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La Maquinista Terrestre y Marítima (LMTM), fundada el 1855, fou el resultat de la
unió de dos dels tallers de construcció de màquines més importants de la ciutat: El
Vapor i La Barcelonesa. La trajectòria d’aquesta empresa és prou coneguda gràcies
a la bibliografia especialitzada i a l’existència d’un important fons d’empresa diposi-
tat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, però, en canvi, han estat poc investigats els
aspectes relatius a la seva fundació, la construcció física de la fàbrica i el seu model
d’implantació.

LMTM fou un projecte liderat per Valentí Esparó i Giralt amb l’objectiu d’aixe-
car la primera gran empresa metal·lúrgica del país. Conscient de les limitacions del
seu establiment El Vapor al carrer dels Tallers, va decidir col·laborar amb els seus
competidors, les foneries La Barcelonesa, Nuevo Vulcano i Alexander Hnos., aques-
tes dues últimes concentrades en una zona estratègica de la Barceloneta, a cavall
entre la platja, el ferrocarril i el port. El 23 de febrer de 1852, Esparó comprà uns
terrenys propers a la foneria Alexander Hnos., amb qui establí una primera societat.
El 5 d’agost, Esparó sol·licità llicència per construir set edificis. El 21 de novembre
de l’any següent, instal·là una màquina de vapor de 16 cv de potència, i l’any següent,
una altra de 6 cv i una caldera de 8 cv de potència, amb permisos concedits pel
govern militar, ja que la Barceloneta encara estava sota jurisdicció militar.

La fàbrica de la Barceloneta de Valentí Esparó treballà en col·laboració amb
Alexander Hnos. fins el 1855. El 14 de setembre d’aquell any, es constituí La
Maquinista Terrestre y Marítima S.A., societat creada per Esparó amb Nicolau Tous i
Miralpeix i Celedoni Ascacíbar de Villota, associats en la firma Tous, Ascacíbar y
Cía. i propietaris de la foneria La Barcelonesa. Entre 1857 i 1860 es compraren els
antics banys de Can Soler, que completaren els 17.500 m2 de sòl industrial que ocupà
inicialment LMTM i on s’hi aixecà la foneria del primer establiment fundacional.

Els edificis fundacionals de LMTM (caldereria, drassana, tallers de construcció
de màquines, foneria i habitatges pels mestres fonedors) són atribuïbles al mestre
d’obres acadèmic Antoni Jambrú. Uns edificis que ja no estaven dissenyats segons
la tipologia de la casa-fàbrica de la Barcelona antiga, sinó que eren d’una tipologia
de pavelló amb desenvolupament longitudinal. Eren, doncs, uns edificis moderns,
molt especialitzats i autònoms, dissenyats exclusivament per a la funció a la que
estaven destinats, per bé que, formalment, les seves façanes exteriors encara estaven
subjectes a l’ordenança militar de la Barceloneta.

XIII Congrés d’Història de Barcelona. En memòria d’Antoni de Capmany (1742-1813) – Barcelona i el mar
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona / Museu Marítim de Barcelona

12, 13 i 14 de novembre de 2013


