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INDIANES, 1736-1847 
ELS ORÍGENS DE LA BARCELONA INDUSTRIAL 
 

 
 
INTRODUCCIÓ 
La Barcelona industrial va estar estretament lligada, en els seus inicis, a unes teles de 
cotó estampades que, pels seus orígens asiàtics, van ser conegudes amb el nom 
d’indianes. El desenvolupament d’una important manufactura d’indianes va convertir la 
capital catalana en una de les principals ciutats manufactureres d’Europa a finals del 
segle XVIII. Aquesta manufactura fou capaç de generar les condicions econòmiques, 
tecnològiques i institucionals que van fer possible, durant la primera meitat del segle 
XIX, l’aparició de la indústria moderna, i va situar Barcelona entre les ciutats pioneres 
de la industrialització europea.   
 
Espai expositiu: Saló del Tinell 
 

 
Saló del Tinell, l’espai expositiu d’Indianes, els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847 
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Selecció de peces: 124 peces i 27 prestadors 
L’exposició ha pogut reunir de forma excepcional 124 peces originals procedents de 
diversos museus, catalans i francesos, arxius, col·leccions particulars i col·leccions 
institucionals. En total 27 prestadors col·laboren amb el MUHBA cedint temporalment 
algunes de les seves peces. 
 

 
 

 
 

 

Motlles d’estampació d’indianes. 

Col·lecció MUHBA  

Mostraris d’estampats d’indianes. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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Mocador d’indiana que representa el passeig de l’Esplanada de Barcelona, 1897. 

Col·lecció MUHBA 
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ÀMBITS I SUBÀMBITS DE LA MOSTRA 

 

1.  D’EMPORI MERCANTIL A CIUTAT MANUFACTURERA. 
BARCELONA AL SEGLE XVIII 
Barcelona es va convertir al segle XVIII en una de les principals ciutats manufactureres 
del continent europeu. El punt de partida d’aquesta transformació es trobava en la 
seva tradició d’important centre artesanal i mercantil de l’àrea mediterrània, però les 
claus de l’èxit del procés cal buscar-les en la integració de la ciutat en el gran comerç 
internacional, sobretot per l’exportació d’aiguardents, i en la implantació d’una nova 
activitat econòmica: la manufactura d’indianes.  
 
 
1.1. Del Mediterrani a l’Atlàntic. L’expansió comercial  
Durant el segle XVIII, el comerç barceloní va viure un canvi fonamental: l’obertura a 
l’Atlàntic. El desenvolupament dels intercanvis amb el nord d’Europa i les colònies 
americanes (ja no sols a través de Cadis, sinó també directament) va crear un model 
comercial caracteritzat per la plena integració de Barcelona, i de Catalunya, en els 
circuits del gran comerç internacional. Bona part de l’èxit d’aquest model es basava en 
l’exportació d’aiguardent als mercats del nord d’Europa i en la reexportació de teixits 
nord-europeus i mediterranis cap a Amèrica.      
 
 
 

 
Interior de la manufactura d’indianes Wetter, a Orange. Musée d’Art et Histoire d’Orange 

(reproducció) 
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1.2. Alep, Marsella, Barcelona. La ruta mediterrània de les indianes 
Un nou producte havia assolit una importància creixent en el comerç mediterrani 
tradicional: les teles de cotó estampades, anomenades indianes. Durant la segona 
meitat del segle XVII aquests teixits, procedents inicialment d’Àsia però produïts també 
a ciutats com ara Alep i Esmirna, es van difondre àmpliament per la Mediterrània 
occidental; Marsella i Liorna n’eren els principals ports redistribuïdors. Les indianes van 
arribar a Barcelona a les primeres dècades del segle XVIII i la ciutat es va convertir en 
un mercat important i en un centre difusor d’aquestes teles per Catalunya i per la resta 
de l’Estat.  
 
 

1.3. Comerciants, botiguers i menestrals. Els impulsors de la «indústria 
nova» 
L’existència d’un mercat consolidat d’indianes a Barcelona va propiciar que, entre 1736 
i 1738, apareguessin les primeres iniciatives empresarials per fabricar teixits estampats 
a la ciutat. Aquest nova indústria, substitutiva d’importacions, va sorgir com a resultat 
de la combinació del capital mercantil i les habilitats artesanals. Comerciants, botiguers 
i mestres artesans, molts d’ells vinculats al treball tèxtil, van impulsar les noves 
fàbriques d’indianes, recorrent en un primer moment a tècnics estrangers per obtenir 
els coneixements necessaris per a l’elaboració dels colors i per al procés d’estampació.   
 

 
2.  L’ART DE FER INDIANES 
Les indianes van suposar una veritable revolució en el món de la indústria tèxtil 
tradicional. No sols van alterar les pautes de consum, sinó també les formes de 
producció. Convertides en gènere de consum massiu durant el segle XVIII, van canviar 
tant la forma de vestir de la gent com la de decorar la llar. Així mateix, les fàbriques 
d’indianes es crearen sobre els principis de la manufactura capitalista, una manera 
d’organitzar el treball i la producció que presentava característiques més properes a les 
fàbriques modernes que als vells sistemes artesanals.         
 

 

Al·legoria de la indústria. Indiana. Centre de 

Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa  
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2.1. Els teixits de cotó estampats al segle XVIII, creadors de moda 
La irrupció de les indianes a Europa va representar una veritable revolució en la 
indumentària. Per les seves propietats higièniques i estètiques, així com per la 
comoditat de l’ús i pel preu, molt més assequible que el de les teles tradicionals de 
luxe, els teixits de cotó estampats es van convertir en un gènere de consum massiu. 
Bona part del seu èxit cal buscar-lo en el color i el disseny dels estampats, que els 
feien irresistibles als ulls d’un públic, sobretot femení, cansat de la monotonia i la 
tristor dels teixits tradicionals. 
 

 
 
2.2. Vestir la gent i decorar la llar 
Les indianes van irrompre al segle XVIII per redecorar la vida quotidiana. No sols 
servien per fer vestits, tant de dona com d’home i fins i tot infantils, sinó també per al 
parament de la llar i l’embelliment dels espais públics. Podien trobar-se a les cases, a la 
roba de llit, les cortines i la tapisseria dels mobles, així com a l’ornamentació de les 
façanes i el folrat de les parets de teatres i palaus. Les indianes van contribuir així a 
associar utilitat i bellesa en els objectes quotidians i en els centres de la vida social.  
 
 

2.3. La fàbrica d’indianes: la manufactura capitalista 
La fàbrica d’indianes constituïa una manera d’organitzar el treball i la producció 
diferent a la del taller artesà o la indústria domiciliària. Les seves característiques 
principals eren la concentració de la producció en un únic espai i la divisió del treball 
en el seu si. En aquests establiments es feien fins a dinou activitats diferents, 
cadascuna de les quals tenia el seus propis treballadors especialitzats, que es 
coordinaven sota les ordres dels fabricants i majordoms en les diverses estances o 
quadres de l’edifici. És per això que se les anomena protofàbriques, perquè reunien 
alguns dels elements definitoris del que fou, posteriorment, la fàbrica moderna.   
 

Armilla d’indiana. Col·lecció Museu 

Etnològic de Barcelona  
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2.4. Del gremi a la fàbrica: el capital humà 
Els fabricants d’indianes van constituir el nucli inicial de la burgesia industrial 
barcelonina. Procedents del comerç, de la menestralia i de la mateixa manufactura, 
van impulsar el creixement de la manufactura cotonera i van propiciar la seva pròpia 
transformació. Els altres grans protagonistes de l’arrencada industrial, els treballadors, 
procedien inicialment dels gremis tèxtils. Aquesta força laboral va incorporar un bon 
nombre de dones i nens i no va trigar a ampliar la seva procedència social, amb 
jornalers provinents dels medis rurals. En la seva formació, com també en la dels 
empresaris, que va ser eminentment pràctica, van tenir-hi un paper rellevant les 
escoles de la Junta de Comerç.      
 
 

3. DE L’ESTAMPACIÓ A LA FILATURA. INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA I MODERNITZACIÓ INDUSTRIAL, 1783-1847 
El desenvolupament de la manufactura d’indianes a la segona meitat del segle XVIII va 
generar les condiciones que feren possible l’inici del procés de modernització industrial 
a les primeres dècades del segle XIX. L’aposta pel canvi tècnic i organitzatiu, que es va 
portar a terme en uns temps difícils marcats per guerres i revolucions, fou determinant 
per encetar el procés d’industrialització, que va convertir Barcelona en un important 
centre industrial a escala europea.     
 
 
3.1. Una manufactura de dimensions excepcionals, 1783-1796 
Durant l’últim quart del segle XVIII la manufactura d’indianes va assolir a Barcelona 
unes dimensions realment excepcionals en l’Europa de l’època, tant pel que fa al 
nombre d’establiments com a la mà d’obra ocupada. La clau d’aquest gran creixement 
fou l’especialització de bona part de les fàbriques barcelonines en l’estampació de teles 
de lli importades en cru del nord d’Europa, que després eren exportades massivament 
a les colònies americanes. Aquesta especialització, que va tenir el seu màxim 
desenvolupament entre 1783 i 1796, va omplir Barcelona de fàbriques i la va convertir 
en una de les capitals de la manufactura europea. 
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3.2. L’aposta pel canvi tècnic en un context de crisi, 1797-1833 
Les guerres en què es va veure implicada Espanya entre 1797 i 1814 van abocar la 
manufactura d’indianes de Barcelona a la crisi. La pèrdua dels mercats exteriors va 
obligar els empresaris cotoners a la reestructuració productiva i comercial. Limitats al 
mercat espanyol, van apostar pel canvi tècnic per reduir costos i guanyar 
competitivitat. Entre 1785 i 1805 es va produir la introducció a Barcelona de les 
màquines de filar angleses, que estaven revolucionant la indústria cotonera a Europa. 
Començava així el procés de mecanització que, després de la Guerra del Francès, va 
continuar amb l’adopció del cilindre d’estampar i del teler mecànic.     
 
 

 
Botiga d’indianes, Barcelona. Gabriel Planella, 1824. Col·lecció MUHBA 

 
 
3.3. La filatura mecànica, motor de la modernització industrial, 1833-1847 
La creació de les fàbriques de filar mecàniques mogudes per cavalleries o per l’aigua i, 
a partir de 1833, per la força del vapor, va suposar un salt qualitatiu transcendental en 
el desenvolupament de la manufactura cotonera barcelonina. Amb elles va aparèixer el 
sistema fabril i es va configurar la nova ciutat industrial. Van ser el motor de la 
modernització, no sols perquè afavoriren la creació de grans empreses integrades ―de 
la Bonaplata a La España Industrial―, sinó perquè estimularen nous sectors 
fonamentals per a la industrialització del país i de la seva capital, com el químic i el 
metalmecànic. 
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3.4. Barcelona, centre industrial europeu 
A mitjan segle XIX Barcelona era la principal ciutat industrial de l’Estat espanyol i una 
de les més importants de l’Europa mediterrània. Aquest lloc preeminent era el resultat 
del procés iniciat en l’últim quart del segle XVIII, quan la ciutat va convertir-se, gràcies 
a l’especialització en l’estampat de teles de lli, en una de les capitals de la manufactura 
d’indianes europea, juntament amb Mulhouse (Alsàcia). El procés va culminar la 
dècada de 1840 quan, superada la crisi postbèl·lica, Barcelona va ser capaç d’encetar 
un nou cicle de creixement prenent com a base el modern sistema fabril.  
 

 
Barcelona a mitjan segle XIX. Alfred Guesdon. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

 
 

4.  DE LA CIUTAT MANUFACTURERA A LA CIUTAT 
INDUSTRIAL, 1768-1847 
Des de mitjan segle XVIII les fàbriques van contribuir activament a estructurar l’espai 
urbà de Barcelona. La proliferació de fàbriques d’indianes no sols va fer sorgir els 
primers barris fabrils dins del recinte emmurallat, sinó que va generar també els 
primers debats sobre el model de ciutat. El desplegament de la Barcelona 
manufacturera va evidenciar les contradiccions d’una ciutat que, durant la primera 
meitat del segle XIX, arribà a un punt crític de saturació. L’expansió de la nova urbs 
industrial requeria l’enderroc de les muralles. 
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4.1. Els primers barris fabrils 
La ciutat manufacturera va néixer dins les muralles, al barri de Sant Pere. La proximitat 
al Rec Comtal, al Portal Nou i als terrenys de Sant Martí, on s’instal·laren els primers 
prats d’indianes, junt amb la presència als seus carrers de la major part dels artesans 
tèxtils, van convertir-lo en el primer barri fabril. Però aviat les indianes van travessar la 
Rambla cap a les hortes del Raval, a la recerca dels terrenys amplis i barats que 
necessitaven. El Raval fou el gran protagonista de la modernització industrial a les 
primeres dècades del segle XIX, quan s’hi van instal·lar les noves fàbriques de filar i 
teixir i els primers vapors. 
 
 

4.2. La transformació de la ciutat intramurs  
La concentració fabril va tenir un impacte notable en l’espai urbà. Les fàbriques i les 
cases de veïns per allotjar la nova població que la manufactura atreia van canviar la 
fesomia de Barcelona, tant en l’aspecte social com en l’urbanístic. Els edificis 
augmentaven d’alçària, la ciutat es densificava. La discussió de finals del segle XVIII 
sobre els perills del creixement fabril per a l’estabilitat social i la salubritat pública va 
conduir, entrat el segle XIX, al debat sobre els costos i els riscos d’establir noves 
fàbriques intramurs ―especialment els vapors, que eren poc segurs― i a la polèmica 
sobre els problemes de tot tipus en una ciutat saturada dins dels límits imposats per 
les muralles.  
 
 

4.3. El creixement del cinturó industrial 
El desenvolupament del procés de mecanització i l’adopció de l’energia del vapor aviat 
van fer quedar petita la primera ciutat fabril estesa pel barri de Sant Pere i pel Raval. 
Els terrenys disponibles s’encarien a mesura que es feien més escassos i la nova font 
d’energia, amb explosions freqüents de les calderes, espantava veïns i autoritats. Per 
això, des de finals de la dècada de 1830, la indústria cotonera es va estendre fora 
muralles i va fer créixer els nuclis de Sant Martí, Sant Andreu, Sants o Gràcia, que van 
ser els nous barris industrials de Barcelona molt abans d’unir-se formalment a la 
capital. 
 

  
 

Teler mecànic. Segle XIX. 

Museu d’Història de Sabadell  
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EPÍLEG 
«El nostre enginy, el nostre cor, la nostra llançadora»   
Que Barcelona culminés el pas de ciutat manufacturera a ciutat industrial durant la 
primera meitat del segle XIX va ser un fet decisiu per situar la capital catalana en el 
mapa de la industrialització europea.  
 

El fet d’haver estat un gran centre de la manufactura d’indianes no garantia, però, la 
continuïtat industrial. Abunden els exemples de ciutats manufactureres que es van 
desindustrialitzar a principis del segle XIX, sobretot a l’àrea mediterrània. I Barcelona 
tenia moltes possibilitats de seguir el mateix camí quan les guerres finiseculars i la crisi 
de l’Antic Règim van posar en qüestió el model de desenvolupament del segle XVIII.  
 

Què va fer possible superar aquesta situació i encarar la modernització industrial? L’any 
1834, un col·laborador del diari El Vapor apuntava les possibles claus de l’èxit: «Què 
ens quedava als catalans per suplir la pèrdua d’Amèrica i encarar la delicadesa i la finor 
dels gèneres elaborats més enllà del Pirineu? Ja ho hem dit alguna altra vegada: el 
nostre enginy, el nostre cor, la nostra llançadora.»  
 
Entre les principals herències deixades per l’etapa manufacturera destacaven, en 
efecte, la creativitat, el treball i la receptivitat a la innovació.  
 

 
 

 
 

Teler manual, segle XVIII. Museu 

d’Història de Sabadell  

 

"tela de lli estampada" (cacera  de l'ós) i "tela de cànem 
estampada" (l'arbre de la  vida). Col·lecció Museu d’Història 

de Sabadell  
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ACTIVITATS AL VOLTANT DEL PROJECTE 
INDIANES. ELS ORÍGENS DE LA BARCELONA INDUSTRIAL, 1736-1847 
 

 
 
UN PROJECTE EN DIVERSOS FORMATS: 
 
El Projecte Indianes és una aposta de recerca i programació pública compartida per 
l’AHCB i el MUHBA, amb direcció científica del professor Àlex Sánchez. Materialitzat 
inicialment en el curs del Seminari d’Història de Barcelona intitulat La indústria de les 
indianes a Barcelona, 1730-1850 (2010-11) i en el volum 17 de la sèrie Barcelona 
Quaderns d’Història, el seu desplegament continua ara amb l’exposició “Indianes, 
1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial”  i amb els audiovisuals, les visites, 
les conferències, els itineraris urbans i les publicacions que s’hi vinculen. 
 

EXPOSICIÓ 
 
INDIANES, 1736-1847. ELS ORÍGENS DE LA BARCELONA INDUSTRIAL 
MUHBA Plaça del Rei, Saló del Tinell 
Del 19 de maig al 16 de desembre de 2012 
 
 
ACTE INAUGURAL 
 
Divendres 18 de maig, 19 hores, Dia Internacional dels Museus 
 
Acte d’obertura, presidit per l’alcalde de Barcelona, i visita a l’exposició  
 
A continuació, mostra de música i dansa catalana del segle XVIII i principi del XIX, a 
càrrec de la companyia Xuriach. S’estrenarà la recuperació de la dansa Mantuana, 
s’interpretarà un minuet amb música d’entorn del 1740 i coreografia d’Anna Romaní, i 
també la contradansa La salta Caterineta, del Carnaval de Barcelona del 1767. Els 
dansaires seran Anna Romaní i Carles Mas, que s’encarregarà també de comentar-les, i 
els músics seran Marc Riera i Àlex Hernández.  
 
S’oferirà un tast de xocolata especiada, beguda de moda al segle XVIII a Barcelona, 
elaborada per la Fundació Alícia segons la recepta del 1796 extreta del tractat 
d’Antonio Lavedán. 
 
 
 
 
  



                             

14 

 

 
NIT DELS MUSEUS I PORTES OBERTES 
 
Nit dels Museus: dissabte 19 de maig. Demostració d’estampat a càrrec d’Anna Homs a 
les 20.00, a les 21.00 i a les 22.00 h. Activitat gratuïta 
 
Dissabte 19 de maig, portes obertes de 10.00 a 1.00 h de la matinada 
Diumenge 20 de maig, portes obertes de 10.00 a 20.00 hores 
Tots els diumenges, de 15.00 a 20.00 hores, l’entrada és gratuïta. 
 
CONFERÈNCIES A LA SALA   
 
Els orígens de la Barcelona industrial 
Conferència i visita comentada a càrrec d’Àlex Sánchez, comissari de l’exposició. 
Dimarts 22 de maig, 19.00 h. Activitat gratuïta 
 
El procés de construcció d’una rèplica de la màquina de filar bergadana  
Eusebi Casanelles, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC), i Jaume Perarnau, cap de conservació del MNACTEC 
Dijous 31 de maig, 19.00 h. Activitat gratuïta 
 
CASAL D’ESTIU: Teixim la ciutat 
 
Casal adreçat a nois i noies de 8 a 14 anys, on es ressegueix el fil de la història per 
destriar com s’ha confegit la trama urbana de Barcelona i com s’han ordit les relacions 
socials entre els seus habitants 
Del 25 de juny al 6 de juliol 
 
VISITES, TALLERS I ITINERARIS URBANS 
 
Els orígens de la Barcelona industrial 
Visita comentada a l’exposició 
Diumenge 27 de maig d’11.30 a 13.00 h 
Dimecres 6 i 20 de juny, 5 i 19 de setembre de 19.30 a 21.00 h 
Preu: 4 € 
 
Més boniques i més barates. Les teles d’indiana 
Visita comentada i demostració d’estampat, a càrrec d’Anna Homs  
Dimecres 4, 11, 18 i 25 de juliol, de 18.00 a 20.00 h 
Preu: 6 € 
 
La ciutat de les indianes 
Visita a l’exposició i itinerari, ideat per Jaume Artigues, pel barri de Sant Pere, on es 
conserven testimonis de les primeres fàbriques i tallers d’indianes i pintats. 
 
Dissabte 2 de juny, de 10.30 a 13.30 h, a càrrec de Jaume Artigues 
Dissabtes 9 i 30 de juny, 7 i 28 de juliol, 1 i 15 de setembre, de 18 a 21 h 
Preu: 8 € 
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SEMINARI 
 
La Barcelona industriosa, vista pels forasters. Segles XVIII i XIX 
III Seminari de Literatura i Ciutat 
 
Els llibres de viatges, els relats literaris i els llibres estrangers que fan referència a la 
ciutat proporcionen imatges i visions diversificades sobre el creixement econòmic i la 
transformació industrial de Barcelona als segles XVIII i XIX. El Seminari abordarà el tema 
a través de la intervenció de diferents especialistes. Vegeu-ne el programa específic. 
 
MUHBA Plaça del Rei, 12 i 14 de juny a les 19.00 h 
Preu: 12 €. Quota reduïda per a estudiants, aturats i jubilats: 6 € 
 
PRESENTACIÓ  
 
La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850 
(Barcelona Quaderns d'Història, núm. 17) 
Àlex Sánchez, coordinador 
Dimarts 19 de juny, a les 19 h 
Sala d’Actes de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 
 
El Projecte Indianes és una aposta compartida pel l'AHCB i el MUHBA, amb direcció 
científica del professor Àlex Sánchez, coordinador d’aquest volum que publica i 
presenta l’arxiu i comissari de l’exposició organitzada pel museu.  
 
Els actes previstos per als mesos d’octubre a desembre s’inclouran en la 
programació de tardor del museu.  
 
 
Imprescindible reserva prèvia 
93 256 21 22 (de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00) 
reservesmuhba@bcn.cat 
www.museuhistoria.bcn.cat 
 
HORARI d’obertura de l’exposició al MUHBA Plaça del Rei 
 
De dimarts a dissabtes, de 10.00 a 19.00 
Diumenges, de 10.00 a 20.00 (a partir de les 15.00, gratuït) 
Els dimecres de juny, juliol i setembre l’exposició estarà oberta fins a les 22.00. 
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EL MUHBA TÉ EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU 

 


