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Història de la indústria del gas a Catalunya

La pretensió d’aquest llibre és introduir el lector en la trajectòria econòmica i empresarial de la 
indústria del gas a Catalunya, fent una atenció especial a les fàbriques no barcelonines. El gas d’hulla 
va ser una de les innovacions més significatives de la Primera Revolució Industrial i va tenir una 
importància cabdal en la transformació de les formes de vida i de treball des del moment mateix de 
la seva introducció, en el segon terç del segle xix. 

En una primera part, el llibre presenta una anàlisi de conjunt de l’evolució de la indústria del gas a 
Catalunya des de la creació de la pionera Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, el 1842, fins 
a la desaparició de les darreres fàbriques, en els anys 1990. Aquest segle i mig de trajectòria s’estudia 
tot comparant l’experiència catalana amb l’espanyola i l’europea. 

Aquesta visió de conjunt va seguida d’una segona part dedicada a l’estudi de la trajectòria individual 
de les 32 fàbriques que van arribar a existir fora de Barcelona. Hem d’assenyalar que Catalunya 
concentrava el major nombre de fàbriques de gas d’Espanya. 

L’anàlisi a nivell municipal permet conèixer les iniciatives endegades per tal de dotar cada localitat 
d’enllumenat per gas i la seva evolució. L’estudi dedica una atenció especial al paper capital que van 
jugar els ajuntaments en el desenvolupament d’aquesta indústria (atorgaven les llicències, fixaven 
les condicions de funcionament i habitualment n’eren el principal client, sovint morós).

Carles Sudrià i Triay és catedràtic de la Universitat de Barcelona. Ha publicat  a bastament sobre 
història del sistema financer i història industrial i energètica, i específicament sobre història de la 
indústria del gas a Espanya.

Anna Maria Aubanell i Jubany és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
especialista en història de la indústria elèctrica.
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Pròleg

La indústria del gas és encara una gran desco-
neguda, però amb treballs d’investigació com 
el que ara presentem s’aconsegueix revertir 
aquesta situació. Aquesta publicació se suma 
als extensos estudis que fa anys que editem 
des de la Fundació Gas Natural Fenosa i que 
permeten que la recerca i el coneixement de les 
indústries del gas i l’electricitat es puguin in-
corporar, des d’una perspectiva científica, a la 
història i l’estructura econòmica convencional. 

Amb aquest estudi volem introduir el lector 
en la trajectòria econòmica i empresarial de la 
indústria del gas a Catalunya, fent una atenció 
especial a les fàbriques no barcelonines. No po-
dríem entendre un moment tan important per 
a la nostra pròpia evolució sense les fàbriques 
de gas a les ciutats. El gas d’hulla va ser una de 
les innovacions més significatives de la Primera 
Revolució Industrial i va tenir una importància 
cabdal en la transformació de les formes de vida 
i de treball des del moment mateix de la seva in-
troducció, en el segon terç del segle xix. 

El llibre presenta una anàlisi del conjunt de 
l’evolució de la indústria del gas a Catalunya 
des de la creació de la pionera Sociedad Cata-
lana para el Alumbrado por Gas, el 1842, fins 
a la desaparició de les darreres fàbriques, en els 
anys 1990. El 1842 arriba l’enllumenat per gas i 
s’inicia una autèntica revolució: es trenca el cicle 
agrícola, en què amb la posta del sol ens refu-
giàvem a casa, s’acaba el fet de no poder llegir 
quan es fa fosc, o el de no poder anar pel carrer, i 
s’inicia el temps en què es desvetlla la nit, en què 
creix l’oferta en el món dels teatres o les òpe-
res. Els comerços volen disposar també d’aquest 

enllumenat, les indústries canvien les seves tec-
nologies per aprofitar aquesta font d’energia i 
contribuir a la seva pròpia revolució, i a les llars 
arriben les primeres calefaccions i les primeres 
cuines de gas, els gasodomèstics.

Això constituïa tot un engranatge que necessita-
va aquella energia, una energia que havia de ser 
produïda a prop del lloc on seria consumida, i és 
que a Catalunya es concentrava el major nombre 
de fàbriques de gas d’Espanya: fins a 32 són les 
que van existir fora de Barcelona i que són objec-
te d’aquest estudi. Aquest moment és el punt de 
partida de l’estudi que presentem i que els autors 
ens desgranen en tres fases: una primera d’arrela-
ment i expansió de la indústria, que va perdurar 
fins a finals del segle xix; la segona, caracteritza-
da per la competència amb l’electricitat, que va 
cobrir el primers cinquanta anys del segle xx i 
que va comportar, alhora, una diversificació en 
els usos del gas i un estancament global del seu 
consum; i finalment, la tercera i última, iniciada 
en la dècada de 1960, que va contemplar, prime-
rament, el reemplaçament del combustible origi-
nal –substitució del carbó mineral pels derivats 
del petroli– i, posteriorment, l’eliminació de la 
producció en si mateixa, rellevada per la distri-
bució directa de gas natural.

Esperem que aquesta publicació ajudi a conti-
nuar avançant en el coneixement, la difusió i la 
posada en valor de la història de la indústria del 
gas, tot aportant nous elements per a l’estudi 
del procés d’industrialització del país.

Martí Solà Sugrañes
Director general

Fundació Gas Natural Fenosa
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