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Presentació

Els cent cinquanta anys del recinte de l’Escola Industrial són un testimoni de primera mà de la trajec-
tòria històrica de la ciutat de Barcelona i de tot Catalunya. Des dels inicis, quan la fàbrica tèxtil de la 
família Batlló es trobava als afores de Barcelona, fins al recinte actual, molt més obert, d’ús públic i 
enclavat en ple Eixample, transcorre un segle i mig que ha vist la puixança de la Catalunya del tombant 
de segle, l’esclat modernitzador de Prat de la Riba i la Mancomunitat i el de la República, així com els 
passos enrere forçats i violents de la dictadura de Primo de Rivera, breu però nociva, i la de Franco, 
una llarga nit de regressió social i política.

Durant les últimes dècades, la recuperació democràtica ha permès donar un nou impuls, irre-
versible, al projecte de l’Escola Industrial, ara bolcat en el servei públic i l’atenció a la ciutadania. La 
Diputació de Barcelona, ja present en els esforços pioners de Prat de la Riba, ha pilotat aquesta nova 
etapa, i per això ara em complau presentar aquest volum retrospectiu però amb una clara voluntat 
de futur. El repàs històric que trobareu en aquestes pàgines aborda amb rigor i claredat les succes-
sives vicissituds i transformacions de l’espai de l’Escola Industrial fins a convertir-se en una petita 
ciutat, amb vida pròpia, dins de la ciutat de Barcelona.

Es tracta d’un repàs que ens parla de tenacitat i resiliència, de projectes innovadors i engrescadors. 
No hi falten noms propis que, encara poc coneguts, mereixen ser reivindicats com a autèntics genis. 
És el cas de Rafael Guastavino, artífex d’alguns dels avenços arquitectònics més brillants de l’Escola 
Industrial, l’obra del qual, molt apreciada a l’estranger, només ha començat a ser justament valorada 
per nosaltres en els últims anys. Però l’Escola Industrial és una obra col·lectiva, fruit de successives 
generacions: industrials, treballadors, estudiants, arquitectes, professors, polítics, personal dels serveis 
públics, etc., fins a la ciutadania, que ara fa ús dels espais d’esbarjo i esport de l’Escola.

La feina que han fet els autors d’aquesta obra és excel·lent. Han aconseguit recollir el batec his-
tòric d’un recinte fonamental, que, cent cinquanta anys després d’obrir les portes, és més viu que mai 
i ben disposat a continuar formant part de la història futura de la ciutat i de Catalunya. La Diputació 
de Barcelona, propietària i responsable de l’Escola Industrial, està plenament compromesa a vetllar 
perquè així sigui.

Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona



Prefaci

Aquest llibre és una edició revisada i ampliada de 
la segona part de L’Escola Industrial de Barcelona 
(1904-2004): cent anys d’ensenyament tècnic i 
d’arquitectura, que vam escriure, juntament amb 
Montserrat Villaverde, l’any 2008 i que vam de-
dicar a l’arquitectura del recinte. El llibre fou 
coordinat pel professor Antoni Roca i publicat 
per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci Escola Industrial de Bar-
celona, amb motiu del centenari d’aquell centre 
d’ensenyament.

L’aproximació històrica que hi fèiem llavors, 
una mirada a l’arquitectura íntimament lligada al 

seu ambient de producció (clients, context po-
lític, econòmic i cultural, debat arquitectònic, 
etc.), permet avui la segregació del llibre original 
de manera senzilla. De fet, a mesura que avançà 
la recerca que férem a partir de 2005, l’estudi 
de l’arquitectura del recinte anà prenent una 
certa autonomia. Primer, perquè la Universitat 
Industrial s’havia instal· lat sobre un edifici ja exis-
tent, la fàbrica Batlló, i, per tant, calia remun-
tar-se als interessants anys de la fàbrica i a l’ar-
quitectura de Rafael Guastavino; i, segon, perquè 
després el recinte ha servit a una notable diver-
sitat d’institucions que calia tenir en compte.

1. Arribada d’estudiants 
a l’Escola del Treball, 
dins del recinte de l’Escola 
Industrial. Fotografia actual 
d’Andrés Flajszer.
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D’altra banda, la possibilitat de reeditar-lo 
ens ha semblat un bon moment per escriure el 
darrer capítol i allargar la nostra recerca fins avui. 
Recordem que la fàbrica s’inaugurà l’any 1870 i, 
per tant, tot just enguany, el recinte celebra cent 
cinquanta anys de presència a la ciutat.

Els valors patrimonials del recinte
El procés d’escriptura de la història de l’arquitec-
tura construïda dins d’aquest gran recinte ens va 
desvetllar, fa dotze anys, la consciència sobre dos 
aspectes que fins llavors només intuíem. El pri-
mer fou la importància que tingué l’arquitectura 
de la fàbrica per a l’arquitectura catalana poste-
rior. La proposta de Rafael Guastavino era re-
novadora en múltiples dimensions: les seves 
millores tècniques, l’ús monumental de les voltes 

i també el policrom llenguatge plàstic de la fà-
brica foren exemple d’inspiració i d’obra ben feta 
per a diverses generacions d’arquitectes. El segon 
fou el descobriment de l’abast del projecte re-
generacionista del catalanisme polític que va 
permetre la creació d’una universitat industrial 
per al país. El projecte era tan potent que, en-
cara que la Dictadura de Primo de Rivera volgué 
aniquilar-lo, i tot i haver-li canviat el nom i tots 
els professors, i emetre les lleis que van causar 
la seva desnaturalització, d’una o altra manera, 
el projecte va sobreviure a la guerra i a la dicta-
dura de Franco, fins a la marxa de l’EUETIB cap 
al campus universitari del Besòs tot just fa quatre 
anys. La permanència avui de l’Escola del Treball 
és el reflex tossut d’aquella potència. Cada cop 
que el timbre avisa del f inal de les classes, el 
recinte encara s’inunda de jovent, igual que fa 
cent anys.

Tots aquests anys d’ensenyaments industrials, 
i també els anys anteriors de la fàbrica, encara 
ressonen al recinte, i quan ens hi referim com a 
patrimoni del nostre país, no parlem únicament 
de pedres i de la catalogació més o menys alta 
que puguin tenir, sinó d’una part de la nostra 
història que ens arrela. També les pedres evo-
quen la mà dels artífexs i els desitjos dels clients, 
i això justif ica aquesta recerca, perquè posa a 
l’abast de qui ha de prendre decisions sobre el 
futur allò que ens ha semblat de valor, tot i que 
sabem que aquest valor només esdevindrà pa-
trimoni si la comunitat se’l fa seu.

Aspectes historiogràfics
D’ençà que escriguérem el llibre, l’interès acadè-
mic, però també la popularitat, de Rafael Guasta-
vino no ha fet més que créixer. John Ochsendorf, 
jove professor al MIT, va publicar a Princeton 
l’imprescindible Guastavino Vaulting: The Art of 
Structural Tile (2010); Mar Loren, professora de la 
Universitat de Sevilla, escrivia el revelador llibre 

2. El recinte de l’Escola 
Industrial de Barcelona, un 
dia feiner. Fotografia actual 
d’Andrés Flajszer.
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Texturas y pliegues de una nación: New York City: 
Guastavino Co. y la reinvención del espacio público 
de la metrópolis estadounidense (2009); l’histo-
riador Benet Oliva feia notables aportacions a 
l’etapa catalana de Guastavino (2009), en espe-
cial la patent espanyola que desconeixíem; i Fer-
nando Vegas i Camila Mileto, professors a la 
Universitat Politècnica de València, han publicat 
d’ençà del 2007 diversos articles sobre Guasta-
vino, d’especial interès quan exploren les seves 
arrels valencianes. I, a més a més, la popularitat 
del mestre ha estat difosa a través de documen-
tals com el d’Eva Vizcarra emès a Imprescindibles 
de TVE, El arquitecto de Nueva York (2015), i, ja 
desbordant el mateix marc arquitectònic, en no-
vel·les recents com les d’Andrés Barba, Vida de 
Guastavino y Guastavino (2020), i de Javier Moro, 
A prueba de fuego (2020).

D’altra banda, quan ja teníem lliurat el text a 
impremta, l’obra de Joan Rubió i Bellver va ser 
revalorada a l’exposició «Joan Rubió i Bellver: 
arqui tecte modernista», produïda pel Col· legi 
d’Ar quitectes de Catalunya i el Col· legi Major 
Ramon Llull (2007) i comissariada per Manuel de 
Solà-Morales i Rubió. El catàleg d’aquesta expo-
sició se centra en l’arquitectura residencial de 
l’arquitecte i mostra els préstecs de què són deu-
tores les seves obres al recinte. Així mateix, 
l’oportunitat que ens donà la Diputació de Bar-

celona de fer una recerca sobre la Casa de Ca-
ritat (2015) ens permeté aprofundir en l’arqui-
tectura institucional de Rubió i Bellver.

Finalment, també el treball de l’arquitecte Ma-
nuel Baldrich ha estat tractat i valorat per Mercè 
Tatjer i Mercè Vidal en l’obra col·lectiva El Campus 
Mundet: un entorn per descobrir (2008), i per An-
tonio Armesto i Mariona Benedito en un article 
sobre la residència col· legi de Bell-lloc (2008). Cal 
destacar, també, que Xavier Llobet ha inclòs l’ar-
quitectura de Baldrich al recinte de l’Escola Indus-
trial en el Registre DOCOMOMO (2011), entitat 
internacional que vetlla per la protecció del pa-
trimoni de l’arquitectura del Moviment Modern.

Sobre l’edició
S’ha mantingut la maquetació original, només s’han 
produït algunes substitucions d’il· lustracions o se 
n’ha canviat l’ordre, quan això millorava la com-
prensió de la narració. En el text s’hi han intro-
duït algunes referències posteriors a la data de 
la primera edició i se n’ha actualitzat la bibliogra-
fia. Finalment, el capítol dedicat al període dels 
anys en democràcia és pràcticament nou, tot 
intentant una síntesi actualitzada fins avui.

Ramon Graus, Jaume Rosell
Desembre de 2021
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1 Cabana, Francesc: «Les 
grans empreses familiars.  
Els Batlló», dins Fàbriques i 
empresaris: els protagonistes 
de la revolució industrial a 
Catalunya, vol. 2. 
Enciclopèdia Catalana. 
Barcelona, 1992, pàg. 193-203. 
Solà Parera, Àngels: «Joan 
Batlló Barrera (1812-1892)», 
dins Cabana, Francesc (ed.): 
Cien empresarios catalanes. 
LID. Madrid, 2006.

2 AHPB. Ferran Ferran (157).

3 Ídem.

4 Segons el testament de 
Jacint Batlló. AHPB. Ferran 
Ferran, 9 d’abril de 1886.

5 Segons modificació de 
l’escriptura de constitució. 
AHPB. Ferran Ferran, 20 
d’abril de 1886.

1. Breu notícia de la família Batlló 
i la fàbrica de les Corts

En el ram tèxtil, l’activitat de la família olotina Bat-
lló era coneguda a Barcelona des del segon vin-
tenni del segle xviii. Abans de la Guerra del Fran-
cès, Pere Batlló i Bisbal (1774-1837), nascut a 
Vacarisses, s’havia traslladat a Olot –aleshores un 
centre de producció tèxtil–, on va progressar en 
el coneixement de la indústria i va passar de tei-
xidor a negociant. A Olot es va casar amb Maria 
Barrera, unió de la qual van néixer els fills, dels quals 
sabem que vuit van sobreviure al pare. Des d’Olot, 
als anys vint, el pare i, a poc a poc, els fills es traslla-
daren a Barcelona o altres indrets de la geografia 
catalana per participar en la indústria tèxtil, sigui 
com a inversors, com a tenidors o com a treballa-
dors, individualment o col·laborant entre ells.

L’any 1849, ja mort el pare, es fundà a Barce-
lona la raó social Batlló Germans, integrada per 
set dels germans (hi mancava en Josep): Jacint, 
Joan, Feliu, Ignasi, Caterina, Jaume i Domènec 
Batlló i Barrera. Aquesta societat feu funcionar 
una o més indústries amb les oficines centrals i 
la raó social al carrer del Marquès de Barberà 
del Raval, on era la seu de la blanqueria familiar. 
D’aquests germans socis, l’Ignasi va morir el 1856, 
i la societat va traspassar el seu capital i benefici 
als hereus; la Caterina i en Jaume van vendre la 
seva part als altres germans el 1861; i en Domè-
nec va morir el gener de 1866 sense fer testa-
ment. La mort d’en Domènec, que deixava orfes 
els seus tres fills petits, Rufí, Domènec i Romà 
Batlló Suñol, va propiciar la liquidació de la soci-
etat, amb data 20 d’abril de 1866.

Al mateix temps es procedí a la fundació d’una 
nova societat, amb el mateix nom de Batlló Ger-
mans, tot deixant en el passiu el capital que els 
fills d’en Domènec haurien de rebre en la seva 
majoria d’edat. Aquesta societat, ara integrada per 
només tres dels germans Batlló i Barrera (Jacint, 

Feliu i Joan), continuaria treballant per aconseguir 
l’objectiu que probablement ja havien projectat 
abans –en vida d’en Domènec– de construir una 
gran factoria a les Corts de Sarrià, una empresa 
integral, que produís en tots els nivells del cicle 
del cotó: filatura, tissatge, blanqueig i acabats; una 
indústria que hauria de maldar sobretot per a ob-
tenir la matèria primera –aquesta era la feina d’en 
Joan, l’únic germà solter– en un moment de for-
ta crisi en el mercat americà. Poc després de la 
refundació, el mateix any 1866, també moriria 
Jacint, el germà gran. Així, la societat restava només 
en mans d’en Feliu i en Joan, però amb prepon-
derància d’en Feliu, perquè era casat amb la filla 
d’en Jacint, és a dir, amb la seva neboda Margarida 
Batlló, la qual, a la mort del pare, va heretar tots 
els béns d’aquell i va passar a integrar-se com a 
sòcia de ple dret a Batlló Germans.

Com veurem al llarg d’aquest capítol, la gran 
fàbrica, nominalment propietat de Feliu i Joan 
Batlló Barrera, s’inaugurà a començaments de 
1870. D’una manera o altra, la família Batlló i 
Batlló (Feliu, Margarida i els seus fills) apareixia 
més forta, perquè tenia les participacions d’en 
Jacint. Així, doncs, en Feliu tenia més perspectiva 
de futur que no pas en Joan, tot i que aquest, per 
raons testamentàries, vetllava de prop el capital 
dipositat que seria per als fills d’en Domènec. La 
societat, però, funcionà pocs anys: el 1876, els 

3. Marca de fàbrica  
de la societat Batlló  
Germans quan tenia  
la seu al carrer del  
Marquès de Barberà,  
de Barcelona.
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6 AHPB. Ferran Ferran (194).

7 AHPB. Miquel Martí i 
Sagristà (192).

8 Cabana: op. cit. Les dades 
que hi afegim són: la 
referència a Pere Batlló i 
Bisbal, Maria Barrera i Josep 
Batlló i Barrera; l’any de 
naixement de Joan Batlló i 
Barrera; l’any de naixement i 
mort d’Enric Batlló i Batlló; 
l’any que van morir Albert 
Escubós, Margarida Batlló i 
Dachs i Carme Batlló i Batlló, 
i, aproximadament, les 
d’Enriqueta Batlló i Batlló i 
Dolors Batlló i Batlló; i l’any 
de naixement de Pia Batlló i 
Batlló.

dos germans acordaren dissoldre-la. Aleshores, 
a Can Batlló, que és com s’anomenava la fàbrica 
de les Corts, hi continuaria la societat Batlló i 
Batlló, propietat d’en Feliu, de la seva esposa, 
Margarida, i dels seus fills, Enric, Enriqueta, Fre-
deric, Dolors, Àngel, Carme i Pia Batlló i Batlló. I 
de seguida, la raó social es traslladà del carrer del 
Marquès de Barberà a la rambla de Catalunya. 
Quan Feliu Batlló va morir, el 1878, el negoci 
restà en mans de la seva muller i els seus fills; el 
fill gran, Enric Batlló i Batlló, feia de gerent. La 
mare, Margarida Batlló i Dachs, va morir el 1883, 
però l’activitat industrial encara continuà fins al 
1889, quan la fàbrica fou definitivament tancada 
i la societat liquidada.

Entretant, Joan Batlló i Barrera havia associat 
el seu capital al dels nebots –fills d’en Domènec–, 
ja majors d’edat, i obrí amb ells una fàbrica al 
barri de la Bordeta que tindria el despatx a la 
rambla dels Estudis. Joan Batlló i Barrera va morir 
el 1892. La fàbrica de Sants continuà a les ordres 
d’en Domènec i en Romà –en Rufí havia mort 
el 1885– amb el nom de Nebots de Joan Batlló. 
A partir de 1926, la societat s’anomenà Nebots 
de Joan Batlló SA i va romandre activa fins al 
1943, quan va ser venuda. L’edifici encara hi és.

Amb poques variacions, reproduïm, a la pà-
gina 18, una part de l’arbre genealògic dels Batlló 
reconstruït per Carles Carreras i Verdaguer i 
publicat per Francesc Cabana i Vancells.

4. Publicitat de la nova 
fàbrica de les Corts a 
La Llumanera de Nova 
York, revista mensual en 
català publicada a la ciutat 
americana, número de juny 
de 1875. 
Es tracta d’un dibuix de 
Felip Cusachs a partir d’una 
sèrie de fotografies de la 
fàbrica que va fer Joan Martí 
Centellas: la imatge central de 
la Filatura coincideix amb la 
fotografia de la figura 15 i, en 
els dibuixos que l’envolten, 
hi podem identificar les 
fotografies de les figures 28, 
32 i 34.
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5. Publicitat de l’any 1888  
de la fàbrica de Sants de  
Joan Batlló en un calendari.

6. Estand de Batlló i Batlló a 
l’Exposició Catalana de 1877, 
allotjada a la Universitat de 
Barcelona.

L’obra dels germans Batlló i Barrera roman-
drà associada a l’arquitectura de Rafael Guasta-
vino, que fou, com veurem, el mestre d’obres 
del gran complex industrial. En canvi, edif icis 

posteriors de tipus civil i religiós construïts per 
la família Batlló i Batlló durant el darrer vintenni 
del segle xix serien encarregats a l’arquitecte 
Josep Vilaseca i Casanovas.

9 Les obres més destacades 
són: 1884-1889, oficines  
d’Enric Batlló a la rambla de 
Catalunya, 26; 1885, sepulcre 
de la família Batlló; 
1885-1895, reformes a la casa 
de Rufí Batlló a la rambla de 
Catalunya, 9 (cantonada plaça 
de Catalunya i ronda de la 
Universitat); 1891-1896, casa 
per a Pia Batlló de Bach a la 
Gran Via cantonada rambla 
de Catalunya; 1892-1896, casa 
per a Enric Batlló al passeig 
de Gràcia cantonada carrer 
de Mallorca; 1893-1896, casa 
per a Àngel Batlló al carrer de 
Mallorca, 253-257; 1894, 
sepulcre de la família de 
Frederic Batlló; 1897, botiga 
Garau a la casa de Pia Batlló. 
bletter, Rosemarie: El 
arquitecto Josep Vilaseca i 
Casanovas. Sus obras y 
dibujos. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Catalunya y 
Baleares. Barcelona, 1977.


