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Vapor i cotó a la indústria catalana 

El desenvolupament del sector tèxtil a Catalunya 

Els antecedents 
Tradició en el sector del cotó des 
del segle XVIII (les “indianes”) 

Invenció i ús de la màquina de 
filar “bergadana” (manual) 

Primera 
meitat del 
segle XIX 

Repatriació de 
capitals d’Amèrica 

Manca de mà d’obra 
(Guerra del Francès) 

Impuls a la mecanització 
en el filat, i més tard en 
el procés de teixit. 

• Mule-jenny 
• Selfactines 
• Telers mecànics 

Introducció de noves 
màquines 

Retard relatiu en la 
mecanització en relació a 
l’Europa occidental. 

Segona 
meitat del 
segle XIX 

 

Progressiu i accelerat 
creixement de la 
producció tèxtil. 

Arribada de cotó americà 
amb preus més barats. 

Forta baixada dels preus dels 
productes tèxtils. 

Mercat interior (espanyol) de 
molt baix poder adquisitiu i 
de caigudes “cícliques”. 

Els industrials catalans van 
reclamar al govern de Madrid 
una política PROTECCIONISTA. 

1875 – LA FEBRE D’OR 
Exclusiva del mercat colonial que 
provocà un cicle expansiu de la 
indústria catalana, fins 1898. 

TRETS CARACTERÍSTICS DEL TÈXTIL CATALÀ 

 Fortament liderat pel cotó (55% dels obrers industrials i 53% de la producció, 
davant el 16’5% i el 10% de la llana). 

 Ocupava gairebé tot el mercat espanyol, i era molt proteccionista. 
 Es concentrava al litoral i als marges dels rius (Llobregat, Ter ...). 
 Va donar lloc a una forma característica: la colònia industrial, on al voltant 

de la fàbrica, normalment aïllada, es construïen habitatges i altres serveis. 
 Progressiu procés de concentració empresarial. 
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Catalunya, al 
llarg del segle 

XIX, va assolir  ... 

Primera meitat 
del  

segle XIX 

Capitals individuals procedents de 
l’agricultura (inversió en negocis a la ciutat) 

Més tard, augmenten les necessitat de 
finançament. Es creen les SA per fer front al cost de 
la mecanització. 

Segona meitat del XIX 
Procés de concentració 
empresarial 

“La España 
Industrial” 
1847 – Sants (cotó) 

A ESPANYA 

Majoria 
d’inversions en 
la compra de 
terres i en 
negocis 
especulatius. 

El Govern incentivà la 
creació de bancs. 
1856 – Banco de España 

Malgrat tot, van existir obstacles ... 
 Fugida de capitals a inversions 

especulatives 
 Manca d’inversió estrangera 

EL 
PROBLEMA 

DE 
L’ENERGIA 

El carbó va esdevenir a tota 
Europa la principal font 
d’energia per a la indústria. 

Espanya era molt 
deficitària en carbó 
(de baixa qualitat). 
Extracció centrada a 
Astúries i Lleó. 

Dependència del 
carbó britànic. 

A Catalunya Explotacions de 
carbó, poc 
rendibles, a 
Fígols i a l’Ebre. Substitució del carbó per 

l’energia hidràulica (la força 
dels corrents dels rius). 

Gran desenvolupament de 
l’energia hidroelèctrica a 
Catalunya a partir de l’últim 
quart del segle XIX. 

Construcció de centrals de 
producció als Pirineus i Prepirineus. 

Al 1882, s’il·luminen els primers 
carrers de Barcelona amb 
energia elèctrica. 

 Inversió per augmentar la producció i la 
productivitat 

 Eines tecnològiques i fonts d’energia a l’abast 
 Un mercat estable i consolidat (consum i 

beneficis) 
 
 


