
Els Bonaplata : Tres generacions d'industrials catalans
a I'Espana del segle XIX (*)

Jordi Nadal i Oller

A la primavera i a comencaments de I'estiu de 1830, fins al 3 de juliol , data de
llur reembarcament per al continent , els barcelonins Josep Bonaplata -ufabricant pri-
vilegiat, per tine anys>> , com a uintroductor a Espanya de les maquines de filar els es-
tarns, i dels telers nlecanics»- i Joan Rull -<<fabricant reial, pel merit d'haver adoptat
la maquina de pintar indianes »- viatger per Anglaterra, amb el triple objecte de co-

neixer directament la indtistria textil del Lancashire , d'adquirir maquinaria ( per valor
de mes de 400 . 000 rats ) i de col•locar « en una de les fabriques principals de Manchester,
per tal d'ensinistrar - se>>, un altre compatriota jove cognomenat Camps . Al final de la
visita, de pas per Franca , « els dos industriosos catalans>> exposaren a 1'embaixador es-
panyol a Londres , senyor Francisco de Cea Bermudez , llur proposit de muntar a Cata-
lunya « una fabrica de fitats i teixits mecanics segons el nou metode inventat i perfeccio-
nat a Anglaterra , del qual s'han assabentat a fons, aconseguint d'introduir - se a tots
els tallers i recollint les coneixences i les dades mes interessants>>.

Entluernat amb la idea, el diplomatic s ' apressy a escriure at compte d'Ofalia, el
seu igual a Paris , amb la recomanacio de que dispenses als dos viatgers <<tota la protec-
cio que pugui concedir -los, a fi de facilitar en el que sigui possible 1'aconseguiment de
l'objectiu principal de Ilur viatge , que es el de recollir noticies sobre els progressos que
ha fet en aquest pals la fabricacio d'aquells artefactes que mes especialment ocupen la
seva atencio en aquells moments>> , i amb 1'advertencia de que Josep Bonaplata no ha-
via d'esser confos amb el seu germa Ramon, exiliat a Marsella, i les suposades compli-
citats dels quals -que Cea desmentia rotundament- uen les trames que ordeixen els
revolucionaris » havia motivat una nota de protesta del mateix Ofalia at compte de Po-
lignac, president del Consell de ministres de Franca, el 12 de maig anterior (1). A co-
mencaments d'octubre, en una carta remesa per conducte de 1'embaixada parisenca,
Cea Bermudez puntualitza a Josep Bonaplata , encara a Franca , que estava disposat a
abonar els seus projectes ( que en aquest moment es concretaven en <<establir a les mun-
tanyes d'Asturies i Galicia algunes fabriques de filats, teixits i pintats de coto i tambe
de construccio de maquines ») davant del ministre d ' Hisenda , a Madrid (2).

De tornada a Barcelona , Josep Bonaplata necessity uns mesos per a posar els seus
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plans a punt i presentar-los al govern. Formalitzada el 13 de juny de 1831, la proposta

oferia «el muntatge d'uns tallers amb maquines de filats o filatures d'estam i coto pels

sistemes de Keint i de Damforth, portades de l'estranger i mogudes per un vapor, i una

fabrica de fundicio», a canvi d'un ajut economic (3). Una mica despres, el 30 de setem-

bre, mentre ('expedient seguia el seu curs a Madrid, l'industrial forma la <<Societat Bo-

naplata, Vilaregut, Rull i Cia.>>, dotada amb un capital de 150.000 Iliures catalanes

(1.600.000 rals de vello) i amb una duracio prevista de cinc anys (4). Finalment, el 22

de desembre el ministeri d'Hisenda feu public el contracte amb l'empresari catala, que

s'articulava en divuit clausules: les nou primeres per fixar amb tota precisio el nombre,

o la capacitat, dels elements productius tocants al ram textil, aixi com la quantitat anual

de filadores i de telers (a mes dels preus de venda corresponents) a construir a la fundi-

cio i al taller de maquinaria; la desena, per consignar la renuncia de Bonaplata al privi-

lege d'introduccio de maquinaria textil estrangera, que li havia reconegut una R.O. de

26 de novembre de 1829; l'onzena, facultant-lo, en canvi, per portar de fora, lliures

de tot dret i per espai de cinc anys, el <<ferro colat, coure i carbo de pedra que jutgi

necessaris per al seu taller i fundicio» ; la dotzena per puntualitzar, no obstant, l'obliga-

cio ode provar els ferros colats de les fabriques del Regne, especialment els de la Con-

cepcio de Marbella>> i « tambe el carbo de pedra nacional, per tal de preferir aquells

i aquest als estrangers en igualtat de circumstancies, i donar compte al Govern de les

observacions que pugin conduir al foment d'aquests rams tan interessants; la tretzena,

per atendre la conveniencia de permetre a la fabrica l'estam angles, a causa de la infe-

rioritat de l'espanyol, encara que usense impedir de provar tambe la Ilana Ilarga d'Ara-

go i terres de Talavera>>; les tres segdents per tractar de la indemnitzacio de 65.000 du-

ros (1.300.000 rals) concedida a I'empresari i la manera de cobrar-la; la dissetena, regu-

lant la proteccio de 1'empresa de part de l'Intendent, i la darrera precisant el moment

de recaptar el diner necessari per a satisfer ('import de la indemnitzacio economica com-

promesa (5).

Per motius no expressats, que aixo no obstant serien facils de trobar, la fabrica

<<a la anglesa>> -es a dir, accionada per l'energia del vapor-, de «Bonaplata, Rull,

Vilaregut i Cia.>>, no fou construfda «a les muntanyes d'Asturies i Galicia>>, com s'ha-

via pensat, sing al carrer Tallers de la ciutat de Barcelona. Del seu funcionarnent s'en

tenen poques noticies. L'any 1832 sembla haver vist I'estrena de la fundicio; el 1833,

el de l'establiment de filats i teixits de diverses materies (6). En el transcurs del primer

sernestre de 1835 l'empresa arriba a comptar amb una plantilla de sis a set-centes perso-

nes i s'estima que «la utilitat que ha produft a la provincia es imponderable, ja que se-

parant el proporcionar la subsistencia a moltes families, ha servit com de model per

a propagar els coneixements i les millores en una infinitat de branques» (7). Una mica

despres, a la nit atziaga del 4 al 5 d'agost del mateix any, la fabrica i el taller foren

victimes d'un assalt seguit d'incendi que els reduf a cendres (8). L'aventura industrial

de Bonaplata i cis seus amics havia durat menys de quatre anys.

Malgrat aixo, la fabrica Bonaplata ha restat com una pedra mil-liar en la hist6ria

de la industrialitzacio espanyola. Una mica abans d'esser destrufda, Pascual Madoz ja

li havia atribuft «una revolucio completa>> en la filatura de cotons (9). Onze anys mes

tard, quan les seves instai•lacions eren un simple record, el mateix autor hague d'insistir

en que el fum de la fabrica Bonaplata havia marcat <<el comencament d'una nova era

industrial>> (10). Transcorreguts dos anys mes, o sigui el 1848, Joan lllas feu, amb refe-

rencia a ella, el primer us a Espanya de l'expressio «revolucio industrial» (11). Al cap

de vint mes, el 1867, Ildefons Cerda iniciaria la seva Teorr"a general de la urbanizacion

recordant que 1'espectacle de la fabrica Bonaplata, a la seva arribada a Barcelona, pro-
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cedent de Vic, Ii havia fet comprendre «que I'aplicacio del vapor com a forca motriu
senyalava per a la humanitat el final d'una epoca i el comencament d'una altra»; es
trobava, en definitiva, a l'origen de la seva vocacio d'urbanista (12).

Sense deixar de reconeixer la perspicacia d'aquests testimonis coetanis, I'historia-
dor d'avui se sent inclinat a aigualir-los una mica.

D'una banda, el proces de la indusfrialitzacio espanyola ha estat bastant mes com-
plex i zigzaguejant del que ells suggereixen. D'una altra, la historia de la firma <<Bona-
plata, Vilaregut, Rull i Cia.» es, en ella mateixa, la historia d'una iniciativa desenrotlla-
da amb moltes dificultats i acabada de la manera mes desastrosa, que marca decisiva-
ment el desti del scu protagonists principal. Taut, almenys, que com a sfmbol de I'arran-
cada industrial cal mirar-la com tin exemple de les resistencies, els obstacles i les temp-
tacions oposades a la modernitzacio economica a ]'Espanya del segle XIX.

Quan a Londres confia els seus somnis a 1'embaixador Cea, Josep Bonaplata no
era cap adventci. Nascut, el 1795, del matrimoni format per Ramon Bonaplata i Roig
(13) i Teresa Corriol i Sala, havia treballat molts anys al taller familiar de pintats d'in-
dianes, tot ajudant a situar-lo en el hoc vuitc, dels quaranta-set que formaven el cens
barcelonf el 1829 (14). Un xic abans, en aproximar-se la data de retirada del pare -
<<per la seva edat ben madura>>- i d'acces de l'hereu Salvador (la mare procedia de
la parroquia de Sant Salvador de Breda (15), pertanyent a la diocesi gironina) al capda-
vant del negoci (16), Josep Bonaplata hauria preferit emancipar-se i formar companyia
amb Joan Vilaregut. La joventut, l'impetu dels socis noun es deixaria sentir immediata-
ment: el 1828, Bonaplata i Vilaregut sembla que han instal•lat, en una fabrica de Sa-
llent (d'on era el segon) Ilogada a la familia Torres i Amat, els primers telers mecanics
aplicats al coto; pel novembre de 1829 arrencaren el permis, ja citat, d'introduir maqui-
nes estrangeres <<d'ordir, adobar i teixir tota mena de fils»; per les mateixes dates, les
dificultats en 1'6s de I'aigua del Llobregat induirien els joves empresaris a abandonar
Salient i construir una fabrica nova, i propia, al vapor, a la costa (16 bis). En qualsevol
cas, el fill de I'estampador aspirava a convertir-se en fabricant de pie dret. Per tal d'es-
collir la maquinaria mes pertinent i familiaritzar-se amb ella, Bonaplata decidf trasllatlar-
se, en companyia de Rull -nou soci- i de Camps, a] Regne Unit.

La notfcia de I'ajut oficial a i'empresa fou rebuda molt malament a Catalunva.
Els cotoners locals temien una repeticio del cas Dollfus, el notori fabricant de Mulhou-
se que, corn a contrapartida a la seva promesa d'erigir una planta textil al Real Sitio
de San Fernando, havia forcat la R.O. del 3 de juliol de 1829, que el facultava per in-
troduir 1'enorme quantitat de 30.000 peces, de 35 vares cada una (877.695 metres en
total), de percals i mussolines estampades d'Alsacia (17). El privilegi, que contradcia
el regim prohibitiu aleshores imperant, havia causat el pitjor efecte al Principal (18).
Com encara alguns historiadors actuals semblen aventurar, Bonaplata no seria <,un
simple contrabandista que estava muntant tot I'aparell de la seva fabrica de vapor per
justificar 1'entrada illegal de teixits de fora? (19). A fi d'evitar tal eventualitat, la Jun-
ta de Comer4 catalana ja manifests la seva oposicio al projecte en la data de 25 de fe-
brer de 1831 (20) i la mantigue, sense concessions, per espai de mes de dos anys. Sola-
ment pel mare de 1833, despres d'una minuciosa visita d'inspeccio, la Junta canvia d'ac-
titud i reconegue cautelosament que no hi havia hagut engany, que Bonaplata estava
acomplint les seves promeses: <<S'observa a I'establiment que hi ha assiduitat en el Ire-
ball. S'hi han invertit ja i continuen invertint-s'hi sumes importants i la industria rebra
un impuls notable d'un projecte tan interessant, si continuant l'empresa en el mateix
sistema d'activitat que fins ara, s'aconsegueix la satisfaccio de veure'l realitzat en la
forma contractada>> (21).
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No correspon fer aquf la narracio de les commocions socials que, a 1'estiu de 1835,
acabaren amb l'establiment. De resultes d'una embrollada combinacio de factors molt
diversos, entre els quals Maluquer destaca, amb encert, l'ingredient luddita (l'odi dels
treballadors a domicili contra les labors mecanitzades) (22), el fet es que l'empresa que
simbolitzava la moderna industria catalana havia estat destruida. En canvi, sembla pro-
cedent rastrejar la reaccio del seu promotor. Imaginem I'angoixa de ('industrial que,
en Lines hores, havia vist anul•lat l'esforc de tants anys. Tenim coneixement del seu pri-
mer reflex consistent en preservar la resta del seu patrimoni. Als quatre mesos del de-
sastre, Josep Bonaplata adquiri, per 187.000 rals, la finca denominada <El Espinar>>,
al terme de Liria, antiga pertinenca del monestir valencia de Sant Miquel dels Reis, que
havia estat desamortitzada el 1821 (23). Aleshores, com ara, la propietat rustega rendia
poc, pero era considerada Lin be segur. La granja, a la qual pertanyia <<el millor del
terme en terres de conreu, vinyars, oliveres, garrofers i figueres, dels quals hi ha molta
plantacio», i contenia <<una masia solida i magnifica amb totes les oficines necessaries,
un oratori, una cisterna magnifica per a conservar les aigues pluvials per al consum,
i diferents basses per a I'abast dels ramats», havia de convertir-se en el refugi predilecte
de 1'antic fabricant. El non amo la millora amb Lin molt olier i una plantacio d'ametl-
lers espectacular (24). Bonaplata fa 1'efecte d'haver estat Lin propietari il•lustrat, cada
cop mes atret per les feines camperoles.

En Ies mateixes dates en que es feia am El Espinar, l'ex-industrial inverti la suma
de 1.490.000 rats en la « Companyia del Canal de Tamarit>>, promoguda des de Barcelo-
na pel seu amic Antoni Gasso i Calafell (25), per a Lila pruija colossal>> d'unir les aigues
del Cinca-Essera, a la provfncia d'Osca, i les del Segre, a la de Lleida, amb vista at rega-
diu de la comarca d'entremig --la Llitera- i a la comunicacio de 1'Alt Arago amb la
mar. El projecte s'inscrivia, dories, dins la <<mania canalista>> que a Espanya, de la ma-
teixa manera que a Anglaterra o a Franca, precedf a Vera ferroviaria, i havia estat privi-
legiat per la Cedula Reial del 25 d'abril de 1834. La societat havia de dotar-se amb Lin
capital de 120 milions, per al qual es calculava un redit anual del 58 per 100. Es logic
que aquest premi atragues els inversors, pero tambe ho es que suscites l'oposicio de Ies
poblacions que, al capdavall, haurien de satisfer-lo (26). Els censos exigibles als benefi-
ciaris de l'obra eren desmesurats. Entenent-ho aixi, Lin grup d'accionistes encapcalat
per Pascual Madoz preconitza Lin canvi dels estatuts socials que concilies els interessos
dcls pobles i dels capitalistes (27). Fou inutil. L'empresa s'estavella contra el seu propi
egoisme i no pogue prosperar. El 1845, en consignar-los al seu testament, Ramon Bo-
naplata hague d'atribuir Lin valor nul als tres titols del Canal de Tamarit de Llitera he-
retats del seu germa Josep. Amb el nom definitiu de Canal d'Arago i Castella i el prota-
gonisme final de Joaquim Costa, el somni -molt retallat- de Gasso i els seus consocis
no es faria realitat fins el 1906.

Ensems que buscava seguretat per al patrimoni restant, el nostre heroi s'aplicava
a fer inventari de les perdues sofertes en 1'incendi de la fabrica i a passar el compte
al ministre de la Governacio, el 27 de novembre de 1835. La suma dels danys ascendia
a 2.696.625 rats i 17 maravedissos; el seu causant havien estat <<els trastorns politics
que no saberen aturar les autoritats civils i militars>> (28). Finalment, l'administracio
era responsable i havia d'indemnitzar. Perplex, el ministre decidi sol•licitar el dictamen
de la Diputacio Provincial de Barcelona i del Conseil Reial. Ambdos organismes s'incli-
naren a favor de les tesis del demandant. El segon afegi, tanmateix, que la reparacio
corresponia a la ciutat de Barcelona, la qual podia satisfer-la, per meitats, mitjan4ant
Lin repartiment veinal i Lin Ileuger augment dels drets de portes.

Sense atendre la darrera suggerencia, Joaquin M." Lopez, titular del ministeri de
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Governacio, passe finalment l'expedient a les Corts, amb la suplica de que autoritiessin

el Govern a que, usegons que ho permeti I'escassetat del Tresor Public , indemnities

la societat referida de manera que pogues refer-se aquell establiment». Encara Clue la

solucio era justa, la penuria extrema que travessaven les finances estatals li treia tota

efectivitat. Comprenent - ho aixi, uel senyor Josep Bonaplata acudi a les Corts amb la

seva exposicio del Ier d'abril d'aquest any ( 1837), en nom de la societat indicada, per

manifestar que sense intencio de renunciar el dret d'indemnitzacio que to entaulat, i

volent conciliar aquesta demanda junta amb un auxili que pogues acordar el Govern

en mig de les dificultats actuals , proposa que per tal de no deixar desterrat un comenca-

ment d'industria que, dut a I'estat de perfeccio, no solament podria competir amb la

industria estrangera , sing que fins i tot I'allunyava del nostre pais , s'atrevia a compro-

metre's de bell nou a remuntar un taller de construccio de mequines i una fundicio de

ferro colat en escala major que el destruit, per aconseguir d'aquesta manera reorganit-

zar el principi radical de la industria espanyola , tot esperant amb fonament que les Corts,

no menys penetrades de la utilitat i importencia de l'objecte , autoritzarien competent-

ment el Govern de S.M. a fi que pogues facilitar - li, en virtut de contracte nou que s'ator-

garia, la quantitat que es convingues ». Les Corts sotmeteren la proposta nova a la seva

Comissio d'Hisenda . Sens perjudici de reiterar la << justicia rigorosa >> de la indemnitza-

cio, el parer de I'ti1tima fou que l'arranjament definitiu havia d'incloure la renuncia

formal a cobrar per part de Bonaplata i associats.

Superada la desmoralitzacio causada per la perdua de les instal•lacions del carrer

Tatters, (' antic fabricant havia estat guanyat, novament , per la passio industrialista. El

20 de maig del mateix 1837 -bastant abans , doncs , de que la Comissio d ' Hisenda

resolgues- Josep Bonaplata forma a Madrid la societat « Bonaplata , Sanford y Cia»,

amb la finalitat d'erigir la fundicio i la industria de construccions mecaniques proposa-

des at Govern (29). William Sanford era un maquinista angles molt acreditat a la capi-

tal. La societat acabaria instal • lant-se en 1'ex -convent de mercedaris descalcos de Santa

Barbara, at bo del barri d'Hortaleza (30), procedent de bens nacionals ( 31). Bonaplata,

que als seus quaranta -dos anys continuava solter, improvise una liar en una de les habi-

tacions del mateix edifici.

L'associacio amb Sanford es prolonga per espai de dos anys i mig. El 27 de novem-

bre de 1839, sense clue sapiguem per que, Josep Bonaplata desmunta Tangles de la so-

cietat, tot relegant - lo a la condicio de simple tecnic , i incorpora a ella els seus dos ger-

mans Ramon i Narcis . Es possible que la conviccio de quedar definitivament sense Ne-

reus directes l'induis a promoure els membres mes joves de la familia. Pero tampoc

no es pot descartar que, sentint-se sot i potser malalt, busques la companyia fisica, mes

encara que mercantil , dels seus . En qualsevol cas, Josep, Ramon i Narcis Bonaplata

formaren la rao social « Bonaplata Hermanos>> amb el doble objecte de continuar l'ex-

plotacio de ('establiment madrileny i de muntar-ne un altre, de fundicio primer i de cons-

truccions mecaniques despres, a la ciutat de Sevilla . Per tal de sostenir ambdos negocis,

els tres socis escrituraren un capital de 200.000 rals , destinat a la fabrica capitalina, i

un altre de 90 . 000, per a la sevillana. Aquestes sumes havien d'esser aportades per parts

iguals, Ilevat dels darrers 50.000 rals de la primera, que serien prestades per Josep a

l'interes del 6 per 100, i una eventual ampliacio de la segona ( fins a 200.000 rals), igual-

ment compromesa pel germa mes gran, en cas de que fos necessari. En Ramon adminis-

traria la factoria de Madrid i en Narcis la de Sevilla. Autorelegat a la condicio de soci

passiu, sense sou, en Josep impose , no obstant , I'obligacio de consultar-li <<qualsevol

dubte que s'esdevingui sobre la marxa de la fabrica» i de demanar-li consentiment <per

far-se substituir en aquells encarrecs personals que per aquest contracts s'imposen a ca-
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da un dels directors per alguna altra persona>> (32).
En associar-se per Ia tardor de 1839, els tres germans Bonaplata havien fixat a Ia.

companyia una durada de deu anys. Aquest termini no es complf. Als dos anys justos
d'haver comencat a correr, en Narcfs demana la separacio, tot obligant a refer els pac-
tes (33). Per un costat, el benjamf queda com amo unic de l'establiment que ell mateix
havia muntat a Ia capital andalusa. Per l'altre, en Josep i en Ramon es reservaren Ia
propietat de la fabrica de Madrid aixi com his exclusiu de Ia marca. Reconstituida en
aquestes condicions, Ia firma <<Bonaplata Hnos.>> fou objecte d'un contracts nou pel
maig de 1834, escripturant-se un capital de 403.063 rals i 13 maravedissos, dels quals
263.451 rs. i 1 ms.corresponien a en Josep, usegons els llibres actuals>>, i els restants
139.616 rs. i 29 ms. a en Ramon, administrador unic, com abans, encara que amb el
compromfs de compartir Ia feina amb el germa uen qualsevol cas que a aquest Ii aballei-
xi>> (34).

Aquesta reserva constitueix un indici de Ia precaria condicio fisica del beneficiari.
L'<<abelliment>> de I'escriptura ha de relacionar-se amb l'estat de salut del creador de
la fabrica de <<Santa Barbara>>. Des del 1839, almenys, Josep Bonaplata sofria trastorns
respiratoris greus, que 1'impedien d'atendre regularment els negocis. El seu testament,
fet pel maig de 1840, ja havia estat una cautela enfront del rise d'un atac fulminant
que I'impedis d'expressar la darrera voluntat (35). La circumstancia de Iliurar-lo a un
dels seus marmessors el dia 30 de maig de 1843, quan es disposava a trasiladar-se a Li-
ria, fa entendre que el viatger temia el pitjor.

Els terrors del peregrf eren justificats. A Ia vila de Bunyol, quan es trobava prop
d'arribar a la finca tan estimada, 1'amo de El Espinar sucumbi al darrer atac d'asma,
el 2 de juny de 1843 (36). Comptava 48 anys d'edat i no deixava successio directa, puix
que una nena -Sofia- nascuda de la unio il•legftima amb Jesusa Romero de Olivan
(37), a la qual finalment sembla haver fet Ia seva esposa (38), havia premort tres anys
abans, el 3 de juny de 1840 (39). Aquesta circumstancia, prevista en el testament del
finat, convertf els seus dos germans menors en hereus unics del difunt.

ZCom eren en Ramon i en Narcfs, convertits en successors de Josep Bonaplata?
Comencem pel primer, a qui competia finalment la propietat completa de uSanta Bar-
bara>> (40). Nascut a Barcelona l'any 1799 (41), en Ramon visque una adolescencia mar-
cada doblement per Ia guerra contra el frances i peI rebuig de les idees i les practiques
absolutistes. Hom explica que fou el primer a disparar el canons contra 1'edifici barce-
lonf de la Inquisicio, en una de les bullangues de 1820 (42). Consta que visque exiliat
al sud de Franca, amb algun viatge a Suissa (43), durant Ia major part de la udecada
ominosa>>. Hem esbrinat que una de les seves disposicions finals consistf en deixar un
Ilegat ua les ordes piadoses i Llocs Sants de Jerusalem>) i <<a mss dotze rats per a socors
de les families dels qui moriren en Ia guerra contra Napoleo Bonaparte>> (44). Liberal,
patriota i creient, una altra clausula testamentaria ens el mostra poc vanitos, enemic
de l'ostentacio: sobre ula forma d'enterrament, misses i sufragis que hagin de celebrar-
se per a la seva anima>> prega (a la seva muller) que no hi hagi cap despesa superflua,
tot atenint-se al mss modest i economic, perque aquesta es Ia seva voluntat, l'acompli-
ment de Ia qual 1'exigeix en tots els possibles>>.

Per al futur, 1'episodi mss rellevant de la joventut de Ramon Bonaplata fou l'exili
marselles, del 1823 at 1830. I no pas per les seves presumptes activitats revolucionaries,
a les qual ja hem fet referencia, sing per les seves activitats professionals, com associat
d'una Casa de comer4 (45). Marsella era, en aquella epoca, una ciutat de poc mss de
150.000 habitants, notoria per Ia seva industria qufmfca i pel trafic del seu port. Un
dels negocis de mss rendiment era Ia importacio de plom espanyol, embarcat als anco-
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ratges de la Penibetica. Dues firmes d'origen hispanic, la de Luis I-igucroa i la de ,(1-

banellas, Freres et Cie.>> (fins a 1826), estaven guanyant credit i diners amb ell (46).

Sense arribar a suposar que el nostre exiliat s'hagues ocupat en una o altra, no tenim

cap dubte de que els exits d'ambdues havien d'obsessionar-lo durant la resta dels seus dies.

Acollint-se a una de les amnisties decretades per Ferran VII, Ramon Bonaplata re-

gressa en el transcurs del 1831. L'acompanyaven la seva muller, Josefina Roura i Bo-

net, filla del cientffic Josep Roura i Estrada, titular de la catedra de <<Qufmica aplicada

a les arts>> (sufragada per la Junta de Comers), que el 1826 s'havia fet famos per haver

il•luminat amb el gas d'hulla el salo de la Llotja del Mar barcelonina, i el fill d'ambdos,

Eduard Bonaplata i Roura, nascut a Salon de Provenca el 1829 (47). En Ramon degue

tornar desenganyat de la polftica i amb la preocupacio de donar estabilitat a la seva

jove famflia. Aquest stria el motiu de que entres a formar part de I'empresa <<Bonapla-

ta, RuII, Vilaregut i Companyia>>, el 24 de juliol de 1832 (48). A Barcelona primes i

a Madrid despres, ]'antic <<revolucionari>> hauria de romandre durant mes de deu anys

a l'ombra del seu germa Josep.

En veure's arno absolut de la fundicio madrilenya, a mitjan ]'any 1843, el primer

pensament de Ramon fou desprendre's d'ella (48). Encara que la venda fracassa, pro-

bablement per la curtedat de les ofertes, ]'intent te, per a nosaltres, I'interes de descu-

brir les il.lusions i les intencions del propictari. Per una Banda, una fabrica d'aquesta

mena tenia a Castella ones possibilitats d'expansio molt limitades; per una altra, la le-

bre minera que s'anava apoderant d'Espanya avivava en l'amo nou el caliu dell veils

records marsellesos. El negoci veritable no es trobava en el benefici del ferro sing en

1'explotaci6 de mines. Consequent amb la seva idea, Ramon aprofita la primera opor-

tunitat (uns treballs no cobrats) per a apoderar-se de la mina de plom « La Virgen>>,

la mes acreditada del terme de Bailen (50). Un debit de mes de 676.444 rals, contret

per posar-la en obra, i que es troba pendent al moment del seu obit, el 1850, expressa

ben be a la clara la pruija del flamejant miner (51). Despres Well, el fill mes gran, Eduard

(52) assumiria plenament les illusions paternes, en fixar la seva residencia en aquella

localidat de la Sierra Morena i abandonar a Ies mans de la seva mare la cura de la facto-

ria madrilenya (53). Pero abans d'entrar en la historia de la tercera generacio dels Bo-

naplata industrials, conve referir-se a la trajectoria del menor dels membres de la segona.

Narcfs Bonaplata degue assemblar-sc mes a en Ramon que a en Josep. Nascut el

1807 (53 bis), a Barcelona com els sews germans, les primeres noticies que el concernei-

xen son dues cartes del seu pare, datades a 26 de maig i 26 de juny de 1823, per a prevenir-

lo contra la corrupcio dels mals cristians <<en aquest temps infelicos>>, contra <<l'epide-

mia que a vegades son els ]fibres per a perdre les nostres animes», contra la doctrina

enganyosa propagada per <<El Zurriago>> i <<La Tercerola» (els diaris mes corrosius del

Trienni, certament), contra Terror dels uqui us aparteu de la doctrina catolica, aposto-

lica, romana>> (54). El destinatari de la doble filipica era un adolescent de setze anys.

Aquesta joventut extrema degue Iliurar-lo de seguir el seu germa pels camins de 1'exili,

uns mesos mes Lard. En Narcfs romangue a Barcelona durant els anys de la reaccio ab-

solutista, probablement empleat al taller familiar de pintats fins que ingressa a « Boria-

plata, Rull, Vilaregut i Cia». (55), la fabrica de la qual intentaria defensar amb les ar-

mes el 1835 (56). 0 sigui, una joventut Iliurada al treball, sense temps ni avinentcsa

per a altres activitats, si be tambe coherent amb la seva manera de pensar i de sentir,

com ho demostraria el fet de desposar una parisenca, plebea per mes dades, que acudf

a ]'altar sense mes dot que ides robes del seu Lis)), davant dels 400.000 rals aportats pel

conjuge (57). Fl matrimoni de Narcfs Bonaplata i Palmira Michel es celebra a Barcelo-

na el 1836. La parella tingue el seu primer fill a Valencia ]'any seguent. No seria estrany
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que les reticencies del clan Bonaplata davant d'una unio tan desigual hagucs aconsellat
el canvi d'aires.

que les reticencies del clan Bonaplata davant d'una unio tan desigual hagues aconsellat
el cnvi d'aires.

L'expatriacio havia d'esser definitiva. Despres de passar a Madrid, corn a soci de
«Bonaplata Hermanos>>, el 1839, en Narcis accepta, suposem que amb sentiment d'alli-
berament, 1'encarrec de muntar i dirigir la factoria sevillana, el 1840. L'exit l'acompan-
ya en I'empresa. Instal•lada, com la de Madrid, en un convent desafectat, la fundicio
de <<San Antonio)) fou la mes important de la capital andalusa, fins a erigir-se la de
<<Portilla White>>, el 1857. Unes de les seves obres mestres foren les penes del pont me-
tallic anomenat d'«Isabel II», sobre el Guadalquivir, que imita el pont del Carrousel,
sobre el Sena, a Paris (58). No satisfet amb aquest desenvolupament, el menor dels Bo-
naplata crew, a mes, una filatura de Nana, que el 1861 comptaria amb 30 cardes i 810
fusos, i un petit tint de coto (59). Com en molts altres casos, Sevilla captiva el foraster;
en justa correspondencia, I'empresari catala es lliura a ella sense reserves. El 1846, Nar-
cis Bonaplata i Jose Ma de Ybarra, dos regidors municipals oriunds del nord d'Espan-
ya, brindaren a la ciutat que els havia adoptat la idea d'organitzar anualment un certa-
men ramader (60). El certamen, conegut de seguida com a Fira d'Abril, arrela en la
forma que tothom sap.

La descendencia de Narcis i Palmira es completa amb dues filles, ambdues sevilla-
nes, que reberen els noms de Josefa (nascuda el 1842) i de Malvina (el 1844). Per manta
d'un altre barn, Oscar, el fill valencia, semblava destinat a continuar els negocis pa-
terns. En efecte li mancaren condicions personals per a fer-ho. Debil de caracter i vel•lei-
tos, preferi cursar la carrera d'advocat a la d'enginyer i porta una vida dissoluta, amb
multiples aventures sentimentals i mercantils, que causaren moltes penes als seus pa-
rents (61). Convencut de que no podia comptar amb ell, el seu pare opta finalment per
vendre la fundicio (62) i la fabrica textil i retirar-se. Narcis Bonaplata mori a Sevilla,
el 1869. Amb ell desapareixia, sense successors efectius, el darrer membre, i el mes Jo-
ve, de la segona generacio del llinatge industrial dels Bonaplata.

En termes empresarials, que son els que aqui interessen, la tercera generacio que-
dava reduida al nebot Eduard Bonaplata i Roura, fill de Ramon i Josefina, a qui hem
deixat a Bailen, al davant de la mina <<La Virgen» adquirida pel seu pare. Despres dels
exits de Gador, Almagrera i Campo de Cartagena, els anys 1850 foren els del despertar
de la indtistria plomera de Sierra Morena (63). Eduard, un dels seus mes decidits impul-
sors, degue enriquir-se amb ella, com semblen provar-ho el fet de casar-se amb la filla
d'un poderos hisendat local el 1860, de socorrer generosament la seva mare, entrampa-
da fins als ossos, el 1867 (64), de construir una de les millors fundicions de 1'indret (65),
i d'adquirir per a residencia familiar la casa-palau del due d'Osuna i del Infantado, el
gener de 1869 (66). La mansio, coneguda localment amb el sobrenom d'<<El castillo>>,
era la mes bonica de Bailen i sumava <<2.580 m2 en tota la seva extensio, inclus quadres,
paller, magatzem i patis>> i es componia «la seva part principal de pis baix amb unes
quantes habitacions entre salons de pas i cambres dormitoris, cuina i tellers; i el pis
alt de mes habitacions, tambe entre salons de pas i dormitoris i les seves corresponents
golfes en tota ella>>. Per amoblar-la dignament, el propietari nou feu portar una partida
de caoba directament de Cuba (67). Rumbos, i una mica prodig, el continuador d'aquell
Ramon Bonaplata tan auster, obsequia els seus conciutadans amb el primer teatre de
Bailen, instal•Iat al seu carrec en una fonda antiga del carrer de San Sebastian. En agraf-
ment als seus merits, i a les seves afeccions, el municipi el designa membre de la comis-
sio encarregada de revisar els comptes comunals el novembre de 1871 (68), i de la co-
missio <<d'ornat public)) el setembre de 1873 (69).

La bona estrella de i'Eduard era, no obstant, una estrella fugac, proxima a extingir-se
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it Ia darrera data. Sense que sapiguem per que, Ics mines ,I -a Virgcu» i <FI ( orreo)>,

conegudes conjuntament amb el nom de <<Coto Bonaplata>>, que formaven la part mi-

Ilor del patrimoni del nostre home, passaren, probablement amb la fundicio uLa Mi-

nerva>>, a les mans d'lgnacio Figueroa cap el 1875 (70). El 15 de setembre del mater

any, a causa d'un deute impagat, la justicia adjudicara la seva residencia <<El Castillo.)

a la societat minera «Los amigos de Reding)) (71). Tres mes tard, a les mateixes dates

que el jurat de 1'Exposici6 Internacional de Paris Ii premiava amb medalla de bronze

una mostra de sulfur de plom (72). L'Eduard, fiador sense recursos d'un tal Juan

Francisco de Urda, arrendatari insolvent dels drets de consum de cereals i sal durant

I'exercici de 1874-75, veia executar, aquesta vegada per l'ajuntament, la resta dels seus

bens: la mina <<La Perla», amb el seu « malacate» (aparell per al desguas); el acarrasclar

de Burguillos» (22 fanegues de terra, poblada d'alzines la major part); i la udevesa de

les Yeguas» (532 fanegues, amb unes quantes hortes de rag, perque termenejava amb

el rill Guadiel), el sol de la qual contenia les mines <<Emma I» i <<Emma II» (73). L'ad-

judicatari torna a esser <<Los amigos de Reding)) (76), aleshores en plena euforia (75).

Arrumat, Eduard Bonaplata consumi la resta dels seus dies (fins al 12 de febrer

de 1896) a diversos pisos, cada vegada mes modestos, dels carrers Fuencarral i Churru-

ca, de Madrid. El 1880 hague de vendre « El Tejar del Cerro)), on havia acabat la fundt-

cio origen de la fortuna familiar; el 1883 feu el mateix amb « El Espinarr>, la finca com-

partida amb els seus germans (76). Del seu matrimoni amb la bailenenca Juana Godoy

Robles havia tingut deu fills, dels quals nomcs dos nois i una noia assoliren 1'edat adul-

ta. Dels barons, el mes gran, Eugeni (n. el 1869), opta per marxar a Filipinas; Ernesr,

el petit (n. 1870), escolli, en canvi, la carrera militar. Despres de tres generations, la

veta industrial dels Bonaplata s'havia esgotat.

NOTES

(*) Una versio castellana d'aquest article ha estat publicada a la uRevista de His-

toria Economica» (Madrid), n.° 1, 1983.

1.- La Carta, de data 5 de juliol de 1830, es conserva a l'A.G. de Simancas, amb

la referencia E. 8235. Dec el seu coneixement, aixf com el de la que es menciona a la

nota 2, a la generositat de Gonzalo Anes.

2.- Aquestes precisions es contenen en el bitllct de Cea Bermudez a Ofalia, tot

confiant-li el seu missatge per a Bonaplata (la mateixa referencia d'arxiu que la de la

nota precedent).

3.- Cf. el <Dictamen de la comissio d'Hisenda sobre la indemnitzacio sol•licitada

pal Sr. Josep Bonaplata, del comers de Barcelona)> (infra nota 28).

4.- VICENS VIVES, J.: Industrials i politics de/ segle XIX, Ed. Teide, Barcelona,

1958, ps. 49-50. Els consocis de J. Bonaplata en aquesta primera companyia eren Joan

Rull, Josep Giral, Miquel Vilaregut,.Valenti Espero i Josep Colomer. El 24 de juliol

de 1832, en virtut de contracts nou, s'incorporarien a la societat Ramon i Narcis Bona-

plata (apud ul'Escriptura de conveni i concordia entre el senyor Joscp Bonaplata i cl

senyor Josep Giral, per si i en virtut de poders d'alguns interessats en 1'assumpte dc

la indemnitzacio deguda per la crema de 1'establiment el 1835>>, Arxiu Historic de Pro-

tocols de Madrid, notari Raimundo de Galvez, protocol 23.527, de data 5 d'octubre

de 1837). Cal precisar, encara, que els poders a que acabem d'al•ludir (que acompanyen
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I'escriptura mencionada) incluuen igualment en Salvador, el mes gran dcls Berman, 13o-
naplata. En canvi, en cap cas no es citen els dos fills restants de la parella Bonaplata-
Corriol: Jeroni, 1'existencia del qual, ja acabada, coneixem per una pietosa al•lusio en
el testament d'en Ramon (infra nota 44), i Dolors, la mare de Felix Macia i Bonaplata,
un dels homes de <<La Maquinista Terrestre y Marftima, S.A.)), a qui cabria ('honor
d'acabar el ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses a Barcelona, el 1881.

5.- Circular de la Direccio general de Rendes, de la qual es conserva una c6pia a
l'Arxiu de la Junta de Comers de Barcelona (Biblioteca de Catalunya), lligat 80, n.°
1060. El document fou publicat per M. GARCIA VENERO al seu Ilibre Catahcna, Edi-
tora Nacional, Madrid, 1954, ps. 93 a 97.

6.- Aquestes dades es dedueixen del document citat a la nota 21, del 4 de mar4 de
1833, en el qual es notifica que la comissio de la Junta de Comers, nomenada el 3 de
gener precedent, uveie la fundicio de diverses peces, algunes d'elles excel•lents i unes
altres de magnitud bastant gran, en tant que la fabrica textil es trobava pendent del
muntatge de la maquina de vapor, <<acabada d'arribar>>, que l'havia de moure.

7.- Estadistica de Espana... escrita en frances por Mr. Moreau de Jonnes, traduci-
da y adicionada por el Lic. D. Pascual Madoz e Ibdnez, Imp. de M. de Rivadeneyra
i Cia., Barcelona, 1835, p. 194.

8.- « El mismo dia y por el mismo movimiento, fue asaltada y en parte destruida
otra fabrica, de propiedad exclusiva del que suscribe (Joan Vilaregut, el socio de Bona-
plata), en la villa de Gracia, extramuros de Barcelona. Era el primer blanqueo montado
a la moderna, con maquina de vapor, etc., etc. De resultas de aquel desastre, hubo que
deshacer la fabrica, perdiendo las tres cuartas partes del capital que se habia invertido
en ella» (carta de J. Vilaregut al director del diari La Naci(in, de Madrid, reproduida
al Diario de Barcelona del 13 de gener de 1853).

9.- Cf. nota 7.
10.- MADOZ, Diccionario..., volum III, 1846, p. 478.
1 1.- Meinoria sabre los perjuicios que ocasionaria en Espana, as( en la agricultura

coma en la industria y comercio la adopcion del sisteina del fibre cambio, Imp. d'A
Gaspar, Barcelona, 1849 (a lap. 83 es precisa que fou redactada pel maig de 1848), p. 50.

12.- CERDA, Ildefons: Teoria general de la urbanizacron, y aplicacion de sus prin-
cipios y doctrinas a la reforina y ensanche de Barcelona, volum I, Imp. Espanola, Ma-
drid, 1867, p. 7.

13.- De l'escassa informacib relativa a l'iniciador de la dinastia industrial cal desta-
car el fet d'haver estat elegit regidor municipal de Barcelona el 26 de juliol de 1812,
sota el domini frances. (MERCADER, Juan: Barcelona durance la ocupaci(in firancesa,
1808-1814, C.S.I.C., Madrid, 1949, p. 180).

14.- GRAELL, Guillermo: Historia del Fo,'nento del Trabajo Nacional, Imp. de
la Vda. de Luis Tasso, Barcelona, s.a., ps. 428-429.

15.- La partida de bateig puntualitza que havia nascut el 19 de maig de 1761 i era
filla de Salvador Corriol, moliner, i de Francesca Sala (Arx. Par. de Breda, Bateigs,
Ilibre 3er., p. 162).

16.- Circular de la firma, de data 24 des. 1829, a l'Arx. de la Junta de Comer4
de Barcelona, lligat 79, n.° 442).

16 bis.- Cf. BENET i CLARA, Albert: « La industria textil a Salient», a <L'espar-
ver» (Salient), VI, n.° 34-35 (nov. 1980-abril 1981), ps. 18-21. Aquest article, que acla-
reix alguns punts foscos, si be no tots, m'ha estat comunicat per Ernest Lluch.

17.- Els pastes entre Dollfus i la Hisenda es contenen en la circular impresa que
la Dir. General de Rendes dirigi a Duanes el 13 d'agost de 1829 (un exemplar a ('Arx.
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de la Junta do Comer4 de B., Iligat 79, n.° 333).

18.- GRAELL: Historiu del Fomento..., pigs. 29 a 36.

19.- IZARD, Miquel i ARACIL, Rafael: <<El proces d'industrialitzacio», dins del

fascicle Col. loqui d'historiadors. Barcelona, 3-4 de maig de 1974 (organitzat pel Centre

d'Estudis Histories Internacionals, de la Universitat de Barcelona), edicio patrocinada

per la Fundacio Jaume Bofill, Barcelona, 1974, p. 95.

20.- u...por ningun estilo es de accederse a los proyectos de Bonaplata» es diu en

una Carta de la Junta a l'Intendent de Catalunya (Arx. J. de C. de B., Ilibre 136, sense

foliar). El 12 de mar4 del mateix any, Pau Felix Gasso, secretari de I'entitat, envia co-

pia d'aquest informe a Marcos de Urquidi representant de la Junta a Madrid, amb I'en-

carrec d'elevar-lo at ministre d'Hisenda (Ibid., Iligat 79, n.° 771).

21.- Comunicacio de la Junta a l'Intendent, datada a 4 de mark: de 1833 (Ibid.,

Ilibre 137, s. d.).

22.- MALUQUER DE MOTES, Jordi: El socialismo en Espana, 1833-1868, Ed.

Crftica, Barcelona, 1977.

23.- Arxiu del Regne de Valencia, Protocols Notarials, Protocol 8.917 (notari Sal-

vador Hervas). L'escriptura de venda es del 24 de desembre de 1835. Els venedors foren

els germans Francesc Casabone, hisendat, i Carme C., muller de Joan Josep Ferrando,

comptador de propis de la provincia de Valencia, els pares del qual havien comprat la

finca a Manuel Bas i aquest al Credit Public el 1821.

24.- MADOZ: Diccionario.... VII, 1847, p. 570. Gracies a aquestes millores, el va-

lor de la finca havia passat de 187.000 rals, en el moment de I'adquisicio, a 240.000

a la mort de l'adquirent (cf. testament de Ramon Bonaplata, infra nota 44).

25.- Antoni Gasso, molt probablement emparentat amb aquell Felix Gasso que,

com a secretari de la Junta de Comers, tanta oposicio havia fet a la fabrica de « Bona-

plata, Rull, Vilaregut i Cia.». Sera un dels marmessors testamentaris d'en Josep i un

dels tutors i curadors de Sofia, la filla d'aquest.

26.- Cf. BIARGE, Aurelio: uUn modelo capitalista para la provincia de Huesca

en 1834. El canal de Tamarite» , a Cuadernos aragoneses de economia (Universitat de

Saragossa), curs 1977-1978, ps. 51 a 63.

27.- MADOZ: Diccionario..., XIV, 1949, p. 583.

28.- Cf. uDictamen de la comissio d'Hisenda, sobre la indemnitzacio sol•licilada

pel senyor Josep Bonaplata, del comer4 de Barcelona», at Diario de sesiones de las Cor-

tes Constituyentes (17 de octubre de 1836 a 4 de noviembre de 1837), volum V11, Ma-

drid, 1872, ps. 4703 i 4704. El document reconstrucix la historia entera del contencios,

a partir de la notificacio dels danys causats per I'assalt de la fabrica, de 27 de novernbre

de 1835.
29.- Informacio procedent del document notarial citat a la nota 32.

30.- En deixar assentat que el convent de Santa Barbara era a Barcelona, i no a

Madrid, el Ilibre d'Albert DEL CASTILLO, La Muquinista Terrestre y Maritima, per-

sonaje histdrico (1855-1955), 1. G. Seix y Barral, Barcelona, 1955, p. 31, introdui en

la historia, de per ella ben fosca, dell Bonaplata un element de grant confusio. Un dels

confosos fou el mateix VICENS VIVES, en el seu Industrials i politics, ps. 56-57.

31.- Aquest origen, que podia imaginar-se, es confirmat en el testament de Ramon

Bonaplata (infra nota 44).

32.- <<Escriptura de societat atorgada entre els senyors Josep, Ramon i Nar6 Bo-

naplata, germans, que to per objecte la continuacio de la fabrica de construccio de ma-

quines de ferro colat>> (A.H.P.M., proto. 23.549, notari Raimundo de Galvez).

33.- L'escriptura de separacio fou atorgada el 25 de nov. de 1841, davant del nota-
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ri madrileny Gumersindo de Galvez, segons es diu at document citat a la nota 34.
34.- « Escriptura de societat per a la fundicio de ferro, atorgada entre els senyors

Ramon i Josep Bonaplata, el 10 de maig de 1843» (A.H.P.M., protocol 25.159, notari
Nicolas Ortiz).

35.- <<Testament del senyor Josep Bonaplata>> (A.H.P.M., protocol 24.939, notari
Raimundo de Galvez).

36.- Arx. Parroquial de Sant Pere Apostol de Bunyol (Valencia), registre d'ente-
rraments, volum X, foli 356 v. Dec la comunicacio d'aquest document a l'amabilitat
del capella rector, senyor Josep Monter.

37.- Mitjancant una copia de la partida incorporada at testament del seu pare (su-
pra nota 35), sabem que la criatura havia estat batejada el 24 de setembre de 1839, a
la parroquial de Sant Lluis, i se li havia utirat aigua de socors>>. La partida menciona
la seva condicio de «filla natural>>.

38.- La partida d'enterrament (supra nota 36) puntualitza que Josep B. era <<marit
de la senyora Jesusa Romero>>.

39.- La data de 1'6bit de Sofia apareix consignada a la «Transaccio i conveni entre
el senyor Ramon Bonaplata i la senyora Jesusa Romero>> a fi d'executar el testament
de Josep B., firmat el 23 de maig de 1845 (A.H.P.M., notari Isidro Ortega Salomon).

40.- El 1841, la separacio d'en Narcis respecte a la firma «Bonaplata Hermanos>>
deixa sense valor la clausula del testament d'en Josep, de data anterior, que llegava la
fundicio de Santa Barbara als seus dos germans cadets. Esdevingut ('obit d'en Josep,
aquests formalitzaren en dos documents l'exclussiva de I'establiment industrial a favor
d'en Ramon: <Transaccio i societat que atorguen els Srs. Ramon i Narcis Bonaplata,
el primer d'aquesta Cort i el segon de la ciutat de Sevilla, relativament a la fabrica de
ferro colat establerta a 1'ex-convent de Santa Barbara d'aquesta capital>>, de 19 d'agost
de 1843, i <Transaccio i conveni que atorguen el senyor Ramon Bonaplata i 1'apoderat
del senyor Narcis Bonaplata, germa d'aquell», de 16 de mare de 1844 (ambdos docu-
ments a A.H.P.M., protocol 24.645, not. Isidro Ortega Salomon).

41.-Ala partida de naixement del seu fill Eduard (infra nota 42) es consigna que
en Ramon es « age de trente ans>>.

42.- Informacio continguda a] manuscrit «Notas para la historia del linaje de los
Bonaplata>>, degut at senyor Emilio Bonaplata Caballero, besnet d'en Ramon, ja mort,
quc molt gentilment m'ha deixat consultar el seu fill senyor Emilio Bonaplata Gonzalez
Mendoza.

43.- Per exemple, a la primavera i l'estiu de 1830, amb ocasio d'acompanyar, a
mes de la seva muller i la seva sogra, «un cunyat greument malalt>> (segons la carta cita-
da a la nota 1).

44.- Testament de Ramon Bonaplata, atorgat a Madrid el 4 d'octubre de 1845
(A.H.P.M., protocol 24.645, not. Isidro Ortega Salomon). Dec aquest document, aixi
com el de la nota 53 bis i 1'article de la nota 60, a l'investigadora sevillana Ma Jose
Alvarez Pantoja.

45.- Segons la carta de Cea Bermudez citada a la nota 1.
46.- He tractat dels origens de la fortuna dels Figueroa, basada en la comercialitza-

cio del plom d'Arrayanes, at capitol <Andalusia, paradis dell metalls no ferrosos>>, in-
serit dins de I'obra col•lectiva Historia de Andalucia, volum VII: La Andalucia liberal
(1778-1868), Editorial Planeta, S.A. Barcelona, 1981, ps. 399-460.

47.- BONAPLATA CABALLERO: <Notas...».
48.- Supra nota 4.
49.- u...havent intentat vendre la seva fabrica als pocs mesos d'esser ell l'amo unic...»
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(testament dc Ramon B., supra rota 44).

50.- MADOZ, Diccionario...

51.- BONAPLATA CABALLERO: « Notas...».
52.- La descendencia de Ramon Bonaplata i Josefa Roura es completa amb Julia

(nascuda el 1832), Antonia (n. 1836), Teodor (n. 1843) i Josefa (n. 1849 o 1850).
53.- El 1866, la vidua de Ranson Bonaplata continuava al davant de la fundicio,

associada una altra vegada amb Sanford (Informacion sobre el derecho diferencial de
bandera y sobre los de aduanas exigibles a los hierros, el carbon de piedra v los algodo-
nes..., volum i1: Hierros, Imp. Nacional, Madrid, 1867, p. 188), si be no a )'antic con-
vent mercedari, adjudicat el desembre de 1861 al Credit Mobiliari Espanyol, a causa
de dificultats financeres, sing a la finca anomenada «Tejar del Cerro» , de Chamberi,
adquirida el maig de 1864 (BONAPLATA CABALLERO: Notas...»).

53 bis.- Data deduida d'un codicil de N.B., atorgat el 22 de setembre de 1865, quail
comptava 58 anys (Arxiu Historic de Protocols de Sevilla, notari Pablo Maria Olave,
Ilibre 19).

54.- Les cartes son reproduides en facsimil i transcrites a I'article d'INFANTE-
GALAN referenciat a la nota 60.

55.- Supra nota 4.

56.- El 27 de juliol, en produir-se les primeres amenaces, en Narcis, capita del ler.
batallo de la Milicia Nacional, obtingue del general Llauder permis per a defensar arnb
els seus homes I'establiment fabril (PIRALA, Antonio: Historia de la guerra civil y de
los partidos liberal y carlista, volum 1, Madrid, 1899, p. 623).

57.- Testament de Narcis Bonaplata, datat a Sevilla el 22 d'octubre de 1851 (arx.
Hist. de Protocols de Sevilla, notari Pablo Ma Olave; dec aquest document a Francisco
de la Pena).

58.- MADOZ, Diccionario..., XIV, 1849, p. 404.
59.- GIMENEZ i GUITED, Francisco: Gala fabril e industrial de Espana, Libreria

Espanola, Madrid, i Libreria del Plus Ultra, Barcelona, 1862, ps. 146 i 148.
60.- INFANTE-GALAN, Juan: <<La feria de Abril>>, al Boletin de infornracion mu-

nicipal. Sevilla, n.° 3 (1973), ps. IV-Vi.
61.- BONAPLATA CABALLERO: <Notas...»
62.- L'antiga fundicio de <<San Antonio>> funcionava ja a nom de <<Perez Hernia-

nos» pel febrer de 1866 (cf. Informacion sobre el derecho diferencial de bandera..., v.

11: Hierros, p. 171-177).

63.- He tractat d'aquest despertar en el treball que es cita a la nota 46.
64.- BONAPLATA CABALLERO: « Notas...N
65.- La fabrica <<La Minerva)>, uconstruida a la Devesa de les Yeguas, del tenne

de Bailen, que no es encara conclosa, pero tant per la manera en que es va muntant
com per la situacio que ocupa, ha d'esser amb el temps una de les primeres del districte.
Avui ja crida I'atencio pel nombre de forns amb que ha comencat a funcionar, per les
seves dependencies tan espaioses i per esser I'unica que to armadures i cobertes metal Ii-
ques» (Estachstica Minera, 1868, p. 59).

66.- A.H.P.M., protocol 27.691, notari Claudio Sanz y Barea. El preu es fixa en
180.000 rats.

67.- BONAPLATA CABALLERO: uNotas...»
68.- Ajuntarnent de Bailen, Actes: sessio extraordinaria de 15-XI-1871 (documen-

tacio proporcionada per Joan Alegret i Berta Nadal).
69.- Ajuntament de Bailen, Actes: sessio extraord. de 25-IX-1873.
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70.- El 1905, cl «coto Figueroa», antic ucoto Bonaplata», fou adquirit per la So-
ciete Houillere et Metallurgique de Penarroya (Revista minera, metalurgica y de inge-
nierta, LVI, p. 154).

71.- El 1889, la comissio liquidadora de <<Los amigos de Reding>> vendrien la finca
a Pablo Manot Vall, i aquest al municipi, el 1894 («Escriptura de venda d'una casa-
palau situada al carrer de Santa Gertrudis d'aquesta ciutat, atorgada pel senyor Ramon
Sainz Garcia com a apoderat del senyor Pablo Manot Val] a favor de I'Ajuntament
d'aquesta ciutat, davant del senyor Antonio Guzman Armenteros», notari de la locali-
tat, datada el 4 de febrer de 1894 i conservada a 1'arxiu municipal).

72.- UMBERT, Marcelino: Espana en la Exposicion Universal de Paris de 1878.
La ciencia, las arses, la industria, el comercio y la produccion de Espana y de sus colo-
nias ante losjurados internacionales, Imp. de M. Minuesa de los Rios, Madrid, 1879,
p. 273.

73.- L'anunci de la subhasta fou publicat al Bol. Of. de la Provincia de Jaen, n.°
2873, de data 22 d'octubre de 1878.

74.- L'adjudicacio s'efectua el 18 de novembre de 1878. D'ella queda finalment
exclosa la mina <<La Perlan, en atencio al condomini exercit sobre ella per una altra
persona, des del maig de 1867.

75.- El 1880, les 91 i 3/4 accions de la companyia arribaren a cotitzar-se a 50 i fins
a 60.000 rats cada una (MARTOS, Julian de: Guia de Linares y sus minas. Con una
resena histdrica, estadistica y geogr(i ica de todos los pueblos de sit provincia de Jaen,
Linares, Imp. de Julian de Martos e Hijo, 1880, p. 59).

76.- BONAPLATA CABALLERO: <Notas...))
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