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oc es podia imaginar el
segon marquès de Santa Isabel que el seu nom sortiria
als diaris de Barcelona, la
seva ciutat natal, cent vinti-dos anys després de la seva
mort (1883), per dos motius diferents:
el seu domicili i la seva fàbrica. Per als
barcelonins actuals de la dreta de l’Eixample –la bona, des del punt de vista
social dels qui la construïren–, el palauet del marquès de Santa Isabel, al xamfrà del passeig de Sant Joan amb el carrer de la Diputació, és el que ocupa la
societat Agbar, l’empresa capçalera del
grup Aigües de Barcelona, que en prengué possessió fa vuitanta-cinc anys, el
1920. L’empresa era francesa i aquell
any va ser comprada per un grup català, al capdavant del qual hi havia el financer Josep Garí i Gimeno. La nova
etapa de la companyia es farà visible
amb l’adquisició del mencionat palauet, el propietari del qual necessitava
diners. El palauet i els edificis veïns han
estat comprats per la Generalitat de Catalunya que els destinarà a la seu de la
conselleria d’Interior. L’edifici s’havia
construït allí en un moment en què els
barcelonins, i sobretot la seva burgesia,
estaven convençuts que el centre urbà,
situat a la plaça de Catalunya, aniria
desplaçant-se cap al nord, cap a la dreta
de l’Eixample, en direcció al Parc de la
Ciutadella, on s’havia celebrat l’Exposició Universal del 1888.
D’aquí ve que pràcticament totes les
cases bones de la ciutat –socialment parlant– estiguin en aquesta part de Barcelona. Ho diu un que sap del que parla,
perquè va néixer a l’esquerra de l’Eixample, que era el barri popular i no
pas el noble. Però al cap d’uns anys el
centre urbà barceloní canvià de trajectòria: enfilà el passeig de Gràcia i després seguiria Diagonal amunt, cap a les
Corts i Pedralbes.
Una guia de carrers de Barcelona ens
indica que existeix un passatge del Marquès de Santa Isabel, que no té res a
veure amb el domicili del noble, sinó
amb la seva fàbrica. El passatge és al Poblenou i forma part del barri anomenat
ara 22@. Els barcelonins, que han ocupat tot el pla entre el mar i la serra de
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Naus abandonades de l’antiga fàbrica de Can Ricart
Collserola i entre el riu Besòs i el Llobregat, ara només poden construir en
els terrenys que van formar part del municipi de Sant Martí de Provençals i que
formaren la primera zona industrial de
l’Estat per la importància dels seus establiments fins ben entrat el segle XX.
Ara les fàbriques deixen pas a gratacels –el mateix del grup Agbar, a Diagonal - plaça de les Glòries–, a hotels,
a empreses que necessiten espai i a gent
que busca pis en el terme de Barcelona.
D’aquí ve que tornem a trobar el marquès de Santa Isabel, amb el passatge
que donava accés a la fàbrica. Està en
discussió si aquesta s’ha d’enderrocar
parcialment i reduir el seu perímetre

als elements essencials, o s’ha de deixar
tal com està ara.
El mencionat títol de marquès va ser
concedit per Isabel II el 1856 a Jaume
Gibert i Abril. Hauré de demanar a Armand de Fluvià, el n ostre primer especialista en heràldica i noblesa catalana el perquè d’aquest nom. Però el
primer marquès morí el 1877 i el títol
passà al seu nebot Frederic Ricart i Gibert, que és el protagonista d’aquesta història. Aquest no tenia arrels nobiliàries. El seu pare era de Casserres,
a la comarca del Berguedà, bressol de
la indústria cotonera catalana, on
s’havia iniciat com a industrial artesà,
amb algunes màquines de filar cotó,

de fusta, que s’anomenaven justament
berguedanes. La família s’instal·là a primers del segle XIX a Barcelona i el fill
construiria un petit imperi industrial
especialitzat en l’estampació de teixits
de cotó.
El 1853 sortí del barri del Raval, on
s’ofegava, en una Barcelona voltada de
muralles, i construí la seva nova fàbrica al Poblenou. Fou una de les primeres
del barri. Les instal·lacions fabrils eren
molt amples i estaven voltades d’horts
i jardins en una època en què res venia
d’un pam ni d’un metre quadrat, perquè el que sobrava era espai. Frederic Ricart encara no era noble. Els industrials
guanyaven diners, mentre que els nobles acabaven de gastar els que tenien.
Amb el títol, el burgès industrial serà
acceptat com a membre de la classe alta
barcelonina, que no apreciava gaire
aquells nou-rics que venien de les comarques catalanes de muntanya.
Can Ricart és una de les fàbriques més
antigues que es conserven a Catalunya.
Potser la tercera en antiguitat, després
de Can Miralda, a Manresa, i del Vapor
Vell de Sants. L’arquitecte va ser Josep
Oriol Bernadet i el director d’obres un
jove Josep Fontserè, el del Parc de la Ciutadella i el Mercat del Born.
Al marge del possible valor arquitectònic, és evident que el valor històric és
alt, pel que representa de record estable d’una realitat industrial que va
transformar Barcelona i Catalunya. Les
nombroses xemeneies que puntegen el
Poblenou i que l’Ajuntament no permet
enderrocar podrien estar acompanyades per un conjunt com Can Ricart, el
degà del barri, que faria companyia a
exemples arquitectònics notables com
el de Ca l’Aranyó, que serà recinte universitari. D’aquesta manera quedaria
clara la història del barri, de la seva classe treballadora i dels seus industrials
ennoblits.
No deixa de ser una lliçó de la història i de com van les coses, el fet que el
segon marquès de Santa Isabel decidís
tenir la casa a l’Eixample i la fàbrica al
Poblenou, i ara Agbar, una de les grans
empreses catalanes, deixi la seu social
de l’Eixample per anar al Poblenou.
Com alguna altra, que conec bé.
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a profecia d’un futur controlat
per una entitat que podria veure
totes les activitats dels ciutadans
està cada vegada més prop de convertir-se en realitat. Les noves lleis antiterroristes que volen aprovar-se a Europa després dels atemptats de Londres són
una nova volta de rosca en el camí que ja comencés
els Estats Units després dels atemptats de l’11-S amb
l’aprovació de la Patriot Act. En la lluita entre les llibertats individuals i les necessitats d’informació d’una
societat sota l’amenaça terrorista la segona va guanyant terreny amb rapidesa. En el cas europeu es parla
d’obligar les companyies de telefonia a emmagatzemar molta informació sobre totes les cridades de telèfon, especialment entre mòbils. En principi l’única
cosa que interessaria és la identificació dels telèfons,
el lloc des d’on es realitzen i es reben, la data i alguns
detalls de tipus tècnic.
D’aquí a les escoltes generalitzades sense intervenció judicial hi ha ja molt pocs passos. No obstant això,
si es pensa amb fredor, la identificació i la prevenció
d’un atemptat terrorista causat per un suïcida és una
missió gairebé impossible, amb independència de la
sofisticació dels mitjans tècnics que s’utilitzin. En-
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cara així, després de cada gran atemptat la primera
crítica és “la imprevisió” del govern de torn.
Les profecies sobre el Gran Germà vénen normalment acompanyades pel control de les empreses
sobre el govern, un conjunt de ciutadans homogenis
i sense capacitat crítica i un govern que pot despullar aquests ciutadans fins i tot dels seus drets més
bàsics. També en aquest sentit hi ha molts senyals
que indiquen que som més prop del compliment de
la profecia. Els empresaris, cansats de comprar equips
de futbol, han passat des de fa algun temps a muntar campanyes electorals i aspirar o aconseguir la presidència dels països.
Alguns, com Berlusconi, han estat capaços fins i tot
de trencar la tradicional independència dels tres poders i afavorir els seus interessos amb una barra difícil de superar. En molts casos s’argumenta que la capacitat econòmica dels emporis industrials i els seus

propietaris permet evitar els límits de
despesa de les campanyes electorals dels
partits tradicionals. Si els diners gastats
en una campanya electoral passen a ser
l’element més important per a l’elecció
d’un governant, això vol dir que els ciutadans es van convertint en un mer reflex de la propaganda, i perden qualsevol tipus d’esperit crític o iniciativa pròpia.
Finalment, també és més freqüent que els governs,
cada vegada més influenciats per les corporacions empresarials, usurpin els drets dels ciutadans, incloent-hi
els més fonamentals. Per exemple, fa poques setmanes, en un fet sense precedents, però que ha tingut
poca repercussió fora dels Estats Units, a pesar de la
seva importància, el Suprem va acceptar que l’Ajuntament de New London expropiés un grup de ciutadans perquè la farmacèutica Pfizer construís un centre d’investigació en la ciutat. En una definició d’ús
“públic” molt controvertida, el Suprem assenyala que
la creació d’ocupació en la ciutat i els impostos que es
podran recaptar justifiquen les expropiacions.
Menys llibertats, menys drets, més control... Intentin amagar-se, encara que potser que ja deu ser
massa tard.

