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[!I PROMOCIÓ ECONOMICA

Indústria 1833-1996.
Cronica d'un repte

Albert Tubau i Garcia

Vilanova ha arrossegat el
Ilast de la historia. Ja s'ha dit i
no és agosarat, ni novetat.
Massa cops. En camps com
I'úrbanistic o l'econórnic. Molt
particularment en el sector in-
dustrial. La ciutat ha estat
mancada d'especificitats
própie s. D'actius que li
suposessin un avantatge
comparatiu. Valors més enrlá
de les manifestacions festives,
la carpa Juanita o els antics
borregos de cal Caba. La
indústria va ser motor de tot
plegat. Ara s'ha gripat. Vegem
la Fira. No ésunafira industrial.
El sector ha perdut ellideratge.
No sois aquí. Sorprenents
paradoxes de la historia.
Vilanova es va afegir fa temps
al cami de la industrialització.

'-'" De casualitaL Catalunya,
també. Terra sense maléries
primeres i sense recursos
enerqetics no era cridada a tal

La indústria va ser
el motor de

Vilanova que ara
s'ha gripat

menester. Ho compensa la
disponibilitat de diners i
tauoácíadeis seu s posserdors.
Capitals comercials i capitals
repatriats de les Amériqúes.
Vam seguir l'Europa Industrial.
Era progressisme. Avant-
passats emprenedors que van
invertir en quelcom que no
coneixien, ni sovint entenien.
Com va dir Freixa, va ser un
acte de fe. Pioners de la
industria que van forjar la nova

.:» burgesia naixent. Treballadora,
certament, pero poc influent.
Burgesia lightque va jugar a la
política per salvaguardar els
propis interessos i poca cosa
rnés. Cabana recorda que els
industrials mai van ocupar les
IIotges del Liceu. Vilanova,
encara pitjor. No hi havia
tradició. A meitatdel segle XVIII
els teixits d'indianes van ser el
precedent i el pretext que va
catapultar el procés
industrialitzador. Aqui no.
Teixits de l'Europa atlántica
que arribaven en contraparti-
da de I'exportació de vins i
aiguardents. A Vilanova, botes
i boters. No va tenir estructura
proto-industrial tradicional o
artesanal que facilités el cami
cap a noves formes de'
producció. Un sol estabtirneht •
d'indianes sota comandita deis
francesos Larrard i Sutllivana
les darreries del segle XVIII.
Pintat i acabats. La resta, a
Reus. Va durar pocs anys, prop •
de la Sinia de les Vaques. A la
Biblioteca-Museu Balaguer,
dins d'uñ IIibre, encara s'hi pot
veure unes mostres de teles. A
Vilanova la industria va néixer

arllada, desarrelada i sense
cordó umbilicaL Com un bolet,
ha dit el professor Jordi Nadal.
Freixa va avancar els principis
de la formació Industrial.
Arguments que anaven de les
crisis agrócomercials a la
disponibilitat de capital i de la
manca de tradició gremial a
l'existéncia d'aigües subter-
ránies, proteccionisme i homes
emprenedors. Cap sorpresa,
Tesis tant óbvies com poc
convincents. Amb aixó o sense,
arreu trobem de tot. Homes i
diners amb voluntat de tirar
endavant van fer una aposta
decidida. Poca cosa rnés. Era
el que es portava. El 1833, la
Fabrica de Ja Rambla. No va
funcionar'fins a finals de
década, en finalitzar la prime-
ra de les guerres carlines.
Problemes logístics. Bastida
segons el patró de les
indústries angleses. Amb va-
por. La fabrica Bonaplata del
carrer Tallers de Barcelona
fumejava d'un any enrera. El
1835 la. van cremar. S'ha dit
que a leshores, la de Vilanova
va ser I'única accionada amb
vapor. Va ser u n honor
cornpartit. A Barcelona, Sant
Martí de Provenyals i Sallent
no es van quedar enrera. En
vindríem d'attres. La del Portal,
al carrer Llibertat a tocar de la
playa deis Carros; o la Fabrica
de Mar el 1848. Josep Ferrer i
Vidal, till de boters, es convertia
en el capitost de la indústria
vilanovina. Les xemeneies
s'alcaven arreu. Paques de
cotó ame rica amunt i avall. Neix
la fabrica del carrer de l'Aigua
cantonada Pare Garí; la de ca

Entrada de la Pirelli, Quan estava a la rambla de la Pau

l'Escoda al carrer Sant Roc ita
de cal Xuriguer al Cap de Creu,
avui FISA. El 1878 cal
Marqués, I'apogeu del textil i
I'inici d'una nissaga. Poc
després, cal Ganeta. Vilanova
ja era potencia industrial.

De l'Escola
Industrial va sortir
una fornada de
especialistes

Prohoms emprenedors que
van contribuir a la dinámica del
pais: els Ferrer Vidal, els Puig
o els Marques, El 1881 el
ferrrocarril, després la crisi. El
cotó del segle XIX també va
permetre dlversificació: la
fontaneria deis Roset (1851),

la fabrica deis canons deis
Tomas (1864) o la Paperera
(1886). També fabriques de
licors, sabons, conserves., i
una ben desenvolupada
indústria deis serveis públics.
Segle XX. La Pirelli. Excedent
de rná d'obra, oferta de sol,
condicionsde liquidació i FFCC
hi van contribuir. Diversificació
industrial i control forá deis
capitals. De l'Escola Industrial
surten fornades de técnics i
especialistas. Als vint, els
tallers del ferrocarril, de la MZA;
el Griffi, pionera del ciment
blanc I la Calibradora. La
majoria del textil del XIX con-
tinua. El 1933 s'hi afegeix la
Fabrica Nova, Font Vilaseca.
El sector inicia la davallada. El
metall escala posicions, El
'1946 la FISA i el 1949, deis
tallers Camacho a IMSA. La
postguerra marca el canvi de
tendencia, Textil baixa, Metall
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i construcció a l'alca. Gran
indústria i empresa familiar van
de bracet. Soroll de IIanyadores
de telers per places i carrerons.
Darrer acte. A partir deis 70, la
crisi oberta. Crisi del petroli
primer i revolució tecnol6gica
després dinamiten la indústria
tradicional. Vilanova ho pateix.
Min.sa reacció. Activitat indus-
trial concentrada i elevat cost
de la rná d'obra. Cap a la
terciarització? L'atur creix, la
ZUR passar de IIarg, les
comunicacions no milloren i
I'atractiu residencial es menja
el sol industrial. Nova etapa,
Encara parlem d'indústría. Més
passat que present! Obliqat.
Fagocitats per un ve'lnatge
farcit d'atractius i equipaments
turístics. A cop de pedra de
I'oferta generosa de la capital.
Aixi, que serem quan siguem
grans? El joc esta difícil. Pero,
ens toca moure.
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