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Barcelona, capital de la manufactura cotonera 
europea? 

Alex Sánchez· 

183 

La indústria cotonera originada al segle XV1II ara no esta gaire de moda com a 
tema d'estudi, pero continua sent fonamental per entendre la historia contem
porania de Catalunya i, en especial, la de la seva capitaP Entre les raons que jus
tifiquen aquesta afirmació, podem destacar-ne tres. La primera és que el ram del 
cotó ha estat el punt de partene;a del procés d'industrialització de Catalunya. La 
manufactura d'indianes fou l'activitat que, en desenvolupar-se, va anar creant 
les condicions economiques, tecnologiques i institucional s que farien possible 
el sorgiment del sistema fabril modern en el primer tere; del segle XIX; i no 
només en el sector textil, sinó també en d'altres, com la indústria química o la 
metaHúrgica i mecanica, que van néixer impulsades pel propi creixement del 
sector cotoner. La segona raó és que la indústria cotonera va contribuir a equi
parar Catalunya amb les regions del continent més avane;ades i dinamiques eco
nomicament en els segles XVIII i XIX i es convertí, en aquest sentit, en un lligam 
d'unió amb Europa i alhora en un factor de singularització en relació amb la 
resta d'Espanya. La tercera raó és que la indústria cotonera va fer de Barcelona 
una de les grans ciutats industrials d'Europa; la més important, sens dubte, del 
sud del continent. 

D'aquests tres aspectes, centraré la meva intervenció en el darrer. El títol que 
hem triat té un punt de provocació evident, pero potser en algun moment de la 
historia la realitat no va quedar tan lluny de l'afirmació hipotetica com pot sem
blar a pr'fon. L'objectiu del treball és situar la indústria cotonera barcelonina en 
perspectiva comparada per poder establir ellloc de la capital catalana en la pri
mera fase del procés d'industrialització a Europa, que es desenvolupa aproxima
dament entre 1780 i 1840. 

Aquest objectiu no és tacil d'aconseguir per dues raons. La primera és que 
són molt escassos els estudis d'historia comparada sobre la indústria cotonera 
europea que vagin més enlla del nivell d'un manual d'historia economica. De 
fet, com a bibliografia específica només disposem del llibre de Chapman 

Universitat de Barcelona. 
1. Aquestes primeres ratlles foren escrites en ocasió de I 'XI Congrés d 'Historia de Barcelona, celebrat el decem

bre de 2009. Amb posterioritat, I'Arxiu Historie de la Ciutat va encomanar a qui signa aquestes pagines la 
direcció d'un curs amb el títol La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850, desenvolupat entre octubre de 
2010 i febrer de 2011 i que dona lloc a una publieació amb el mateix títol que constitueix el volum 17 d'a
questa revista. En relació amb aquest reviscolament del tema, el Museu d'Historia de Barcelona (MUHBA) 
munta al Saló del Tinelll'exposició Indianes, 1736-1847. BIs origens de la Barcelona industrial, inaugurada el dia 19 
de maig de 2012 i comissariada també per l'autor d'aquesta ponencia. 
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