
LLaa  BBaarrcceelloonneettaa  ccoomm  aa  cceennttrree  ddee  pprroodduucccciióó
ii  aapprroovviissiioonnaammeenntt  nnaavvaall  ((11776600--11885500))

Mercè Tatjer, Universitat de Barcelona

L’objectiu d’aquesta comunicació és mostrar com la Barceloneta es convertí en un
centre de producció i aprovisionament naval, malgrat que finalment es desestimés
la construcció de l’arsenal de marina projectat entre 1743 i 1745 per l’enginyer mili-
tar Miguel Marín. A la Barceloneta, un nou barri fora muralles nascut el 1753, es
desenvoluparen, a càrrec de la iniciativa privada, nombroses activitats pròpies d’un
arsenal.

Així, deixant de banda que hi residissin els pescadors, mariners, mestres d’aixa,
calafats i altres professionals vinculats a la marina –des del 1751 integrats a la
Matrícula de Mar– i que el Gremi de Mareantes tingués la seva seu, a més de cape-
lla i bancs, a l’església de Sant Miquel, l’any 1769 la Junta de Comerç creà l’Escola
de Nàutica, amb una primera seu a la Barceloneta, i el 1771 els constructors navals
barcelonins foren traslladats des de les Drassanes –que esdevingueren una caserna–
al final de la riba d’aquest barri.

Aquestes activitats marítimes donaren lloc a nissagues empresarials d’importàn-
cia. Així, pel que fa als constructors navals, podem destacar Manuel Antúnez, diver-
ses generacions de la branca barcelonina dels Sust –que a partir del 1700 participa-
ren activament en la construcció de velers– o també els Sisteré, actius entre 1810 i
1855. Els constructors navals de la Barceloneta tingueren també un paper important
com a membres de societats dedicades al comerç colonial. Al costat d’ells hi trobem
fonedors de peces de ferro –els anomenats ferrers de mar– com Pau Gamot, els
Calopa o els Pujades, des de finals de segle XVIII, i, des d’inicis del XIX, els Lacambra,
fonedors de planxes i objectes de coure per als vaixells. Entre els fabricants d’exàr-
cia i velamen hem de destacar els Denis, els Calvell  i els Soler.

Aquestes activitats es localitzaren, o bé als marges del barri (les hortes de la
Ginebra, els arenals de Llevant o al final del Moll Nou), o bé als dos grans espais
singulars de la trama residencial de la Barceloneta (l’illa de l’església i la gran illa
que fa costat de l’actual plaça del mercat). Sovint també, les estretes i allargassades
illes de cases del barri, amb parcel·lari de petites dimensions, es convertiren en
espais industrials mitjançant l’agregació de diverses parcel·les. És el cas de la fone-
ria de coure dels Lacambra.

Al primer terç del segle XIX, amb la instal·lació de l’empresa El Nuevo Vulcano
(1838), la Barceloneta esdevingué un veritable arsenal de marina, a més de ser un
barri de gent de mar que l’any 1848 comptava amb més de 10.000 habitants.
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