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1 -Nota previa
Encara que e l tltol generic
d'aquesta serie d'articles e s
refereix a la industria textil, avui el
dediquem especialment a I'energia
electrica, cense la que no s'hagues
pogut
produir
el
gran
desenvolupament del sector del
genere de punt que es va experimentar a Canet i el Maresme al
llarg del segle XX.
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2 Situació general al tombant
del segle XIX al XX
L'epoca dels grans avencos
tecnolbgics del segle XIX, va tenir
la seva continuitat en comencar el
segle XX. beneficiant sobretot als
seus capdavanters, que en general eren els palsos mes avancats,
aixi com la classe que dirigia la
nova situaci6,bs a dir, la burgesia.
Els paisos que no s'hi van saber
adaptar, o no van poder, es van
quedar mes o menys al marge.
En aquells anys, I'Estat Espanyol,
com a conseqtiencia dels desastres del segle XIX i dominat pel
caciquisme que ens havia dut la
Restauraci6 borbbnica, va quedar
relativament al marge de la nova
situacio, encara que algunes
zones, com van ser Catalunya i el
Pais Basc, dirigits per una classe
burgesa emergent, van tractar de
no perdre el tren del progrés.
Les
industries
s'anaven
desenvolupant, d'acord amb les
caracterlstiques i els coneixements

acumulatial llarg del temps perla
gent de cada territori. Aixi trobem
que mentre al Pafs Basc e s
consolidava
la
industria
metal.lurgica, Catalunya ho feia
sobretot amb la industria textil.
El procés d'industrialitzaci6 es
basava principalment en I'energia
de les rnaquines de vapor. Si
0 b s e ~ e mel parc de maquinaria
de Canet de finals del segle XIX i
comencarnents del XX (Matricula
Industrial), veurern com els nous
telers mecanics, accionats per les
maquines de vapor. van anar
arraconant els histbrics telers
rnanuals, que havien estat els
predominantsa bona part del segle
XIX.

D'altra banda, la introducci6 del
teler rod6 a la segona rneitat del
segle XIX, va ser un dels factors
clau i va conduir a I'hegemonia del
teixit de punt a la comarca del
Maresme.
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3
Els introductors
I'electricitat

de

Cap a finals del segle XIX una nova
forma d'energia s'aniria imposant,
I'electricitat, que es convertiria en
el nou factor decisiu de tot el
procks i que donaria pas al que
coneixem com a segona Revoluci6
Industrial. Les maquines devapor,
les grans protagonistes de la primera Revoluci6 Industrial, aviat

lnstal lacio t u n a turbina a una central electrica dels Pirineus

Taller per la fabricacló de turbines de I'empresa Planas

varen quedar relegades a un paper
secundari.
Entre els que podem considerar
pioners de la nova energia, hem
de citar I'empresari Tomas Dalmau
de Barcelona, junt amb I'enginyer
gironi Narcis Xifra. que van ser
els introductors de la dinamo I'any
1874, quan tot just I'acabava
d'inventar e l belga Gramme.
Afeccionats c o m eren a
I'experimentaci6, Dalmau i Xifra

Peca d'una lurbina fabricada pels tallers
Planas

provaren les aplicacions de I'arc frances de turbines, per a la
voltaic per a I'enllumenat i es fabricació i venda dels seus
dedicaren a fabricar dinamos i productes. Amb I'experibncia que
focus d'arc voltaic. Aixb els havien anat agafant, es dedicaren
permetia muntar el que avui serien de ple i pel seu compte a la
petites instal~lacionsd'enllumenat fabricació de turbines a partir del
en algunes fabriques, com van ser 1867. Era I'epoca de I'aprofitament
el del taller de caldereria de la Ma- dels petits i mitjans salts d'aigua i
quinista Terrestre i Marítima de la les turbines Planas, per espai d'una
Barceloneta o la cooperativa La cinquantena anys no tingueren riObrera Mataronense. entre val a Espanya.
d'altres. El 1881 muntaren a Bar- Fins I'any 1886, les seves turbines
celona uns tallers mbs amplis, varen servir per a donar
equipats amb dues maquines de directament la forca a la
v a ~ 0 r d e l a M a a ~ i n i ~ t a a ~ e ~ e maauinaria
f~ien
de les fabriaues
du;ant el dia per a donar forca a instal.lades al costat del salt d'aigua,
les seves maquines i llum durant les "fabriques de riu". Aquell 1886
la nit als abonats. Era la primera ampliaren el negoci amb el
central elbctrica d'Espanya i una rnuntatge de la primera central
hidroelectrica dSEspanya, la de
de les primeres &Europa.
Uns altres pioners en la introducci6 Girona, combinant les turbines Plade I'electricitat, en aquest cas nas amb els generadors elbctrics
gracies a I'energia dels salts hongaresos de la firma Ganz amb
d'aigua, varen ser la familia Pla- els que es varen associar. L'bxit
nas, fabricants textils de Girona. de I'operacib els porta a instal.lar
Trobant-se que se'ls havia avariat tot un seguit de noves centrals (avui
la roda hidraulica que donava forca en diriem minicentrals), com les de
a la seva maquinaria, cosa llavors Valladolid, Burgos (enllumenat del
frequent a les fabriques, els indui Casino), Barcelona (enllumenat de
a arranjar-la pel seu compte i tot I'Exposici6 Universal de 1888),
seguit, I'any 1858, pogueren arri- etc., etc. Entre les moltes que van
bar'a un acord amb un fabricant instal.lar i pel que fa la nostra co-
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marca, hem de senyalar I'any 1896
am b les centrals de Tordera i la de
Malgrat.
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4 L'electrificació de Catalunya

Ladecadadel 1910a11920,elm6n
electric entra en una nova
dimensió, passant del minifundi al
latifundi. Comencen les grans
companyiesamb els seus projectes
d'embassaments equipats amb
unes turbines i uns generadors de
dimensions gegantines, tot aix6
complementat amb unes xarxes de
distribucib que pretenen cobrir tot
el territori, a fi de posar la nova
energia a I'abast de la generalitat
de la poblaci6. Es el comencament
del declivi de les petites centrals.
Val la pena que destaquem les
grans obres drelectrificaci6 del
pals projectades per aquel1
extraordinari empresari nordamerica que va ser I'enginyer
Frank S. Pearson, amb la creació
el 1911 de la "Barcelona Traction"
i la seva filial "Regs i Forces de
I'Ebre" (popuiarment coneguda
com "La Canadenca"), que va ser
la mBs important de les empreses
electriques catalanes i espanyoles
anteriors a la Guerra Civil.
L'espectacular arrencada de "La
Canadenca" es basava en la
formaci6 d'un complex sistema
hidroeléctric a les conques dels
rius Noguera Pallaresa, Segre i
Ebre, que obligaren a una serie
de treballs farabnics, com per

Lenginyer Frank S ~ e a r s o n
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exemple
la
resclosa
de
Tremp inaugurada el 1914, que
era la mes alta
d'Europa
o
I'embassament
de Camarasa,
que Ilavors era el
quart m& gran
del m6n. El sist
e
m
a
hidroel6ctric es
completava amb
una extensa
xarxa
de
distribució de
I'energia. que
cobria com una
de
mena
teranyina totes
les ciutats i
zones industrials
de Catalunya.
Totes aquestes
infraestructures
necessitaven
I'aportació de
grans sumes de
diners pera poder-se dur a terme,
per6 Pearson sabia molt bB on
anar-los a buscar i va assolir la
col.laboraci6 del capital america i
canadenc. entre els que disposava
de gran prestigi. Quan I'any 1915
anava d'Estats Units cap a Londres
per demanar la col.laboraci6 del
capital britAnic. el vaixell LusitAnia
e n e l que viatjava va ser
torpedinejat per un submari
alemany, morint en I'enfonsament
1128 persones, entre elles
Pearson. La seva obra no es va
perdre grAcies a que havia format
equip d e
u n excel,lent
col.laboradors tecnics i financers.
que van poder continuar les
directrius que el1 havia marcat.
En paral.lel a I'obra de Pearson,
I'enginyer catala Emili Riu posava
en marxa una iniciativa semblant
amb molts projectes de centrals
hidroelectriques al Pallars i la Vall
#Aran, pero no va poder engrescar les entitats financeres catalanes, que era el que el1 volia.
Finalment va presentar els seus
projectes als francesos de la
Compagnie Genérale dSElectricité
i als suissos de la Societé Suisse
pour I'lndustrie Electrique, que
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Accib de la Barcelona Traction

acceptaren posar en marxa els
seus projectes.
Amb aquesta finalitat. I'any 1911
es constitula a Barcelona
I'empresa Energia Eléctrica de
Catalunya amb capital majoritari
franco-suls i I'Emili Riu com a director general. L'arrencada de la
nova empresa sota la direcci6 de
Riu va ser espectacular. En pocs
mesos posava en marxa la central
de Cabdella, que s'alimentava d'un
salt d'aigua de 830 metres de
desnivell. conduit per canonades
forcades, que llavors era el més
alt dEuropa.
Els sistemes hidroelectrics
projectats per I'enginyer Riu eren
Cuna perfecci6 tbcnica insuperable, perb no va ser capa? de crear
la xarxa electrica suficient per distribuir tota I'energia que generaven
les seves centrals.
Llavors es va produir una lluita de
preus per captar clientela entre La
Canadenca per un costat i
Energia Electrica de Catalunya per
I'altre, que va conduir a que
aquesta ultima tires la tovallola, ja
que la seva electricitat resultava
més cara, La solució passava per
deixar-se absorbir per la competi-
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Sala deturbines de la central electrica de Canetde Mar
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MAR -VISTA EXTERIOR DE LA CENTRAL ELCCTRICA
Y MANUPAOTURAS D E H I L A D O S Y TEJIDOS

Edifici de la central electrica de Canet de Mar
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Rodetes de turbina, tipos d e gran velocidad
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instal.lacions formades per un motor de gas amb I'objectiu de fer girar una dinamo que produia una
petita quantitat de corrent continu,
suficient nomks que per fer funcionar algun motoret elbctric o alguna
petita
instaI.taci6
d'enilumenat.
La primera noticia que en tenim
6s del febrer de 1906, quan es
demanava permis a I'Ajuntament
per la instal.laci6 al carrer Ample
no 37 d'un motor de gas i una dinamo pera donar energia electrica
a la maquina del primer
cinematbgraf de Canet. Al cap d'un
mes s'obtenia el permis i el flamant
local cinematografic s'inaugurava
el mes de marq de 1906.
Les industries locals d'una certa
importhncia que Ilavors hi havia,
no s'hi van interessar per que
I'energia que necessitaven ja la
tenien resolta amb la caldera de
vapor.

-

6 Situacid política d'aquells
anys
Rodete tipo "Francis" normal

Rodets de turbina de rempresa Planas

Rodete para lurbina
d e velocidad reducida

Llastimaque els comenpments de
I'electricitat a Canet es van veure
enterbolits per les picabaralles entre el partit dominant, el monarquic,
enfrontat a I'emergent moviment

dora si no volia fer fallida.
D'aquesta manera. Energia
Eléctrica de Catalunya s'integrava
dins del grup de La Canadenca,
que va tenir la deferkncia de respectar-li la seva prbpia autonomia.
Aixi es va mantenir al llarg de molts
anys, fins que el 1951 La
Canadenca es transformava en el
nou grup que hem conegut com a
Forces El&ctriques de Catalunya
(FECSA), dins de I'brbita de la
familia March, i molt mes cap aqui,
després d'altres absorcions, es
transformava en ENDESA..
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5
El comencament d e
I'electricitat a Canet

Els primers intents d'utilització de
I'electricitat a la nostra vila van ser
molt abans del
procés
d'electrificació de Catalunya. Van
ser uns intents modestos, ja que
I'electricitat encara es trobava a les
beceroles. Es tractava de petites

Fanal del carrer Esglesia
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catalanista i renovador del Dr. posava en marxa el projecte
MariA Serra, pel que ens d'electrificacibde mes envergadupermetem donar un cop d'ull a la ra que es va donar a nivel1 local.
situaci6 polltica canetenca, ja que La cosa va venir gracies als
va estar molt relacionada amb el industrials Pere Llauger Prim i
Josep Garcia Soler, que tenien la
tema de I'electrificaci6.
Les fortes desavinences entre seva fabrica de filatura i teixits de
monarquics i catalanistesja venien lona en el tram de carretera llavors
de feia anys. Els monarquics. conegut com la Caldeta Baixa.
dominadors del poder a través dels Doncs aquests industrials, amb
ressorts del caciquisme, miraven bona visi6 de futur, varen decidir
de fer la vida impossible al Dr. I'any 1908 aplicar I'energia
Serra, com quan el 1907 van electrica a la seva maquinaria.
aconseguir tancar-lo durant un dia Es tractava d'una decisib
a la presb d'Arenys. per un article agosarada, ja que per aquel1temps
que havia publicat a La Costa de no existien xarxes de distribuci6 de
Llevant, o com quan el 1909 li I'energia ni grans centrals
promogueren judici amb falsos eléctriques que la produissin. La
testimonis d'apropiaci6 de diners solucib passava per fer-se la seva
de la Germandat d'lnvalids del prbpia central i com que muntarTreball, entitat que havia estat fun- ne una de petita per les necessitats
dada per el1 mateix i en la que hi prbpies resultava antieconbmic,
havia abocat molts diners de la decidiren muntar-ne una de més
seva prbpia butxaca; naturalment. gran per a donar servei a tota la
la causa va ser sobresseida per vila.
1'Audiéncia de Barcelona.
En el setmanari de "La Costa de
Les eleccions de maig de 1909, Llevant", el Dr. Serra va anar
guanyades com de costum pels comentant la marxa de les obres
mon8rquics, donaven I'alcaldia 1'
d'aquesta central electrica que
s'estava
muntant a la fabrica de
de Canet a Josep Garcia Soler,
fins llavors alcalde 2on i com a Garcia i Llauger. El Dr. Serra sean
conseqtiéncia, augmentava el seu congratula per I'avenq que reprepes dins dels interessos senta per Canet. encara que els
municipals. Situacib en certa ma- dos socis no eren de la seva
nera contrarestada per I'entrada corda.Al mateix temps. aprofita els
per primer cop del Dr. Serra com seus escrits per etzibar
a regidor de I'oposici6, junt amb algun estirabot contra
altres dos companys del seu grup els socis de la central,
que formaven part del
catalanista.
A les noves eleccions de grup politic contrari. En
novembre de 1911 es produeix un gualsevol cas i deixant
canvi de truita i per primera apart les baralles
vegada a la histbria. guanyen els polltiques, constitueix
catalanistes. Per tant, 1'1 de gener un excel.lent document
de 1912 en Josep Garcia s'ha de testimonial de com van
conformar amb el carrec de regi- anar les obres, ja que
dor de I'oposicib, mentre és van anar sortint
proclamat alcalde 1er el Dr. Serra, problemes com veurem
qui tot seguit posa en marxa els tot seguit.
seus grans projectes de millora de Aixi, en I'exemplar del
la vila, en els que no hi entrarem 16 de rnaig de 1908, fa
al.lusi6
a
per que ja han estat prou una
comentats en altres números I'Ajuntament advertint
d'aquest butlletl.
que no es deixi
enlluernar a I'hora defir7 -ElcornenCarnent de la la
cen- mar contractes i que el
tral electrica de Canet
seu grup vetllara pera
que "no s'actui contra
Abans que es muntessin les grans els interessos de la vila
xarxes de distribucib electrica ni s'abusi una vegada
previstes per La Canadenca, es més de la paciencia

dels canetencs". L'al-lusi6venia pel
contracte d'enllumenat públic de
Canet, que hi havia firmat entre la
Companyia del gas i I'Ajuntament.
Com que en Josep Garcia Soler
Ilavors ocupava el carrec de 20n
alcalde i al mateix temps era soci
de la central. es temia que es
podrien produir influencies per
sota rna que afavorissin a una de
les parts..
El número del 13 de juny de 1908
6s interessantja que ens informa
que hi ha una empresa alemanya
responsable de la instal.laci6:
"Avantsan los trevalls de
I'aixamplament de la fabrica de'n
Garcia i Llauger per instalar-hi el
motor i les oficines de la
electricitat. Aquesta setmana un
representant de la casa alemana
Joan Wenzel i Cia que
s'encarregara de fer les
instalacions, ha visitat a moltes
cases particulars, per demanar als
propietaris lo permls per deixar
clavades en les fatxades. uns
ferros que surtiran de la paret uns
cuatre pams que sostenen los fils
conduidors del fluid electric ...
Suposem que I'Ajuntament al
concedir permls no ho deixara fer
de franc, puig una ocupaci6
perpetua de la via piiblica, bé val
la pena de cobrar-ne una

Fanal actualment situat a la Biblioteca

contribuci6.. Vinga electricitat
perd atenguis al interés del
poble. . "
L'11 de juliol de 1908 insisteix en
el tema de les cadiretes, és a dir
els ferros clavats a les facanes:
"Segueix ab calma '1s trevalls per
la instalaci6 de la electricitat, puig
la operació de clavar las palomillas a las parets de las casas ofereix
grans inconvenients, perque son
molts els propietaris que no ho
volen, y fins se diu qu'el Redoblant
tampoch hovol
Una setmana mes tard senyala el
perill de les instalblacions aéries:
"Un amich nostre molt entés en
aquest assumpto. nos ha fet observar lo molt curtas que son las
brassaderas que se clavan a las
casas, las quals tenen una sortida
molt escassa y que aixó pot portar
tristas conseqüencias, puig els fils
anirán a poca distancia de las
parets y per lo tant passarán per
sobre '1s balcons y finestras ... que
ab la má se podrán tocar y aix6
pot ser motiu que algún distret hi
deixi la pell y tot per no fer unas
brassaderas que tingan suficient
sortida per evitar aquets y altres
perills..."
El 25 de juliol de 1908 escriu:
"Havem sentit a dir que dias
endarrera el senyor Paricu,
s'exclamava passejant amunt y
avall de la colonia de Sfint Roch,
de las dificultats que entre la
majoria dels propietaris, se li
posavan per deixarli clavar las
repissas a las fatxadas, y a crit
pelat se preguntava 'que he fet jo
al poble de Canet, per que 'm clavi
tants pebrots, quant els demano
una cosa tan senzilla?..."
El 8 d'agost fa referencia a les
amenaces de clavar a terra pals
suport del cablejat, a tocar de les
portes o finestres dels que nodeixin
clavar les cadiretes o palomilles a
les facanes de les cases, tal com
realment va succeir amb els que
més s'hi oposaven.
Passem per alt molts dels sucosos
comentaris que setmana rera
setmana van anar apareixent a "La
Costa de Llevant" sobre el tema i
anem al número del 5 desetembre,
que reprodueix un document
important: "Per a que '1s senyors
Garcia y Llauger n o estiguin
...O

queixosos
de
nosaltres,
corresponent a les moltes fineses
ab que ens han distingit, insertem
gratuitament lo següent anunci que
retallem del Boletin Oficial de la
Provincia:
No 1483 Jefatura de Obras Públicas En cumplimiento del artlculo 13 del Reglamento de 7-101904, se anuncia al publico que
D. José Garcia Soler y D. Pedro
Llauger, han solicitado autorización para instalar una central y linea electrica aérea de distribuci6n
en la villa de Canet de Mar, para el
suministro de fluido eléctrico con
destino a alumbrado y fuerza motriz. La corriente será continua de
230 voltios ... Las personas que se
crean afectadas, podrán presentar por escrito las reclamaciones
que consideren oportunas ... en el
plazo de 30 dias ... estando el proyecto expuesto en la Jeatura de
Obras Püblicas. Barcelona 13 de
Agosto de 1908."
A mitjans d'octubre d'aquell any
7908 es va anunciar la propera visita del rei Alfons Xlll a Canet i
aix6 va fer accelerar les obres de
la instal-laci6,ni que fos en pla provisional. Les autoritats municipals,
del partit monarquic, volien produir
un bon cop d'efecte, rnés tenint en
compte que qui ocupava el cárrec
&Alcalde 2on era en Josep Garcia
Soler, soci de la central.
Veiem el que en deia el setmanari
"Vida Llevantina" del 24 d'octubre
d e 1908, portaveu local dels
monárquics: " Ab motiu de la
vinguda del rei a Canet a primers
de novembre, els propietaris de la
central eléctrica estan donant gran
impuls per a posar els ramals en
condicions de servitut per aquella
diada i ja fan proves per los
carrers. Dimecres de la present
setmana tingueren encesa tota la
vetlla una lámpara eléctrica en lo
carrer de Vall, quina llum era
realment bonica. El dia d e
I'arribada del rei, probablement hi
haurá en la riera de Sant Domingo una fantastica lluminaria eléctrica y tota la llargada del carrer
Ample, Vall i carretera fins
I'escorxador nou estar$ iluminat ab
potens focos d'arcs voltaics. També
hi ha el projecte d'iluminar amb
bombetes el trajecte des del carrer
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Misericordia. on s'acaba el llum
public de gas. fins el Santuari.
S'ens diu que donaran llum a las
casas que ho solicitin als Srs.
Garcia y Llauger, que donaran
detalls de las condicions de
I'instalació".
El dia senyalat, 4 de novembre, el
reí arribava a Canet L'empresa
Garcia i Llauger s'hi va lluir muntant
espectaculars il~luminacionsamb
bombetes i arcs voltaics que van
deixar a tothom bocabadat. Al cap
de pocs dies i un cop desmuntats
els empostissats i arcs triomfals de
benvinguda al rei, es posava en
marxa el sewei eléctric a una part
de Canet, la que anava de la carretera fins el carrer de I'Església.
D'allh cap amunt s'havien fet unes
instal.lacions provisionals fins el
castell de Santa Florentina, lloc
d'allotjament del rei, voltants del
santuari i fins el nou escorxador,
amb motiu de ser inaugurat pel rei.
Deixant de banda els modestos
intents anteriors, aquel1 4 de
novembre de 7908, 6s el que
podem considerar com el de la
inauguracid oficial de i'electricitat
a Canet, tot i que els fils encara
no arribaven a tot el poble.
El que si que sembla que amb el
problema de les cadiretes i amb
les presses per la visita del rei, la
instal.laci6de la xarxa deixava molt
que desitjar i eren freqüents les
avaries i el trencament de
filaments. q u e de vegades
quedaven mig penjats pel carrer
amb el perill que suposava pels
vianants. tal com denunciava "La
Costa de Llevant" del 29 de maig
de 1909.
Per avui ja en tenim prou. Deixem
per un altre dia la continuació del
tema el&tr;c, com I'arribada de les
grans xarxes de distribucib, el final de la primera central i noticies
de la segona central que hi va
haver a Canet.
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