

perola continua gaudint

patata, i

societat del segon
ferrocarril de Catalunya -i

3

presencia del Con
recorregut del fer

i el

se

linia de tren

Prim

perque

ini-

en

dempeus. La
cap a Franca

no

bar-nos

la

la
fou fins al final

con reus com

temible

fil-lo

s'inaugurava amb tota so
lemnitat el 23 de juliol de
1854 i representava el cop

xera, que ens deixa practi
cament sense vinya (coinci

de gracia definitiu d'un
m6n i I'obertura d'una nova

amb

era:

arribava,

cades,

tera que substitute I'estret
cami ral (1848) i la presen

INDUSTRIAL

Efectiva

carretera, I'e

ci6 de nous

rnultipliques
l'aparici6 de

EL CREIXEMENT

entre la

efectiu I'enderrocament fi

els quatre

cinque

tracat impecable

rectilini.

seva

de la

mercantil molt considera
ble. Doncs be: en el petit
lapse de sis anys, el desti va
voler que aquesta sort es

taci6

de

cruilla de camins

cardinals, que ha permes
una

principal

cada cop rnes gran pel
cant6 de Ilevant i es feu

a causa

situaci6,

de

ment
terna

Des de sempre, Grano
lIers ha estat una vila privi

l'arteria

la vila, fins al punt d'haver
se allargassat el seu creixe
ment a I'entorn d'aquest

EI

a marxes

for

la industrialitzaci6.

bo del

lera

per

rnes

desqracia,

epidernia de ca
morbo, la segona del
una

i que va obligar part
de Is pagesos a afegir-se a
la lIarga lIista d'obrers in

segle)

dustrials. L'activitat

comer

obstant, fou que I'activitat
agricola i mercantil, carac

cial, per altra part,

va veu

teristiques immemorials

pas

Granollers,

cas,

no

van

aixo

dint,

no

de

trobar

substituYdes 0 anul-lades
pel pas del temps. EI desen

se

volupament
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de la vida earn-

re's rnes afavorida que no
entorpida per la irrup

ci6 de les
tot

pel

tabriques,

sobre

gran augment de po
blaci6 que generaren i per
la logica consequencla que

se'n deriva:

ruanda de

una

de

major

sants rnes directes de la in

de

poques dades
dernoqrafic po

unes

caire

drem

comprovar aquests
extrems: a finals del segle

XVllle., Granollers

com

pta

amb menys de 2.0.0.0. habi
tants

(1.731 I'any 1787).
Aquesta xifra va creixent i
es

converteix

tants

(1827),

4.70.2

(1860.)

en

2.796 habi

3.0.32
i

(1842),
6.20.8 (1887).

Expliquem-ho
proces

tail: el
neix

les

Ifnies de ferrocarril.

dues
Amb

foren

dustrialitzaci6

serve is.

amb rnes de
industrial

no

meitat de segle per
a finals de I'anterior

a

que ja

hi havia

algunes fabrique

manuals de teixits (a
part d'altra mena d'activi

tes

tats que

procedien

de les

antigues professions me
nestrals), perc el cas es que
no

que s'en
dins del m6n mo

fa

tra de

i

es

comprova que I'accelerada
rnes espectacular prove de

dern fins que la torca mo
triu de les maquines no
deixa de dependre de I'im

la segona meitat de segle.

puis

Aquest avanc demoqrafic,
naturalment,

era

conse

de l'atracci6 que
generava a tot el Valles i
tambe a comarques mes

quencia

allunyades, i va anar trans
formant I'aspecte de l'an
tiga vila per fer-Ia semblant
la que podem observar
actualment.

a

pie

dels braces de Is ope
raris que han de fer-Ies cor
rer. La industrialitzaci6 tex

til,

en

el sentit de recordar

el que avui coneixem,
prove, per tant, del moment
nos

en

que sorgeix
bellugar

un

tema de

altre sis

els telers:

el vapor. I es precisament a
causa dels trens que fou
molt

rnes

carb6,

la

senzill

qual

creixement de Granollers,

vinques rapidarnent

les

cau-

era

el

que
combusti6 del

Tant la carretera com el
tren s6n responsables del

perc probablement

angles)

com

pel

Nord

gona Ifnia terria
amb

llacava

(Ia se

(1875),

les

en

explota-·

lignit de Sant Joan
de les Abadesses (1881)) els
cions de

primers

fabricants de la vila

tenien un acces molt tacll
als combustibles que recla
maven

les

noves

rnaquines:

les mull-jennings,

factines,

les sel

etc.

pot afirmar-se

es

En cent anys, doncs,
notable
un salt ben

Sud (al port de Barcelona hi
arribava el carb6 asturia i/o

precisament l'ori

gen de 1<;\

torca rnecanica,

a Gra
nollers. Dones be, tant pel
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Solucionat el problema
del combustible, i referint
sempre al cot6 perque
la lIana mai no prospera en
nos

tre nosaltres, els resultats:

I'any 1840.,

al partit

judicial

de

Granollers (categoria
s'havia
assolit sis anys
que
hi
havia telers
no
abans)
mecanics

tot

i

que

comptabilitzaven
manuals.

pres ja

Cinc

hi havia

118

se'n
de
des

anys
tabrlca

una

de teixits de cot6, accio
nada a vapor, de deu ca
valls de potencla. Era la
precursora de les moltes
que s'hi afegirien poc rnes
tard: el1874s'havien instal
lat 156 telers rnecanlcs, sis

-
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�

anys despres n'existien 173
i, poc abans de tombar el
els telers d'a

segle (1890),
questa

mena sumaven

425

manuals tan sols 21),
dins d'un total de 16 fabri
ques. Quan arribava el se

(els

gle XXe.,
i

entre comerciants

hi

industrials,

antics

havia 273

conciutadans

nos

tres que satisfeien les

res

contribucions

pectives
l'Ajuntament:
nisme

havia

vida, i

rnes

el
donat

encara

a

xanta anys. Poc rnes tard,
novament els veins de dalt

la nostra vila
un

van

periode de notable

tornaven

(19 de

quan

carretera

(<<Ia» carretera)

linies

de

una

i

ferrocarril

fer possible que qual
sevol rac6 del m6n s'acos
tes una mica rnes a Grano
van

lIers.

a

ajut a la Santa Alianca
tal
de restablir per torca
per
I'absolutisme. Un cop aca
baren les baralles amb els
invasors estrangers, co
nat

rnencaren les batusses in
Dins del que s'anomena

molta
ens

fer cap a la vila
juny de 1823) ja que
Ferran Vie. havia dema

con
nova

solidaci6
dues

a

coneixer

la historia

polltica d'aquest

tarnbe

ment de les lIuites que man

tenien

els

diversos

malgrat no poder-se preci
sar cronoloqicarnent amb

el
nom
de
prengueren
guerres carlines. N'hi ha

la mateixa exactitud que
quan feiem reterencla als

gue

la

com

primeres
volts

per

metallurqlca.
s'iniciaren

de

1870 i, deu
anys mes tard, ja hi havia
una primera foneria per ala
fabricaci6 de telers, instal
lada al principi a Can Tru
lias. Naturalment, per aca
bar d'arrodonir aquest qua
remarcar la trans

parts

es

noten dues

ternes, derivades natural

subsidiaries,
Les

diferenciades

aspectes economics,
sens dubte, a remolc
De

que,

1876. Les dues

primer, ens trobem amb
napoleonica, que

en

general: des
aiguar

dents, passant pel sector
quimic (sabons, lIeixius,
adobs

...

)

i acabant per les

primeres

no

afectaren gaire, perc

durant la tercera el Valles

la invasi6

fou I'escenari de forts

el10 d'octubre de 1808 en
trava a la nostra vila, i que

frontaments, especialment
a Caldes i Cardedeu, i va
produir-se un moment molt

industria

dels licors i

tres: del 1833 al 1840,
a 1848 i de 1872 a

de 1846
ens

bril de

ram

aspi
espanyol, que

seu.

culmina amb la retirada de
l'exercit frances el 17 d'a

del

rants al tron

van,

cendental millora de tota la

dre, cal

5

secundari que han arrelat

segle

pels

INDUSTRIAL

nollerins

adonem que la modernitza
ci6 textil va crear industries

exemple

EL CREIXEMENT

ren

vitats de I'anomenat sector

maqui
si

mobilitzats tots els grade setze a sei

asserradores, totes les acti

1809despresqueels

catalans perdessin
talla important que

en

delicat quan, el17 de gener
de 1875, 3.000 carlins ales

ba
tenir

ordres del comandant ge
neral de Catalunya, Rafael

lIoc a Llinars on, per decisi6
de la Junta del Valles, hi fo-

Tristany, entraven a la vila,
la saquejaven, destruien les
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una
va

.

fortificacions, I'arxiu muni

cipal
tre

i els Ilibres del

Regis

Civil, i s'enduien I'al

calde i 34 vems rnes de pe
nyora que no foren allibe
rats fi ns el15 de febrer, des

pres

de pagar

un

(1878),

Garrell, i el Centre Catolic

la

seva

(1886),

destaca

Liberal

publics,

l'organitzaci6
Teleqrats (an
teriors a 1885), l'Escorxa
dor municipal (1876), el cos
de Bombers (1878), la nova
estaci6 del Nord (1886) i, no
gas

(1881),

dibuixar clarament la

d'un Cementiri

frenat

a

causa

de Is cacics i grups de pres
si6

(per

una

servadors,

banda, els

con

terratinents

petroli (5 de

i

caldria sin6, la construcci6
ra

nou a

la

ser

de la Torreta (1894).
A

un

(1892),

i I'Alhambra

(1891)

entre d'altres.

altre nivell, el de la
privada, les ne

En resum, doncs, el

XIXe.

va ser un

Ilers, i significa
substancial de

canvi

tava un fet que, tot i ben

real,

encara

triagaria

uns

anys a reconeixer-se of i
cialment (7 de marc de

1922):

en

un

les formes

tal d'adequar I'antiga vila a
les exigencies que compor

nova

granollerins

cru

de vida que estaven an co
rades en el segle XVle. per

cessitats dels

concretar-se

segle

periode

cial de la historla de Grano

iniciativa

van

el Casal de la Uni6

1872),

de Correus i

certament

vida

Amics de la Uni6

Pel que fa als

segle XIXe. foren torca mo
guts, com es correspon a la
irregular estabilitat de tot el
pars, i no fou fins que es
produl la Restauraci6 mo
narquica quan es va poder
nova

Coral

so

en

que fou
substitu"it poc temps des
pres per fanals murals de

fesomia de la vila. Tot i que
l'Ajuntament es trobava

Societat

cial durant els trenta ultirns

desembre de

comprovar,
dos tercos del

la

(1887), la
primera impremta, d'Esteve

I'enllumenat de

un

pot

els primers

el cert es que Granollers va
coneixer un impuls trans

serveis

emprestit municipal.
es

daci6 del Casino, anome
nat aleshores Casino Apolo

anys de segle.

175.000 pessetes aportades

Com

i, per I'altra, els libe
rals, republicans i federals)

cendent

rescat de

per subscripci6 publica i

carlins

I'establiment d'una

ciutat.

la fun-

EL CREIXEMENT

6

SESÉ, Jaume (1987)
«El creixement industrial. Granollers al segle XIX»
Coneguem Granollers. # 2 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

INDUSTRIAL

13

-

GRANOLLERS.-- Pont de la linea del Nort
L R.ls!n. foL &reatona

EI

pont

de

ferro,

a

retceae de

Ca

novelles.
4

-

GRANOLLERS.-Estucici
L

Estaci6 de ferrocarril Granollers
DOCUMENTS

7

Centre.
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M. Z. A.

Ro ·In. fot. Blir �!ona

-

Anden

GRANOLLE�S.-Carrer d&l Doctor Rober!

Carrer del Doctor Robert.

Pteno! de la ciutet.
La
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publicitat moderna ja

ha nascut.

8

DOCUMENTS

Fabrica de gasoses.

CATALANA

LA
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FABRICA DE GASEOSES
--

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,
----_--

,

��'l

:eroductes
de

5nstal'lacio

higienica

qualit at

moderna

superior

!���§r:
�@.:

.

C)osep C[)ujadas
CVipositari 'de: 111..> Cervesl1..> t�CMoritz"
ll1W1

'."'I!IIIIIUilII�,

c:Servei

DOCUMENTS

9

L.-..-.I-

en

.",']

'�I�

Iii"

1

a..&i:.

";,11

ampolies, perfectament pasteuritzada

Xarops
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:

Sifons

:

Orxates
___

Fsbrice de teixits de cot6.

Taller de construcci6.
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DOCUMENTS

«El Tefer de fa
vent de fa

DOCUMENTS

Magina», supervi

primitiva industria textu.
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DOCUMENTS

Ala darreria de

segle

arriba la ll-tuminecio de les vies

cent els fanals de gas.

DOCUMENTS
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pubiique«

mitjan

Programa

de la Festa

Major

de

1885.
Isidre

Bel/solil. Primer

president

Estendard del Cor d'Amics de La

de la Uni6 Liberal.

Uni6.

Centre Cetolic.

Sala teatre de La Uni6 Liberal.

SOCIEDAD B-ECREATIVA

CASrNO DE' GRANOLLERS
1'I0gTlllli

de III fuocione: que

Ie

eele�r�

los dias Vl,

de lo,i!lllir�

1-1-1 n

lIIBST.&. X.&.TO. I) ••ST.&. YU.LA

PRIMER DIA DE
A las !J

..ft

/(1 Ilo.:ht!.-Se

pcndra fi,

LA

cscene

FIESTA
cl dr.rmacn

Ires

3((0$

.ti�l.do

EL CORONEl ESTEBAN:
bl1jo

la dirct'cion del

primer .(IOr

O. Jairle

�tarli,

5ccundandole las

!;�iior:ts

Do- Pilat

/
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Nord 1875

LiNIA FERR/A'

-

fins 1830

c:=J

fins 1880

I

Font: Salvador Llobet 195.1

Aprofitament didactic
Si

ens

hem de referir

Aixl

a

com

la Porxada es

Jaume Sese, proposem

un

veure, to-

I'establiment d'unes orien

«tet- que

tacions

car

ens

industrial es un concepte
que te unes connotacions

didactiques que
permetin realitzar un

treball de coneixement mes

pot

es

i sentir, el creixement

profund del creixement in
dustrial de Granollers al se
gle XIXe., es clar que hau

absolutament

d'emmarcar les possi
bles activitats en el que en

IIuny

dels

molts

nens.

rem

el m6n escolar es coneix
com a Ciencies Socials.

dustrial,

tal

Aprofitant

interessos

el

text

pectiva

•
•

•

necessita

com

el que

un
ens

ocupa.

d'en

SOCIO-ECONOMIC:

La carretera (1848).
EI ferrocarril (1854).
L'activitat agricola: 1. Aparici6 de
2. La

•

que

concepte

de

A. ASPECTES QUE CONFIGUREN UN DESENVOLUPAMENT
•

concrecions,

que quan
puguin interre
lacionar donaran la pers

i

diferents,

en

el
in

es

necessita un nivell
d'abstracci6 que pot estar
com a

una

descomposici6 de tot
proces de creixement

conreus-Ia patata- (1830).
fil·loxera-desaparici6 de la vinya- (1885).
nous

Irrupci6 de les tabriques: Aparici6 del vapor. Noves rnaquines (1845).
Avanc demogratic: nous serveis per al ciutada,

B. ASPECTES QUE CONFIGUREN ELS ESDEVENIMENTS
•

Invasi6

•

Guerres carlines.

•

Restauraci6 de la monarquia.

POLITICO-HISTORICS:

napoteonica.

C. ASPECTES QUE CONFIGUREN LA REALITAT D'UNA NOVA VILA A GRANOLLERS:
• Serveis
publics: • Enllumenat de petroli (1872).
•

Enllumenat de gas

•

Organitzaci6 de Correus i Teleqrats (1885).
Escorxador municipal (1876).

•
•

•
•

(1881).

Cos de bombers (1878).
Nou cementiri (1894).

Associacions civico-culturals:

•

Casino

Apolo (1878).
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PROPOSTES

•

Societat Coral Amics de la Unio

•

Centre Catolic

•

Casal de la Unio Liberal

•

L'Alhambra

Un cop feta aquesta des

minar

per

composlcio

I'objectiu

crets,

podem

pot

agafar

i treballar-Io. Evi
dentment la forma de fer
ho depen de I'edat de I'inte

qualsevol

sembla que
tema aixl no ha de ser

ressat, pero
un

ens

exclusiu d'un nivell deter
minat. Sigui quin sigui el ni
veil de desenvolupament
de la persona es pot accedir
a un grau de coneixement
de Granollers adequat ales

possibilttats

de cadascu.

(1891).

(1897).

per temes con

en

(1887).

(1886):

ser

la

de
un

ciutat

amb

veure com

es,

bon exercici.

Aquest treball

es

pot

acom

panyar amb una observaclo
de planets del creixement
del case urba.
De

als mes petits, la
partir de les ob
servacions fetes ha de ser
un element
que ajudara a
cara

conversa a

Cal
cio.

pensar,

doncs,

en

primera fase de mot iva
Tots

els

d'a

temes

questa col-tecclo tenen la
caracterlstica de tenir
a

referent la ciutat

i per tant
nen
on

yOS
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com

on

vivim,

aconseguir

que el

s'interessi per la ciutat

viu

no

gaire

necessita esfor

sofisticats.

Proposem

el

passeig:

altre cop

a

la realitat

rnes viva i, mitjancant

questes, entrevistes,

en

estu

dis de camp, visites a tabrl
ques i empreses, intentar
contrastar les hipotesis que
el treball documental i bi

blloqrafic,

han

ajudat

a

determinar.

son

les

vist,

tota aquesta orientaclo di

coses han vist, per
serveixen
les coses
que
que s'han trobat, els anira
situ ant en un entorn que

dactica esta enquadrada
dins la metodologia de les
Ciencies Socials. No es
descobreix res de nou si
diem que aprofitar aquest

coses

que

han

fer

a

es d'una manera, fa 20
anys era d'una altra i aviat
tornara a canviar.
ara

De cara als mes grans, a
partir d'una observacio di

recta, es pot arribar a la ne
cessitat de fer un treball de
ca-

sar un

aprendre. Preguntar i
que es preguntin com
quantes

una

Un cop s'ha elaborat una
idea general del tema Crei
xement industrial, cal pas

documentacio-Intorrnaclo.
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Com

deiern

al

principi,

tema d'estudi per treballar
altres arees, com la mate

rnatica, la plastica 0 el lIen
guatge, es perfectament
possible. Basicament es
una questio d'imaqinaclol

Passejades per Granollers
de les in

peu,

laren la

aeon

dustries

que

sellable es el de la perllon
gaci6, cap al Sud i cap al

ocasio

d'esmentar

Nord, de I'antiga vila. Efec
tivament,
segle
aquest

pot

EI recorregut que,
pot resultar distret i

a

XIXe. cal considerar-Io com
el de la reconversi6 del nu
cli urba: ja es una ciutat. I
ha deixat de ser quadrada
per allargassar-se cada cop
mes, acomboiada a Llevant
rectilini de la via del

pel trac
tren i

a

Ponent

simoni6s del

par
pel
Congost. En
curs

aquest ultim punt

s'lnstal-

majoria

tingut
fins

fa anys que
donar-ne constancia.

aqul,

i el riu

hem

ja

peus trepitgen les antigues
Ilambordes del granit infati
de les pedreres de

gable

Caldes, i acaben als afores
de la ciutat, sobre un camf

pols6s i agradable,
Passejar, doncs,

la

a

vora

reix,

de la ruta fluvial sera tota
una experiencia visual i ad

Aquest

huc olfactiva. Pot

nar-se'n, pero

jecte

recoma

especialment

nar-se

carrer

el tra

Corr6 enlla,

en

direcci6 ales Franqueses,
I'antiga Corr6 d'Avall. En
cornencar, el
de

fixar-se

viatger haura
que els

on

apa

el

riu.

I'esquerra,

a
.

canimador

podra

aleshores continuar
convindria

0 tor

tot

en

cas

recordes

que

que el seu recorregut era,
abans del segle XIXe., el de
tots els

Nord,

a

qui arribaven, pel
Granollers.

seus
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