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Rètols de mosaic: indústria i publicitat al Poblenou 
 
Punt de partida: carrer dels Almogàvers 119-123 (Metro: Bogatell o Marina)  
Punt d’arribada: carrer de Pujades, 189 (Metro: Poblenou) 
Mitjà: recorregut a peu 
Temps estimat: 1h30 
 
Parlarem de la industrialització del barri de Poblenou a finals del segle XIX, inicis del segle XX i de la seva 
relació amb la publicitat a través d'un itinerari que ens ensenyarà antigues fàbriques i rètols de façanes 
realitzades en mosaic i rajoles de ceràmica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una breu introducció: la Revolució Industrial i el seu desenvolupament a Barcelona 

La Revolució Industrial és el procés de transformació econòmica, social i tecnològica que es va iniciar durant 
la segona meitat del segle XVIII al Regne Unit i va concloure entre el 1820 i 1840. Es va passar d’una 
economia rural basada principalment en la agricultura i el comerç a una economia de caràcter urbà 
industrialitzada i mecanitzada. La introducció de la màquina de vapor de James Watt (patentada al 1769) 
en les distintes industries fou l’èxit de la revolució ja que el seu ús representà un augment espectacular en 
la capacitat de producció. 

La màquina de vapor s’introduí a Barcelona -i a Espanya- per primera vegada al 1832, a la Fàbrica 
Bonaplata, també coneguda com “El Vapor”. Estava situada al barri del Raval, dins les muralles de la ciutat. 
Les fàbriques d’indianes com aquesta eren instal·lacions tèxtils, portaven el nom de l’origen del producte 
que fabricaven: teixits estampats que venien originalment de la Índia. Aquestes manufactures s’establiren a 
Barcelona des del 1738 però no és fins a finals del segle XVIII, inicis del XIX, que augmentaren en nombre 
arran de la industrialització. El primer complex fabril modern es formà en aquesta part baixa del Raval, 
propera al port. Altres fabriques de vapor es desenvoluparen a proximitat del rec Comtal, als actuals barris 
de Sant Pere i Santa Caterina i, com veurem, a la part sud de l’actual barri del Poblenou.  
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El desenvolupament de la indústria al Poblenou 

L’àrea geogràfica que avui ocupa el barri de Poblenou, propera a la desembocadura del riu Besòs, era 
una zona humida i pantanosa, com ens ho recorda el topònim “Llacuna”. Entre els segles XII i XIII, aquesta 
zona començà a desenvolupar-se econòmicament amb pastures per al bestiar destinat a abastir Barcelona. 
La vida exclusivament agrària durà fins al segle XVIII. 

La saturació del sòl dins les muralles de Barcelona i la normativa de l'Ajuntament de l’any 1846 que prohibia 
la construcció de noves fàbriques a la ciutat, afavoriren el trasllat d’indústries cap als municipis del seu 
entorn. Sant Martí de Provençals disposava d’espai, aigua i terrenys barats per poder instal·lar els “prats 
d’indianes”. Aquesta transformació s’inicià a mitjans segle XIX a la part baixa del municipi, on es dessecaren 
les llacunes i aiguamolls per augmentar la superfície destinada a espais industrials. Per Barcelona també 
fou una època de grans canvis amb l’enderroc de les muralles al 1858 i la millora de les infraestructures 
ferroviàries, com la carretera de Mataró (l'actual carrer de Pere IV) i el traçat del camí litoral que passen per 
Sant Martí. Les possibilitats de comunicació per telegrafia -i després per telefonia- entre les seus de les 
industries que romanien a la ciutat i les fàbriques crearen condicions idònies per a l’establiment de les 
primeres grans indústries al Poblenou. 

La indústria tèxtil fou el sector productiu més rellevant (de 6 fabricants de teixits i filatures l’any 1861, s’arribà 
a 89 el 1877 i a 115 l’any 1886), però la diversificació industrial donà lloc a noves activitats. La indústria 
alimentària (majoritàriament farines i els seus derivats, i posteriorment la indústria vinatera) i del sector 
químic, foren de gran importància en la producció de Sant Martí, com també els sectors del metall; el cuir, 
el paper i de la construcció. El Poblenou començà a ser conegut com el "Manchester català". 

 

 

A.- Carrer Almogàvers, 119-123. Fàbrica La Unión Metalúrgica 

Amb aquesta fàbrica tenim un exemple de la diversificació industrial que es produeix al 
Poblenou. Els orígens remunten al 1885 quan Dionisio Bobín Sirot inscriu una patent 
d’una escombra-raspall per a netejar carrers. Al 1903, gràcies a l’associació de cinc 
inversors, la companyia es transforma en La Unión Metalúrgica SA. Es dedica a la 
compra, venda i fosa de materials i objectes de ferro i altres metalls. Als inicis del segle 
XX, l’empresa és denunciada perquè algunes construccions eren il·legals. El tema es 

resolt amb la remodelació de l’edifici de la nova fàbrica entre el 1908 i el 1914, duta a terme per l’arquitecte 
Josep Maria Plantada, la qual inclou la construcció de naus, cobertes i nous edificis. A l’inici de la Guerra 
Civil, l’empresa es constitueix com a col·lectivitat obrera. Se sap poc de l’activitat de la fàbrica en aquells 
anys, tanmateix la seva especialitat fa suposar una destinació per a la indústria de guerra. Avui, l’empresa 
continua existint amb la mateixa activitat professional. 
SOBRE EL MOSAIC 
Descripció: rètol de la façana del pavelló d’entrada de l’antiga fàbrica. El plafó es completa amb dos de 
més petits de forma triangular situats sobre de l’obertura semicircular. El mosaic està format per tessel·les 
de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El rètol anuncia en lletres de color verd fosc sobre fons groc 
clar “La Unión Metalúrgica“. El contorn del plafó està delineat de color verd fosc, ell mateix resseguit d’una 
línia intermitent del mateix color. Els dos plafons triangulars estan decorats amb línies verdes seguint el 
model del precedent. 
Època: 1914, data de construcció de la façana 
Autor: desconegut. 
 

B.- Carrer de Pamplona, 96-104. Antiga fàbrica Galetes Viñas 

En front de La Unión Metalúrgica trobarem aquesta antiga fàbrica de galetes, avui seu 
de diferents empreses. Encara que no porti rètol, val la pena observar els elements de 
ferro forjat de l’entrada del garatge. 

Pere Viñas i Renom va fundar la fàbrica entre 1871 i 1879. Les naus es van construir, 
seguint el mateix estil, en diferents etapes probablement relacionades amb el procés 

d’expansió de la indústria. 

Baixant pel carrer de Pamplona ens fixarem en el portal d’entrada del número 88, antiga fàbrica Albert 
Musterós, avui part de la sala de concerts Razzmatazz. Seguirem fins el tercer punt de l’itinerari. 
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Indústria i publicitat 

La Revolució Industrial va implicar una sèrie de canvis a nivell econòmic i social que van transformar 
profundament la societat. Es va imposar el model de producció capitalista, caracteritzat per l’especialització 
en el treball i la producció de mercaderies en sèrie. Aquesta va superar el nivell de d’oferta tradicional i es 
va fer necessària la distribució en massa. Alhora es produïa l’ascensió de la burgesia com a classe dominant 
i l’aparició del proletariat. “El resultat de la modernització de les societats occidentals, iniciat amb el triomf 
de les idees liberals, el procés de racionalització de les activitats humanes i l’expansió del maquinisme van 
crear un context òptim per el desenvolupament de la publicitat”. 

La premsa fou el principal suport de la publicitat i els anglesos, una vegada més, els primers en introduir-la 
en el seu sistema de finançament, ja al segle XVIII. Les primeres marques anunciades eren productes 
transformats com ara medecines, salses o licors, adreçades a un públic de baixa extracció social. La 
publicitat estava limitada a la publicació de notes curtes, com anuncis per paraules i estaven reunides a les 
últimes planes dels periòdics. Els cartells també foren un suport publicitari molt emprat, a tal punt que al 
1830 la Policia Metropolitana de Londres emeté un decret on es prohibeix fixar cartells a les propietats 
privades. Les prohibicions van portar a canals alternatius de difusió: es quan neix l’home sandvitx que 
passejava per la ciutat amb cartells a pit i a l’esquena. A la segona meitat del segle XIX, es redescobrí el 
carrer com a important via de comunicació: aparadors de magatzems, rètols, cartells lluminosos i d’altres. 

 

C.- Carrer de Pere IV, 63-67. Antic magatzem Olis Pallarés 

Aixequem la vista per admirar aquest rètol de mosaic de tessel·les, representatiu de la 
importància de fer conèixer l’empresa i dels mitjans econòmics invertits per aconseguir-
ho. 
Ferran Pallarés Besora, originari de Reus, va ser el fundador del negoci familiar amb seu 
a Tortosa que consistia en la compra, venda, elaboració i comerç de l’oli. Els seus fills 
van continuar i ampliar l’empresa que, al 1916, es va dissoldre a l’hora que es va 

constituir la societat Fernando Pallarés y Hermanos. Al 1919, van sol·licitar ampliar la construcció ja existent, 
seguint un projecte de l’arquitecte Josep A. Capdevila, el qual va incloure la reforma de la façana. L’empresa 
va tenir fàbriques a Tortosa, Cabra (Córdoba) i les Borges Blanques, el que veiem aquí eren els magatzems 
de la societat a Barcelona. 
SOBRE EL MOSAIC 
Descripció: dos plafons situats al frontó i a la façana de l'antic magatzem d'olis; es pot identificar part d'un 
tercer plafó a la planta baixa, amagat darrera un de més recent. El mosaic està realitzat amb tessel·les de 
ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El rètol de la part superior anuncia en lletres de color vermell 
resseguides de blanc sobre fons taronja "Fernando Pallarés y Hermano" (per algun motiu falta la “s” final de 
“Hermano”), el de la part inferior "Aceites de Oliva". El contorn del plafó és de color vermell resseguit d'una 
línia blanca. 
Època: posterior a 1919, data del projecte de reforma de l’edifici 
Autor: desconegut. 
 

D.- Carrer de Ramón Turró, 111-129. Industrias Waldes 

Al 1902, l’industrial txec Jindrich Waldes va fundar l’empresa Waldes & Co., dedicada a 
la fabricació i comercialització de peces de metall aplicades al tèxtil (tanques, fermalls, 
cremalleres i gafets). Segons el que sabem, Waldes va crear la fàbrica de Barcelona al 
moment de l’adquisició d’aquest edifici, l’any 1924. A banda d’aquesta, Waldes tenia 
fàbriques a Dresden, Praga, París i Nova York. La vida professional de Jindrich Waldes, 
jueu, es truncà amb la invasió nazi de Txèquia. Fou empresonat i deportat el 1940 al 

camp de concentració de Jena i, més tard, al de Buchenwald. La família, que ja havia fugit als Estats Units, 
hagué de pagar per treure’l d’allà. En el viatge de retrobament morí, víctima del deteriorament físic. 

Després de la Segona Guerra Mundial, la factoria de Barcelona va ser la única en subsistir a Europa i no va 
ser fins el 1960 que l’empresa es reestructura i dota d’autonomia la sucursal barcelonina. Actualment, 
l’empresa és una cooperativa i porta el nom Industrias Waldes SCCL a conseqüència de la fallida de la 
societat anònima. L’empresa ha ampliat el seu sector de producció fabricant peces per a la indústria auxiliar 
de l’automoció i electrònica. 

Si ara portem la mirada cap a la façana de la fàbrica, veurem que la part superior està decorada amb llistons 
de ceràmica vidriada verda, així com els ampits de les finestres. Als costats i entre les obertures trobem 
relleus amb motius de medallons amb garlandes vegetals i llaços. 
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La marca i la imatge publicitàries 

El sorgiment de la publicitat de massa fou possible gràcies als canvis en la llibertat de premsa, ella mateixa 
reflex de les idees liberals i democràtiques de l’època industrial. Alhora, la societat visqué una progressiva 
alfabetització de les masses que li permeté accedir a nous coneixements i activitats. D’altra banda, la 
publicitat es beneficià directament dels avenços tecnològics dels mitjans de difusió: transports, fotografia, 
impremta mecànica i rotativa, telèfon i ràdio. 

Els publicistes s’adonaren ben aviat que la publicitat estava vinculada a la creació de marques i al control 
dels preus, més que al volum de venda. Observaren que la publicitat permet la identificació del producte i 
que el públic prefereix un producte anunciat a un altre que no ho està. Aquest vincle permeté al fabricant 
millorar les vendes. A finals del segle XIX, els empresaris prengueren consciència de la importància de crear 
una marca i una imatge per establir la confiança del públic. “La imatge de la marca es convertiria en l’objecte 
del desig”. 

Una il·lustració d’aquest principi ens ve donat per l’empresa Waldes. L’article que la va 
fer famosa és un petit botó a pressió que Waldes va anomenar Koh-I-Noor, com el 
diamant més gran del món. Les inicials K-I-N foren utilitzades com a nom de la marca 
comercial amb la qual l’empresa s’obrí a mercats estrangers i amb ell, el logotip amb el 
que és mundialment coneguda: una noia amb un botó a pressió al lloc d’un ull. 
L’anècdota diu que va ser a bord d’un viatge transatlàntic cap als Estats Units, quan una 
de les passatgeres, fent broma, se li acudí posar-se sobre l’ull la imatge de propaganda 
d’un d’aquets fermalls, en lloc del monocle. Waldes collí a l’instant la idea i feu una 

fotografia de la noia. Aquesta imatge esdevingué Miss KIN, el logotip de la marca. 

 

 

E.- Carrer de Badajoz, 29-33. Antiga fàbrica Gel Sant Antoni 

Les naus es van concebre al 1907 com a magatzems de lloguer, l’any 1931 Josep 
Maria Ametller les va vendre a la Caja de Pensiones de la Unión de Vendedores 
de Pescado de Barcelona y su Provincia. Aquesta societat tenia establerta aquí 
una fàbrica de gel. Aviat, la finca va ser absorbida per La Siberia, l’altra gran fàbrica 
de gel del Poblenou, fundada al 1910. Situada al carrer d’Àvila amb Doctor Trueta, 
encara es pot apreciar la seva façana amb el mateix coronament semicircular que 
veiem aquí. 

 

La Segona Revolució Industrial 

La Segona Revolució Industrial es refereix a un conjunt de transformacions socio-econòmiques que es 
produïren aproximadament entre 1870 i 1914. El procés d’industrialització canvià arran de noves fonts 
d’energia -l’electricitat i el petroli- i es passà a un model de creixement econòmic de tipus capitalista – amb 
mitjans de producció de propietat privada, on es busca un màxim benefici en un mercat lliure i competitiu-. 
Els avenços científics permeteren millores en els sistemes de transport -ferroviari i naval- i la invenció de 
nous mitjans -avió i automòbil-. També subvingueren canvis importants en els mitjans de comunicació –
telèfon i ràdio-. 

La Segona Revolució portà transformacions al món laboral i social amb la constitució d’una societat industrial 
i urbana. A banda de la classe obrera, es creà una classe mitjana: comerciants, funcionaris professional i 
treballadors dels sectors de serveis. Així mateix, els avenços en medecina tingueren com a conseqüència 
una reducció important de les tasses de mortalitat i l’increment de la tassa de natalitat. Així entre els segles 
XVIII i XIX Europa multiplicà per dos la seva població (de 208 a 430 milions). Els canvis demogràfics, la 
urbanització de la població i un excedent de població activa motivaren grans moviments migratoris de la 
població europea cap a països en via d’industrialització, principalment cap als Estats Units però també 
Canadà, Brasil i Argentina. 
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F.- Passatge de Mas de Roda 5-13, carrer de Ramon Turró 144-146. 
Antiga Compañía de Industrias Agrícolas S.A. 

La Compañía de Industrias Agrícolas, fundada l’any 1911, va ser una de les 
empreses sucreres més importants de l’estat. A Espanya, el sector del sucre 
s’impulsà a partir del 1898, quan Cuba deixà de ser colònia espanyola, tenint com a 
conseqüència el final de les exportacions de sucre. 

El projecte arquitectònic del conjunt industrial, datat del 1927, es construeix sobre un edifici anterior que 
comprenia tota la illa. Es desconeix el moment en què es va crear el passatge que la divideix, popularment 
anomenat Passatge del Sucre. Avui es conserva només una parcel·la amb edificacions que s’articulen al 
voltant del pati amb accés directe des del passatge (la façana es pot veure des del carrer Ramon Turró). 

 

G.- Carrer de la Ciutat de Granada, 12b-16 / passatge de Mas de Roda, 
22-36. Antiga farinera La Fama (Can Gili Vell) 

Andreu Gili i Guardiola va ser el fundador de la farinera La Fama de la qual tenim 
notícies al 1877, data en la què ja es documenta el seu vapor. El conjunt estava 
format per un molí de gra (desaparegut), una torre de fabricació de farina, la 
xemeneia adossada i locals annexos de magatzems de gra i de producte acabat. 

 

Tipologies fabrils 

La industria tèxtil es caracteritzà per la construcció de naus de planta rectangular d’una o dues plantes, i 
amb teulades a doble vessant. A través de la edificació de les diverses naus necessàries per a tot el procés 
de producció, es generava un recinte coherent que creava patis i passatges interiors, en un dels extrems es 
situava la nau on s’ubicava la màquina de vapor. 

La diversificació industrial també portà noves tipologies fabrils que s’adaptaven a la producció: des de grans 
complexes de tota una illa, fins a naus construïdes entre mitgeres. Els elements bàsics, tot i així, seguien 
essent les grans estructures amb pilars de fosa i murs de ceràmica amb maó vist i grans obertures. Per 
exemple, les farineres desenvoluparen edificis de diverses plantes, principalment per una qüestió 
d’eficiència energètica: un sol eix vertical transmetia la força motriu a totes les màquines de la fàbrica i 
s’aprofitava la força de gravetat. Significà així mateix un gran avantatge per la il·luminació ja que els 
paraments de façana incorporaven el màxim de buits possibles i, per altra banda, es generaven espais més 
amples i higiènics. El problema del transport vertical trobà la seva solució en els muntacàrregues, origen 
dels posteriors ascensors. 

 

 

H.- Carrer de Roc Boronat, 39. Farinera La Asunción 

Amb aquesta fàbrica tenim una altra mostra d’arquitectura de farinera i el tercer 
mosaic de l'itinerari, un exemplar fabricat amb rajoles esmaltades. Val la pena 
fixar-se en els coronaments de les portes d'accés i les reixes de les obertures. 
El projecte de les façanes de la farinera La Asunción, propietat de Joan Vilaplana, 
data de 1917 i és obra de Josep Plantada i Artigas, el mateix arquitecte que va 
edificar la façana de La Unión Metalúrgica. El projecte no es va realitzar 

completament per manca de capital i no és fins 1922 que és duta a terme per l’arquitecte Lluís Gurina Cuyàs. 
SOBRE EL MOSAIC 
Descripció: rètol situat a la façana de l’edifici, sobre una de les portes. El mosaic està realitzat amb rajoles 
de ceràmica esmaltada de forma quadrangular. El plafó indica en lletres verdes sobre fons blanc –les quals 
es presenten erosionades-: Fabrica de harinas "la Asunción". La composició està envoltada d'un marc de 
color verd. 
Època: posterior a 1922, any de construcció de la façana 
Autor: desconegut 
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I.- Carrer de Pujades, 176-178. Centre Moral de Poblenou 

Aquest punt de l’itinerari ens permetrà parlar del barri obrer de Poblenou. 

El centre va ser fundat l'any 1910. Als seus inicis va dur el nom de Centre Social i 
era hereu del Patronat Obrer, que havia estat destruït durant la Setmana Tràgica 
l'any 1909. 

En representació del Centro Moral del Pueblonuevo, l’any 1924 Josep Gili demanà permís per a construir 
un edifici destinat inicialment a escoles. L’edifici estava ja construït al 1926, quan el Govern Civil el denuncià 
i demanà el seu tancament ja que no s’havia sol·licitat cap permís per a instal·lar un teatre al seu interior. 

 

J.- Carrer de Pujades, 189. Plafó de façana 

Ens trobem davant del rètol d’una farmàcia instal·lada al nucli urbà del Poblenou. 
Encara que no disposem d’informació sobre els orígens de l’establiment, l’anunci 
publicitari és representatiu de l’emergència de farmàcies a finals del segle XIX, 
relacionades amb la nova constitució del ram professional i de la seva preocupació 
per donar a conèixer les bases científiques. 
Si la temàtica de les farmàcies us interessa, us convidem a seguir l'itinerari 1: 

Mosaics a les farmàcies del Casc Antic. 
SOBRE EL MOSAIC 
Descripció: rètol a la façana de la farmàcia Giró Loperena. El mosaic està realitzat amb rajoles de ceràmica 
esmaltada de forma quadrangular i rectangular. La placa indica en lletres negres i verdes sobre fons blanc: 
"Centro Específicos Pueblo Nuevo". L'interior de la lletra E està decorat amb estris i atuells de laboratori que 
serveixen per l’elaboració de medicaments: una retorta per a la destil·lació i un morter -per molturar o barrejar 
ingredients- sobre un llibre, probablement un receptari. La composició està emmarcada per una franja negra. 
 

El barri obrer 

“Paral·lelament al creixement industrial de la zona, la població de Sant Martí de Provençals va experimentar 
un gran creixement demogràfic i va passar de 2.444 habitants l’any 1846 a prop de 24.000 el 1877. Al marge 
d’una canviant i dèbil política institucional, la població martinenca, fonamentalment obrera, es va organitzar 
en nombroses entitats associatives (reivindicatives, lúdiques, cultural, educatives, etc.) que van arribar a 
configurar una rica xarxa cultural”1. Aquesta barreja d’habitatges populars, obres d’iniciativa privada, espais 
de sociabilitat amb l’espai productiu es manté i es reprodueix en tots els nuclis fabrils, configurant vertaders 
districtes industrials integrats. 

Al 1897 Barcelona incorpora els municipis perifèrics i passa d’una ària de 14,7 km2 als prop de 100 km2 que 
té ara, amb els 10 districtes. “La normativa urbanística del pla Comarcal de 1953 va establir la separació 
entre habitatge i indústria, mentre que nous marcs legals -com la Carta Municipal de Barcelona (1960) que 
creà l’impost de Radicació, segons el qual les empreses pagaven un impost per superfície ocupada, o el 
Reglament d’indústries nocives, perilloses i insalubres- van accelerar la obsolescència de les instal·lacions 
d’algunes empreses, obrint expectatives de canvi de qualificació del sòl industrial, que a la vegada 
acceleraven processos especulatius.”2 
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