
L' APARICIÓ DE LES FÀBRIQUES
NAIXEMENT
La segona meitat del segle XVIII es caracteritza perquè comencen a produir-se canvis en els sistemes tradicionals de
producció i de treball. La manufactura de productes amb mitjans manuals comença a concentrar-se en espais destinats
específicament a la funció productiva. El treball, que fins aleshores tenia lloc en petits tallers o a les plantes baixes dels
habitatges, passa a realitzar-se en locals de majors dimensions i de característiques ben diferenciades dels anteriors. Ha
nascut la fàbrica.

DESENVOLUPAMENT
El canvi més important es produeix a la primera meitat del segle XIX, amb la introducció de tecnologia directament
importada d'Anglaterra per a la indústria tèxtil: la màquina de vapor, els sistemes de transmissió de la força i les màquines
d'elaboració dels productes. L'adopció d'aquestes noves tecnologies i la importació dels models anglesos (adaptats a les
tècniques i tipologies locals) comporta un increment de la capacitat productiva i augmenta la tendència de concentració de
tot el procés en un sol espai de treball.

PÈRDUA DE VIGÈNCIA
No és fins al segle XX que els models anteriors comencen a perdre vigència i els sistemes constructius utilitzats són
substituïts pels derivats de la utilització de nous materials, bàsicament el formigó i l'acer en perfils normalitzats. També en
aquest moment els models estilístics vigents, tipologies típicament industrials encara derivades dels primitius models
anglesos, entren en crisi i comencen a ser substituïts per edificacions racionalistes, que assenyalen l'inici d'una nova
època.

LA CIUTAT INDUSTRIAL DE REUS (1843)

A mitjans del segle XIX, a Reus comencen a fer figa els petits tallers i el treball domiciliari, i apareixen les grans indústries
amb capital reusenc.

Si durant segles Reus oferia una panoràmica plana, amb un sol tret definidor bàsic, el campanar de Sant Pere, a partir de
la segona meitat del segle XIX, la unicitat es convertí en un bosc. Arreu del conjunt urbà, al centre i a la perifèria, començà
a dibuixar-se un conjunt de fumeres. La configuració de ciutat industrial se sobreposava a la comercial. Les noves
fàbriques anaren marcant, d'acord amb la seva situació, les successives pautes del creixement urbà.

A Reus no es pogué reproduir el model barceloní d'ocupar els solars dels convents desamortitzats, perquè els escassos
edificis religiosos existents foren destinats a usos socials. Les noves naus s'hagueren a bastir en terrenys agrícoles o
ocupats per anteriors edificacions d'activitats econòmiques o d'habitatges. Això comportà que s'aixequessin sobretot als
afores, on l'oferta de terrenys havia de ser menys costosa.

De manera indirecta, comportà un augment demogràfic i forçà a les autoritats municipals a estructurar el segon eixample,
de carrers rectilinis on, a diferència del que s'havia fet al segle XVIII, en què bàsicament es construïren cases unifamiliars,
s'hi feren blocs d'habitatges.

La substitució del vapor per altres fonts d'energia, la fallida d'algunes tipologies industrials i el canvi provocat pel nou ritme
econòmic, provocaren, després de la Primera Guerra Mundial, i de forma definitiva amb la postguerra espanyola, el
tancament de bona part de les empreses.

*Article Arqueologia industrial: repte i dilema . Pere Anguera 1989.

LA MANUFACTURERA DE ALGODÓN. EL VAPOR VELL

La Manufacturera de Algodón, coneguda popularment com a Vapor Vell, es va crear el 1856 a partir de la
fusió de la Industrial Reusense (1843) i Canals, Pàmies, Huguet i Companyia (1846). Era al carrer que avui
porta el seu nom i ocupava dues illes d'edificis amb una extensió de 100.000 m².

La Industrial Reusense havia estat la primera empresa de la ciutat en incorporar el vapor i es dedicava
exclusivament a la filatura de cotó, mentre que Canals, Pàmies, Huguet i Companyia era una empresa de
tissatge, moguda per força animal. Un cop unides es dedicaren als filats i teixits de cotó. La força la
proporcionaven dues màquines bessones de vapor amb tres calderes de 100 cavalls.

Degut a diferents períodes de crisi, van ser constants els alts i baixos en la producció de la fàbrica, i el 1896
es diversifica l'activitat comercial i s'amplia el negoci amb la incorporació d'una farinera.

El 1919 la fàbrica va substituir totalment la seva antiga força de vapor per energia elèctrica.

Fumeres de Reus el 1909

Panoràmica de la ciutat de Reus l'any 1904 amb una forta prèsencia de fumeres
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LA INDÚSTRIA COTONERA A REUS

EMPRESA DATA EXTENSIÓ ENERGIA PRODUCCIÓ OBRERS

100.000 m²
2 illes urbanes

- 2 màquines bessones de vapor
fins el 1919 quan es substitueix
per electricitat.
- Ja el 1900 s'instal·la enllumenat
elèctric a les seves dependències

897.800 Kg
de torçats de

cotó

500

*Història gràfica del Reus contemporani Vol I. Pere Anguera, Albert Arnavat, Xavier Amorós 1986
*Reus 1900. Segona ciutat de Catalunya . AAVV. 1998


