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REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
Què entenem per revolució industrial ?  
 
És un seguit de transformacions que afectaren la totalitat d’una societat fins al punt 
de fer canviar els principis bàsics sobre els quals aquesta societat estava assentada.  
La Revolució Industrial provocà la implantació del sistema capitalista i feu créixer  
una classe social capdavantera d’aquests canvis: la burgesia. La burgesia 
aconseguirà rellevar a altres grups socials  en el control polític i econòmic del país. 
 
Quins factors la fan possible? 
 
Hi ha una sèrie de factors que van tots ells lligats. No es  pot parlar d’industrialització 
sense parlar del factor demanda, perquè no hi hauria industrialització si no hi hagués 
una població que sol·licités productes. 
Però, per altra banda, perquè això es produís calia un augment de la població.  
Perquè aquesta població creixés també era necessari un canvi en la forma 
d’organitzar l’agricultura. 
És evident que era a l’agricultura on s’havien de produir els primers canvis que 
menarien a aquestes grans transformacions que provocarien, al seu torn,  una 
revolució en la indústria. 
Una vegada es produís aquest augment de producció (gràcies entre altres coses a 
les noves tècniques) i es pogués prescindir d’una bona part de la població dedicada a 
tasques agràries, aquesta quedaria alliberada del camp i es podria traslladar a les 
ciutats i dedicar-se a les noves activitats industrials que anaven sorgint. 
 
Transformacions agràries 
Com era l’agricultura catalana?  
 
L’ agricultura era pràcticament de subsistència, sense  
productivitat1 i bàsicament amb les següents modalitats  de contracte:  
 
          Emfiteusi: àmpliament estès des d’ el s. XVI. Consistia en que el pagès 
disposava del domini útil de la terra a canvi d’un cens fix i perpetu al propietari real i 
que li permetia disposar lliurament de la terra i fins hi tot deixar-la en herència. 
 

Masoveria : era un contracte emfitèutic en que l’amo de la terra, el mas, hi 
posava la casa, la masia, però el treball el posava el masover. A Catalunya les lleis 
desamortitzadores permeteren la possibilitat a l’emfitèuta de redimir el cens, és a dir, 
adquirir el domini directe i convertir-se en propietaris. 

 
Parceria: contractes limitats de 4 i 10 anys, encara que fàcilment renovables i 

havien de repartir els fruits amb l’amo. 
 

                                                
1 Saps diferenciar producció de productivitat? Producció és el conjunt o la suma de béns produïts per una indústria o per una explotació 
agrària. Productivitat és la relació entre la producció obtinguda i els mitjans utilitzats per aconseguir-la (capital, mà d’obra, eines, 
adobs…) 



La rabassa morta: contracte més freqüent de l’àmbit vitivinícola. Consistia en 
el pagament d’una part de la collita a canvi de l’usdefruit de la terra mentre visques el 
cep, això significaven , aproximadament, uns 50 anys, és a dir, tota la vida.  

Es pot veure la diferència entre propietat i possessió. La propietat és del 
senyor i la possessió és de qui treballa. 
 

Què calia per transformar el camp català: 
 

1. Legislar sobre la desvinculació i desamortització de les terres. 
Les lleis de desvinculació van permetre a la noblesa transformar les terres en règim 
de senyoriu jurisdiccional en propietat privada. A partir d’ara no podrien administrar 
justícia a les seves terres ni cobrar rendes senyorials. 
Les lleis desamorititzadores  de Mendizabal (1836) i de Madoz (1855) van permetre 
a l’Estat expropiar i subhastar les propietats de l’Església i els municipis. Quan es va 
produir aquesta desamortització la terra passaria al burgès de la ciutat, als 
aristòcrates i als terratinents ( homes rics que ja tenien terres)  i no al pagès pobre 
que no tenia recursos per comprar-les. 
A Catalunya el conflicte social, en un principi mínim, s’aguditzarà a final de segle amb 
el problema de la fil·loxera. A Catalunya, com hem dit, existien bàsicament dos tipus 
de contracte: el de  masoveria i el de rabassa morta. En tots dos el pagès tenia el 
domini útil de les terres. 
El camperolat sortí malparat amb les desamortitzacions, ja que canvià la seva 
situació i es renovaren els acords de possessió de les terres cosa que els perjudicà 
enormement. Passaria a ser arrendatari. Aquest fet, i el problema de la fil·loxera  
provocaren revoltes al camp català. El 1879 la malaltia dels ceps provocada per un 
insecte que atacava l’arrel de la vinya va entrar a Catalunya per França. La mort  dels 
ceps a Catalunya  provocaren l’extinció dels contractes amb els propietaris. 
Això provoca un èxode important de pagesos cap a les fàbriques. 
 
 
El camperol no va poder comprar les terres que es van vendre després de la 
desamortització de Madoz, va sortir perjudicat perquè amb el nou amo la seva 
situació havia empitjorat notòriament. 
L’abolició de la propietat comunal menà molts camperols a engrossir les files dels 
exèrcits  carlistes. Quan van perdre la guerra molts, desesperats i desil·lusionats, van 
marxar a treballar a les fàbriques. 
Amb aquest procés de modificació del sistema de la propietat , el que es pretenia era 
modificar les formes de posseir i d’explotar la terra. Però els resultats no van ser els 
desitjats. Es pensava que aquest propietari, ara lliure i privat, voldria cultivar de forma 
moderna i aconseguir més productivitat. Però el que en realitat succeí fou que no es 
va invertir en millorar l’agricultura, no es van fer inversions per a millorar la tècnica, i 
es van dedicar grans extensions de terra a un sol cultiu: cereal, vinya. Es va perdre el 
subarrendament del que vivien molts camperols, ja que no aportava gaires beneficis. 
 

2. Introducció i difusió de conreus americans com la patata i blat de moro  
 
3. Tècniques renovadores per augmentar els rendiments del camp: l’adobament 

dels camps amb adobs naturals (“el fem és or” i “qui té fem té pa”). Més tard 
apareixeran els adobs químics. Tot això va permetre abandonar el guaret en 
alguns indrets. 



 
4. Realització d’obres de regadiu: Canal de la Infanta ( 1819)  i el Canal de la 

dreta del Llobregat ( 1855), Canal d’Urgell ( 1853). 
 

5. Utilització de l’arada de ferro, tanmateix substituirà l’arada romana de fusta 
molt lentament. 

 
6. Els conreus tradicionals: el blat, ordi ,sègol, olivera i vinya són els més 

dominants. 
 
Quan es va començar a veure la transformació de l’agricultura ? 
 
Després de la Guerra del Francès s’esdevingué una època de crisi: terres ermes per 
manca de conreu, abandonament de les masies i baixada dels preus.  
La situació tornà a normalitzar-se a partir del període 1828-30.  Però no serà fins el 
1850 que el camp català es transformi definitivament. Les causes foren:  
1.- L’avenç tècnic –arada de ferro-  i no la romana i feudal. 
2.- Introducció del conreu de la patata  
 
Amb els canvis que es van produir al camp s’incrementà la productivitat i es pogué 
alliberar mà d’obra que va anar a la indústria (a les ciutats). 
Una massa molt important es va concentrar a  les fàbriques, relegant a un segon pla 
el treball artesà, el gremialisme i l’organització corporativa del treball.  
 
Condicions per a la Revolució Industrial 
 
Així doncs, perquè es doni una revolució industrial s’han de donar uns requisits 
previs: 
1.- revolució agrícola i alliberament de mà d’obra camperola 
2.- procés d’innovació tecnològica: mecanització de la producció 
3.- inversió de capital 
 
D’on surt la indústria catalana del segle XIX? 
El model d’industrialització català 
 
Indústria  tèxtil 
 
A Catalunya la indústria més desenvolupada, i pràcticament l’única, serà la indústria 
tèxtil. Els seus orígens els trobem al segle XVIII i als factors del punt anterior hi 
sumarem: 
 
- Els productes agrícoles s’especialitzaran en conreus orientats al mercat, és a dir 

el creixement de la producció ha permès passar de l’agricultura de subsistència a 
una agricultura comercial que deixa guanys. El protagonista més visible ha estat 
la vinya.  

 
- També la manufactura s’ha especialitzat, la qual cosa ha permès l’intercanvi de 

productes agrícoles pels artesanals, alhora que ha possibilitat el fet de començar 
a enviar mariners i comerciants per tot arreu a vendre i a comprar matèries 
primeres. Serà en aquest comerç on troben els fonaments de la industrialització 



catalana, perquè dona lloc a un ampli ventall de pagesos, industrials, comerciants 
i homes de negoci, que constitueixen un nucli de classe mitjana benestant que 
tindrà possibilitats d’inversió.  

 
- L’existència d’una pagesia estable i amb ingressos força regulars que afavoria 

l’existència d’un mercat interior amb intercanvis sistemàtics. (demanda) 
 
- El desenvolupament d’una indústria rural domèstica, verlag system, vers el sector 

tèxtil, gràcies a la qual els pagesos completaven els seus ingressos.  
 
- La consolidació de la manufactura d’indianes. Les indianes són teles de cotó 

procedent de la Índia que s’estampen a Europa des del segle XVII. A Catalunya 
les fàbriques d’Indiana  les trobem a Barcelona i a Mataró, on, a mitjan segle XVIII 
ja s´ha desenvolupat una xarxa comercial per a l’obtenció de teles o filats de cotó 
que provenen principalment de Malta alhora que s’ha articulat un mercat on 
col·locar les teles estampades. Les fàbriques d’ indianes són les primeres 
empreses industrials que concentren la producció en grans naus i s’organitzen 
com a indústries modernes.  

 
- L’ estímul que havia fet sorgir una burgesia emprenedora i receptiva a les 

innovacions tecnològiques que s’estaven difonent per Europa, una burgesia que 
tenia esperit de risc i apostava per la indústria. 

 
Cronologia de l’arrancada. 
a) etapa vapor: 1833-1860 
b) etapa d’energia hidràulica a partir de 1860 
c) etapa electricitat a partir de 1911 
  
1832-1833 primer vapor: Bonaplata, Vilaregut, Rull i Companyia. 
1833-1840: primera guerra carlina que va endarrerir el procés d’industrialització. 
Entre aquest període, 1835, el primer vapor, la fàbrica Bonaplata fou destruït per un 
avalot popular. Malgrat això, els vapors: edificis amb xemeneia, no van parar 
d’aparèixer. 
1840: Vapor vell a Sans 
1849- La Espanya Industrial. 
1860- embranzida d’una altra energia industrial: l’aigua, l’energia hidràulica.  
Causes: les mines de carbó local, la hulla de St. Joan de les Abadesses, els lignits de 
Calaf, Berga i el Baix Segre, eren del tot insuficients per atendre a la demanda de la 
indústria catalana que depenia energèticament de la Gran Bretanya: Cardiff, País de 
Gal·les o Newcastle. Això feia que la indústria catalana fos poc competitiva, ja que 
les despeses de transport multiplicaven per 10 els costos de producció en relació 
amb les fàbriques angleses. Per això es mirarà d’introduir l’ús de la energia 
hidràulica. A això s’hi sumarà un nou invent que ajudarà a augmentar-ne els 
resultats: la turbina. 
1861-1865: crisi anomenada “fam de cotó”, provocada per la guerra de secessió 
nord-americana, va fer que algunes poblacions: Sabadell i Terrassa 
s’especialitzessin en una altra branca tèxtil: la llana. 
 
Les innovacions tècniques en el tèxtil català. 



Cal parlar de l’aparició de la màquina manual de filar berguedana2, desenvolupada 
per Ramon Farguell de Berga.  
Els primers telers mecànics foren introduïts el 1832. Les Mule-Jenny3 seran les 
màquines de filar més generalitzades, tot i que el 1844 feren la seva aparició les 
selfactines ( màquines automàtiques de filar. El seu nom prové de l’anglès self-
acting). El 1860 seran les filadores més utilitzades al tèxtil català. 
La importació del cotó, que ve principalment de EEUU, va ser molt important en el 
període 1835 a 1855 i obeïa a un augment significatiu de producció. 
 
Concentració de la indústria: 

a) zona costanera per afavorir l’entrada de carbó pel port de Barcelona per 
abastar de combustible els vapors. 

b) Prop dels rius: Conques del Ter i Llobregat, per aprofitar l’energia hidràulica, 
perquè  el carbó era una font energètica més cara i, a més,  importada..  

 
Així segons l’energia que empraven les fàbriques es dividien en dos models 

industrials: 
 
1- Els vapors: indústries tèxtils amb màquines de vapor. Aquestes màquines 

revolucionaren la producció industrial i el transport. Aquestes màquines produïen 
vapor mitjançant la combustió de carbó, per convertir-lo en moviment mecànic, el 
qual era traslladat a les màquines que es volia posar en funcionament. L’aplicació 
del vapor en la indústria catalana s’inicià al 1830 a la fàbrica Bonaplata de 
Barcelona. 
Els vapors es van desenvolupar sobretot a les ciutats litorals. Les altes 
xemeneies, per on s’evacuaven els fums de la combustió han estat la icona d’un 
país de paisatge industrial i un element distintiu dins del nostre patrimoni de 
l’arqueologia industrial.  
Els vapors van dominar a la àrees pròximes a Barcelona: el Barcelonès, el 
Maresme i el Garraf també al Vallès  Occidental: Sabadell i Terrassa. 

  
2- Les colònies industrials: nom amb el qual  es coneixien les fàbriques que es 

movien amb energia hidràulica. Aixecades en camp obert, al costat d’un curs 
fluvial. En aquest cas els vincles entre els amos i els treballadors eren molt més 
estrets perquè els treballadors vivien dintre de la colònia. Eren com una mena de 
comunitats autònomes amb una sèrie d’edificacions al voltant de la fàbrica: la 
casa de l’amo, els habitatges pels treballadors, la infermeria, l’església, l’escola, 
sala d’actes l’economat, etc.  
Les colònies industrials oferien uns avantatges: 

- La gratuïtat del preu de l’aigua. 
- Mà d’obra més barata. 
- Aïllaven  a la població obrera i permetien controlar més als treballadors quan ja 

començaven a organitzar-se els primers moviments obrers. 
Però també hem d’assenyalar els inconvenients: 

                                                
2 Antiga màquina de filar que fou emprada a Catalunya fins els voltants del 1870. Té una certa semblança amb la màquina de l’ anglès 
Hargreaves, 1764, i és probable que ambdues fossin modificacions d’altres màquines més antigues, derivades de l´antic torn de filar. 
3 Primitiva màquina de filar, inventada l’any 1779 per Samuel Crompton, precursora de la selfactina. Estava a constituïa bàsicament per 
un carro mòbil capaç de portar fins a 120 fusos. Els fusos són unes barretes rodones de fusta que van aprimant-se des del mig cap als dos 
extrems i serveix, en la filatura a mà, per torçar el fil i enrotllar-lo a mesura que es forma. 



Les sequeres estivals que exigien reduir la producció quan baixava el cabal 
d´aigua perquè no es podia obtenir energia. 
El cos del transport era més elevat a causa de la distància fins als ports, per on 
entraven les primeres matèries, i fins que els productes arribaven als nuclis 
urbans pel consum. 
A Catalunya hi havia més de 60 colònies industrials, la majoria dedicades a la 
producció tèxtil cotonera. Les més conegudes foren la Colònia Güell a Santa 
Coloma de Cervellò, colònia Sedó a Esparraguera i la Rosal, etc.  
Les colònies es van estendre per l’alt Llobregat i el Cardener, l’alt Ter i l’ alt Fluvià 
així es varen industrialitzar les comarques del Bages, el Berguedà, el Ripollès i la 
Garrotxa.   

La indústria cotonera es concentrà a la costa: Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat i 
Garraf. Totes a prop del port de Barcelona ( pel subministrament de carbó) o a prop 
dels rius (al principi, per aprofitar millor la força de l’ aigüa) i amb bones 
comunicacions. 
La Indústria llanera es concentra a Terrassa i Sabadell. 
 
Dins de la indústria tèxtil trobem dues especialitzacions: 
- La filatura: conjunt d’operacions a què se sotmet una fibra tèxtil per reduir-la a fil 

a través d’una màquina anomenada fus. Rep també aquest nom la màquina de fil. 
- El tissatge: operació de teixir mitjançant telers els fils procedents de la filatura. 

Els telers són màquines per fabricar peces de tela entrecreuant els fils (ordit els 
longitudinals, i trama els transversals) 

  
Les mancances de la indústria catalana 
La indústria catalana va patir tres limitacions bàsiques: 
1- no tenia matèries primeres ni matèries energètiques. 
2- Això li treia competitivitat i li feia demanar insistentment el proteccionisme per 

assegurar la seva supervivència. 
3- Un mercat, l’espanyol, sense poder adquisitiu. 
 
Carbó i metal·lúrgia 
 
Els telers i filadores mecàniques foren moguts al principi per cavalleries, desprès per 
aigua o vapor. Els més nous no podien ser construïts amb fusta, com era els cas de 
la berguedana, calia fer-los de ferro, així doncs creixia demanda industrial. Calia 
satisfer la indústria amb més maquinaria necessàriament construïda amb ferro. 
Això significà un greu problema. Catalunya no comptava amb els dos recursos 
bàsics: carbó i ferro per desenvolupar una indústria metal·lúrgica. El carbó era de 
baixa qualitat i la seva extracció resultava excessivament costosa. Tanmateix, es 
crearen  empreses metal·lúrgiques importants com la Nueva Vulcano que va 
aconseguir fabricar el primer vaixell de vapor construït a Espanya: La Maquinista 
Terrestre i Marítima (1855). 
 
La indústria metal·lúrgica es va desenvolupar a Catalunya com a conseqüència de 
les demandes de la producció industrial. 
La maquinaria i molts dels tècnics provenien de la Gran Bretanya i d’altres països 
europeus, per bé que la majoria de capitals eren autòctons, però en general, la 
indústria metal·lúrgica espanyola no va poder competir ni en tecnologia ni en capitals 
amb les empreses de fora. És a dir, les construccions mecàniques: locomotores, 



màquines industrials, vaixells de ferro, etc. foren elaborades per indústries 
estrangeres i la indústria autòctona construí la branca de les construccions 
metàl·liques: ponts, edificis industrials, mercats, etc. 
La falta d’una abundant matèria prima no fou favorable per a la indústria metal·lúrgica 
catalana, però a partir del 1880 les condicions aniran canviant: 
- La siderúrgia basca va assolir gran nivell de producció que va poder abastir a les 

fàbriques metal·lúrgiques de gran quantitat de ferro. Fou la consolidació de l’eix 
comercial Bilbao- Cardiff4. 

- La modernització de la marina de guerra va permetre el desenvolupament de la 
construcció naval amb la creació de noves  i importants drassanes al Ferrol i a 
Biscaia. 

- La indústria metal·lúrgica autòctona va assolir la maduresa tecnològica 
necessària com per construir vagons i locomotores. La indústria 
siderometal·lúrgica també es va beneficiar de l’aranzel proteccionista de 1891. 

Hem d’assenyalar les diferències entre la indústria basca i la catalana. La indústria 
basca es basà en la diversificació industrial de bens d’equipament, amb inversions 
dels dos grans bancs bascos, Banco de Vizcaya i el Banco de Bilbao que crearen 
una sòlida base industrial i financera amb ramificacions a la resta d’Espanya: 
navilieres, companyies d’assegurances, químiques, companyies elèctriques i 
empreses de construcció de maquinària. 
Eliminació dels privilegis a les empreses estrangeres per a importar tota classe de 
material (s’importava de l’estranger la maquinaria, eines, etc.) 
L’any 1880 es consolida la indústria metal·lúrgica catalana que s’havia iniciat el seu 
camí amb la creació de l’Empresa: La Maquinista Terrestre i Marítima el 1855. Més 
tard s’aniran creant noves empreses de fabricació de material ferroviari i de 
construcció.    
Tanmateix, els principals centres sidero-metalúrgics es concentraven al País Basc i 
es va poder desenvolupar gràcies a que a finals de segle el govern Espanyol va 
començar a donar-li suport tot eliminant els privilegis a les empreses estrangeres i 
establint aranzels per als productes que venien de fora a partir de 1891. 
 
Transports 
El desenvolupament dels transports era necessari per a l’organització d’un mercat a 
escala estatal i, per tant, necessari per al desenvolupament i la modernització del 
país.  
 Pel que fa als transports, a mitjans del segle XIX (1848) ocorregueren dos fets 
importants que contribuïren a dotar el comerç de noves infrastructures: 

-S’inaugura el ferrocarril Barcelona- Mataró al 1848 encara que amb capital anglès. Tot i la 
importància del fet, el gran impuls va arribar amb la Llei General  de ferrocarrils el 1855 i amb la 
Llei de societats de crèdit de 1856. 

-Es perllongaren les carreteres des de Barcelona als centres de muntanya (es 
comunicà la Catalunya litoral amb la interior i  la pirenaica) 
Això estimulà la producció i el comerç de granes, patates, vins i altres productes. 
La creació de la xarxa ferroviària espanyola es va caracteritzar per tres elements: 
- l’aportació de grans capitals. 
- La tutela i la subvenció permanent de l’Estat. 
- La presència hegemònica creixent dels capitals estrangers. 
 

                                                
4 Exportaven ferro a Anglaterra i importaven carbó de Gales per als alts forns bascos i aprofitaven els viatges per abaratir costos. 



La construcció de la xarxa de ferrocarril de l’Estat no va servir per desenvolupar la 
indústria siderúrgia, ans al contrari, només va servir per a afavorir les especulacions 
dels inversors. 
La Llei de ferrocarrils permetia entrar a Espanya material ferroviari (vagons, rails, 
màquines de tren...) sense haver de pagar aranzels i, a més, les companyies 
estrangeres rebien subvencions per a la construcció del ferrocarril. (els diners per a 
les subvencions provenien de les desamortitzacions) 
A part  de les subvencions, també va invertir la banca estrangera. (banca francesa 
sobretot). 
El ferrocarril serà el vincle generador del mercat espanyol. 
La construcció de la xarxa ferroviària va facilitar l’intercanvi de mercaderies i 
persones en el conjunt de l’estat espanyol. Així es va anar articulant, molt lentament, 
un mercat integrat.  
Aquest mercat era molt poc homogeni., és a dir, hi havia grans diferències de nord a 
sud, però la classe predominant era un camperolat amb molt poques possibilitats de 
consumir. Catalunya va esdevenir la fàbrica d´Espanya, però el mercat espanyol no 
tenia prou força per engolir la producció catalana. 
  
Revolució Industrial a Espanya 
 
És difícil parlar de Revolució Industrial a Espanya. 
 
Causes: 
1.- Persistència d’estructures de l’Antic Règim. Es varen transformar per adaptar-se a 
la nova situació però sense acabar de desaparèixer. El grup dels privilegiats es 
mantenia gràcies al negoci de les colònies, car a Espanya no hi havia una agricultura 
desenvolupada i productiva, predominaven els grans latifundis amb monoconreus 
poc productius. 
La burgesia junt amb certs sectors de la intel·lectualitat, alguns nobles, etc. 
maldaven, no sense greus dificultats, per canviar les estructures socials de l’Antic 
Règim. 
El camí fou molt lent. La reforma de la possessió de la terra hauria de ser  molt 
important. Es van realitzar desamortitzacions i desvinculacions de les terres en règim 
de mans mortes que afectaren bàsicament a l’Església i als municipis. 
2.- es crearen les fàbriques reials 
3.- grans limitacions del mercat i l’escassa capacitat de consum de la població 
espanyola 
4.- la indústria siderúrgica  tenia dificultats per desenvolupar-se, li faltaven matèries 
primeres i fonts d’energia. Cal afegir la manca de recursos de capital . 
 
La indústria siderúrgica nasqué a Màlaga i a Catalunya ja en la dècada de 1840, però 
els problemes de desplaçament  i la dificultat de proveir-se de matèries primeres la 
situaren a Astúries durant els anys 1861-1879 i finalment cap a Biscaia a partir de 
1880. 
La Llei de societats de crèdit permeté a la Banca estrangera establir-se a Espanya 
amb molts avantatges. 
La Llei de ferrocarrils va permetre entrar a Espanya material ferroviari  (vagons, rails, 
màquines de tren...) sense haver de pagar aranzels. A més, les companyies 
estrangeres rebien subvencions per a la construcció del ferrocarril. Fou una altra 
oportunitat desaprofitada per a desenvolupar la indústria siderúrgica. 



5.- Dependència de la tecnologia estrangera (hi havia interessos dintre del mateix 
Estat perquè les companyies estrangeres s’implantessin a Espanya).  
 
El naixement de nous grups socials 
 
A Catalunya la consolidació d’una societat industrial va donar lloc a la naixença de 
dos nous grups socials: 
1- la burgesia industrial 
2- la classe obrera. (Ho tractarem al tema del Moviment Obrer) 
 
1- La burgesia industrial 
La burgesia industrial no és rendista ni latifundista, el seu actiu és la indústria i la 
producció fabril. Aquesta burgesia va desenvolupar valors capitalistes com el sentit 
del treball i el valor de l’ estalvi o l’actitud especuladora fonamentada en la compra-
venda d’immobles o d’accions en borsa. 
 
Característiques principals de la burgesia industrial catalana: 
 
- Procedència diversa: velles famílies dedicades als negocis mercantils; industrials 

del cotó i del ferro, propietaris de finques urbanes dedicats a l’especulació 
immobiliària; “indians” procedents de les colònies americanes que havien repatriat 
els capitals els anys 20 i que van tenir gran força en els negocis barcelonins. Dins 
la burgesia catalana cal destacar el pes de la burgesia industrial. Al cens de 1860 
Barcelona tenia 2500 industrials. Encara que  en aquesta xifra s’agrupaven petits 
menestrals i grans fabricants. Aquestes indústries es concentraven a Barcelona, 
Maresme i la zona d’Igualada. 

- Al 1826 ja es van agrupar en la defensa dels seus interessos i constituïren la 
Comissió de Fàbriques de Filats, Teixits i Estampats de Cotó, transformada en 
1847 en la Comissió o Junta de Fàbriques que ja agrupava tot tipus de fàbriques. 
De la fusió d’aquest organisme amb l’ Institut Industrial de Catalunya va néixer el 
1869 una poderosa institució que el 1889 s’acabaria nomenant Foment del Treball 
Nacional que juntament amb la Cambra de Comerç, 1886, dominarien la vida 
econòmica de finals de segle.  

 
- Forta endogamia familiar. Basada en l’establiment de relacions matrimonials en 

un àmbit molt tancat que es va veure afavorit per la continuïtat del sistema de 
l’hereu, que provenia del món rural. Els matrimonis entre els hereus i les pubilles 
van facilitar la concentració de grans capitals en poques mans. 

 
- Actitud puritana en el comportament social. Inculcada de pares a fills a través 

d’uns comportaments molt reglamentats. El puritanisme no excloïa la doble moral, 
especialment en el camp de la sexualitat i de les relacions personals tal com 
havia fet l’antiga noblesa. 

 
- Comportament pragmàtic i proteccionista en el camp polític. 
 
La burgesia industrial catalana va desenvolupar una nova cultura i un nou quadre de 
relacions socials. Va construir aparadors on mostrar el seu ascens socials amb 
excuses culturals, com el Liceu (1844) i multitud de casinos i ateneus. 



Com a grup social es va moure absolutament al marge tant de la classe obrera, que 
considerava inferior, com de la vella aristocràcia terratinent que considerava 
parasitària.  
 
Bibliografia d’obres generals del tema que us poden ser útils si en un futur 
voleu saber-ne més: 
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Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana.  
 
Mestre i Campí, J. (dir). Diccionari d’ història de Catalunya.  Barcelona: Edicions 62, 
1992. 
 
Nadal, J. (dir). Segle XIX. La transformació d’una societat industrial. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 1994. (Història econòmica de Catalunya contemporània, vol 
I). 


