
LA CALDERERIA A SANT ANDREU 

La caidereria avui 

La indústria moderna actual funciona en  bona pan amb marerials 
que han estat treballats initjancant la caldereria. És impensable l'actual si- 
derúrgia i metal.lúrgia, les indústries químiques i petroquímiques, les 
construccions i les obres públiques, I'enginyeria energetica, la indústria del 
petroli, la nuclear i la de I'alimentació, per posar uns quants exemples, 
sense material d'equipament proporcionat per la caldereria. D'aquí el pa- 
per biisic que La caldereria juga en el món modern i en la seva economia. 

Avui s'entén la caldereria com la fabricació i el muntatge d'aparells i 
conjunts industrials que poden estar sotmesos a I'acció de les flames i 
d'altres sisternes d'escalfament i que estan destinats a contenir, transportar 
o transformar productes soiids, iíquids o gasosos, de qualsevol naturalesa i 
en  les més variades condicions de pressió i de temperatura. 

Les activitats de  caldereria no tenen un camp limitat amb exactitud. 
De vegades se superposen amb les de les construccions met2l.liques, la 
xapisteria, les canonades indusuials, les construccions navals i les cons- 
truccions meciiniques, iot i que cadascuna daquestes té el seu carnp espe- 
cífic. Peró, si quelcom de caracteristic té la caldereria, és que els aparells 
que fabrica han d'estar sotmesos a una pressió interior o exterior. 

La caldereria artesanal andreuenca, 
una c a W e r i a  d'aram i de ferro 

Pero quan fem referencia a la caldereria artesanal no volem pas in- 



dicar I'esmenrada a L'apartar. anterior. Ens comentava el Sr. Sebastia Solé i 
Miralles que la caldereria es dividia en tres grans apanats: la de I'aram, la 
tnitjana caldereria i la gran caldereria Aq~iesta última és la que més es tre- 
balla actualment. Tant la mitjana com la gran caldereria etnpren el ferro i 
l'acer coin a materials bisics. A Sant Andre~i encara tenim i hem tingut 
indústries que treballaven la gran caldereria. Exemples del que diem són 
la Maquinista Terrestre i Marítima i els ja desapareguts Tallers del Nord. 

Els Tallers Solé han treballat fonatnentalment la caldereria de I'aram, 
és a dir, la tradicional. Avui, la caldereria artesanal de l'aram esti desapa- 
reixent. A Sant Andreu, de caldereries d'aram n'hi ha hagut poques. 
Mosseii Joan Clapés, a les Fulles histdriques de Sant Andreu de Palomar, 
en parlar de la vida social ja ens diu "Coi11 sia que objectes d'aram quasi 
no se'n constnieixen, per aix6 han ernigrat aquesis oficis de Sant Andreii". 
Per tant, la inostra de la família Colé és un dels pocs testimonis de la 
presencia d'aquest ofici a casa nostra. Aquí si que el sentit de calderer ve 
originariament de qui fa i ven calderes, entenent aquesta coin un reci- 
pient, en aquest cas d'araril, gran, de forma esferica, que serveix per a es- 
calfar-hi i fer-hi bullir aigua o altres Iíquids, i tnmbé per a coure-hi alguna 
cosa. 

Els inaterials que s'utilitzaven eren fowarnentalment I'aram, pero 
també en menor mesura el ferro: I'estaiiy, el zenc, el plom i el ilautó 
(aiiatge de coure amb zenc). 

L'aram, segons la definició de la Gran Enciclopedia Catalana, és 
coiire batut, Iaminat o forrar en fortna de xapa, perfil, canonada o fil ine- 
tal~lic. Cal dir que La caldereria d'aram és la n ~ é s  antiga que es coneix. 
Com és prou sabut I'aram i el coure en general ja fou einprat per I'home 
prehistoric, abans que el ferro. fis un bon conductor electric (la seva coil- 
ductibilitat és sis vegades n ~ é s  gran que la del fem),  és també un extraor- 
dinari conductor de la calor, la seva ductiiitat permet d'allargar quatre 
vegades la seva longitud martellejant en fred i, alhora, la deformació en 
fred el conveneix en  un material dur i difícil de plegar. És molt més facil 
de tractar que el ferro. D'aquí la seva gran importincia. Avui, pero, ha 
estat substituit en bona paií per l'acer inoxidable. 

L'estany ~'~itilitzava per fer soldadures i rambé per recobrir -estu- 
nyur- efs estris de criina i de laboratori, com per exeinple les cassoles, ja 
que I'aram faciliia la creació d'un carbonat (el popular verdet), de color 
verd, que és tdxic i que per tanr por perjudicar la salut humana. L'estany, 
que s'adhereix perfectament al coure, evita la possibilitat de creació de 
verdet, especialiiient quan es fregeix. En el cas que nornés s'hagin de 
bullir iíquids, no cal estanyar I'aram. 



Al llarg de la historia, molts han estat els productes fabricas amb 
I'aram, des de monedes fins a claus, fils, revestiments del buc de vaixells 
de fusta, calderes de pages per bullir el vi o per fer la calderada de les 
besties, etc. La seva resistencia a la corrosió ha estat fonamental. A més de 
les calderes, i'aram s'emprava en la fabricació d'autoclaus i de bescan- 
viüdors de calor. Si visitem indústries que fabriquen alcohol o productes 
relacionats amb aquest i fabriques de cervesa, encara és possible de veure 
molts estris d'un color rogenc característic que és precisainent el de 
I'aram, considera1 com un material molt adequat. S'ha de dir que molts 
productes actuals (cables, planxes, radiadors.,.) segueixen emprant aquest 
material. 

La caldereria andreuenca dels Solé ha fabrica, entre altres produc- 
tes, alambins i serpentins per a laboratori, conduccions de tubs per vapor, 
bombos (cilindres) pera miquines de parar, serpertins de tint (per tenyir), 
canons d'embut, campanes emprades pels fabricants de barrets, estris de 
cuina, brasers i un llarg etcetera. 

El metall es treballava en fred. Tot i que també es pot treballar en 
calent, segons la destinació del producte, en el cas andreuenc aquest dar- 
rer procediinent no es feia servir gaire. 

L'aram que es rebia al taller, podia ser de dues maneres: bé en 
forma de planxa, bé en forma de copa. En el primer cas, la feina era més 
gran, puix calia partir la planxa i s'havia de comensar a elaborar I'estri que 
es volia fabricar des de zero. En el cas de la copa, que ja era mitja caldera, 
s'havia d'adaptar a la mida que es volia i amb aixó ja n'hi havia prou, a 
part que s'estalviava la soldadura i moltes hores de feina. En tots dos 
casos I'aranl ja venia reciiit. La recuita és un tractament tecnic pel qual les 
peces metal.liques, en aquest cas I'aram, disminueixen la seva fragilitat i se 
li confereix el tremp necessari, és a dir que se I'endureix. 

En el cas que I'aram vingués en forma de planxa, s'havia de fer rrn 
cilindre; una vegada donada aquesta forma geometrica, i a cops de mar- 
tell, s'eixamplava la part superior del cilindre i s'estrenyia la pan inferior 
fins a formar un con. El Sr. Sehastia Solé i Miralles insisteix molt que en 
aquest cas tot es feia a base de cops de martell i d'intuició i experiencia. 
En el cas de la caldereria feta amb ferro s'ha de saber de dibuix i coneixer 
perfectament la geometria descriptiva, donada la dificultat del treball amb 
aquest metall i la necessitat d'una gran exactitud en les peces que es rea- 
litzen. 

Ja la copa adaptada o el con format a partir del cilindre, calia soldar 
el disc amb el qual es tancava el fons de la caldera o de I'estri que es 
fabricava. També s'hi afegia l'anella o les anelles, si en portava. Com que 





Jaume Solé, avi de l'actual Sebastia Solé i Miralles. Nat a Cervera, com que 
era cabaler, els seus pares el ponaren a Barcelona a fer l'aprenentatge de 
l'ofici de calderer, per la qual cosa pagaren dues unces i mitja d'or a i'amo 
&una caldereria de la Placa de les 0lle.s:' amb aixó li va quedar liquidada 
la Ilegítima hereditaria. El viatge el varen fer amb el mitja de transport de 
['epoca, la diligencia, per tal com encara no hi havia la iínia de tren que 
més tard va unir la capital de la Segarra amb Barcelona: era abans de I'any 
1854, ja que d'aquest any és datada una cana de festeig del fadrí Jaume a 
la seva futura muller Mundeta -provinent de la vila de Moia i a la qual va 
coneixer tot fent de minyona i dependenta a cal guanter de la Placa de la 
Llana- que encara conserva la farnília.2 Com molts dels aprenents de 
I'epoca i seguint costums antiquíssims, I'aprenent no cobrava cap sou, 
pero vivia a casa de I'amo -al mateix edifici de la feina o ben a p r o p  i 
aquest el mantenia. L'aprenent havia de posar-se a la feina mitja hora 
abans que els altres treballaciors, plegava mitja hora més tard, i els diu- 
menges al rnatí enllestia feines pendents i endre~ava, netejava i escom- 
brava eines, miquines i taller. En aquest taller, a més de  fabricar 
productes com calderes de vi, xocolateres, estris de cuina, etc., els venien 
al mateix taller, en  el més pur estil gremial. Un cop casar i vivint fora de 
I'amo, en un pis de la P l a ~ a  de  la Llana, als vespres i a les festes feia peti- 
tes feines de caldereria -elaboració o adobs de peces petites, industrials i 
domestiques, de liautó (trompetes i piaterets per a músics -fins i tot del Li- 
ceu-, estalvis, cantirs.. .) i d'aram (brasers, paelles, xocolateres.. .)- a casa 
seva. Més endavant va deYrar la cadereria de la Placa de les Olles per 
entrar a treballar al5 tallers ferroviaris de l'estació del Nord de Barcelona, 
dels quals la caldereria era la funció principal (totes les maquines eren de 
vapor); el seu amo, malagraciós per la nova, va etzibar-li "que no s'havia 
guanyat ni l'aigua que havia begut a casa seva"; el seu fill Sebastia, pare 

l. Aquesta placa va desapareixer en obrii. la Via Lvietana a comencamen~ del segle 
XX. Es trobava prop de i'encieuament de la via Laielana amb L'Auinguda de la Catedral, prr 
alla on ara hi ha la central de la Caixa d'Estalvis de Catalunya. 

2. En ei sobrescrit de la cana -a ia pan del dors en blanc que queda damunt de tot 
un  cop plegada, ial com era costum a i'epoca, ja que no s'estilaven els sobres ial com avui 
els coneixem- hi ha el nom de la destinataria, pera no la seva adrecv. La carta és en casiella. 
Per la cal.ligrafia, podria ésser escrita per un amanuense professional dels que  escrivien car- 
res per altri, com els que Fins no fa gaire anys Iii havia u la Rambla de Barcelona, per exem- 
ple davant de la Virreine. Per I'estil i contingut, diriem que és la copia d'un foimulaii dels 
que  corrien a i'epoca per a toca classe de situacions familiars i personals. Més que d'una 
cana de festeig corrent, sembla iractar-se &una declaració formal d'intenció de matiimoni. 



de i'actual SebastiA Solé i Miralles, sempre comentava, referint-se a aquest 
fet i a la mentalitat de ¡'+poca, "que ja feia falta que ia genr se civilitzés 
una mica més" (es tracrava encara d'una epoca en que el capitalisme sal- 
vatge del s. XIX coincidia ainb els aspectes més crus que sobrevivien de la 
societat de I'Antic Regim). Va venir a viure a Sant Andreu, al carrer de 
Sant Rainon, des d'on anava a treballar cada dia amb tren -el tenia de 
franc- a I'Estació del Nord. A Sant Andreu hi va néixer la seva única filla 
Lluisa -a la P i a ~ a  de la Llana hi havia tingut quatre nois, dels quals iln es 
va morir poc després de néixer i un altre cap als 4 anys-. El fundador de 
la nissaga clels calderers va morir d'hidropessia quan poc devia passar dels 
40 anys, sense haver tornat mai iiiés a la seva Cervera natal.) 

Els seus dos fills Anton i Sebastii Soler i Ciispinera, de petits, a 
casa, ja ajudaven el pare en  les petites peces que feia o adobava pel seu 
compre, pero l'aprenentatge més ainpli el van fer a fora. En Sebastiii va 
aprendre I'ofici a la Plaga de la Llana, oil cada dia anava a peu des de 
l'antreuenc carrer de Sant Ramon; l'amo, en  comengar, li  va dir a son pare, 
que l'havia acompanyat: "aixd lanar a peu de casa a la feinal t'aniri bé, 
que així, quan arribaras, ja t'haur2 passat la son". Més tard va entrar a la 
Maquinista Terrestre i Marítima, a la Barceloneta, feiila que rambé va dei- 
xar peró ara per establir-se pel seii compre, cosa que féu Sant Andreu, 
amb col~laboració del seu germi Anton. El primer taller el va posar els 
darrers anys del segle en el carrer de Sant Ramon on vivia (aviat dit de 
Tramuntana, des de l'agregació a Barcelona). L'any 1907 es va casar, ja 
ainb més de 40 anys, amb la Carme, una de les noies d'una cansaladeria 
del Clot on anava a dinar quan sonia a fer reparacions. Abans de casar-se 
havia posar el taller al Carrer Gran núm. 114, d'on ja no s'ha mogut fins al 
seil tancament I'any 1987. AllA hi havia "Cal Calderer" i hi vivieil els "cal- 
derers", n o n  amb que tot Sant Andreu coneixia la casa i la família; i quan 

3. A la prematura edat que va morir, ni havia tingilt temps d'anar-hi ni havia aconse- 
guit una posició prou sdlida per prendre's uns dies per al uiatge. Trehallanr coin treballaven 
dies i niri i festes, i sense cap mena de vacances ni res que s'hi assemhlts, $ni trehallant als 
Tallers del Nord no vs poder aprofirar i'oponuniwt de tenir el rren de Iraoc per anarhi; era 
per tores aqriesres coses que dcia el se" fill Sehastia que ja convenia. que el món se civilitzés 
una mica. En aquella epoca, era el més correnr del món que cls fadrisrerns que I>avien dc 
mamar de casa ja no hi toinessin mai niés; pez poc lluny que anessin; a par1 que poca gracia 
feia sovinr a l'hereii que s'hi piesentessin els germans que ja havien mamar. L? seva cnare si 
que va bairar a Barcelona a veure el íill i a coneixer la jove poc despiés d'haver-se casal. Els 
lills &en Jarime van anar a Ce~vera, ja en edar avangada, a coneixer la casa i la familia, i no 
la van saber rrohar. 
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A LOS INDUSTRIALES 
-e- 

: Convencido de los buenos resultados de 1s : 
1 solddduro aur6geno. esta su rssa ha montsdu 2 
1 con todo perfeccionamientu una seccibn de te f 
I susodicha soldadura. 

De las ventaiss que reporta o los indus- : 
trisleo. por ser muy numerosas y pusilivas, nos i 

ii iibstenemos de hacer mencidn. 
f Salvo algunas pequetias excepciones, todas 
f las averiss tienen compo=lurs, debidoal perfec- f 
I cionamiento de nuestros aparatos. 
2 Los trabajos de composición y destrucción i 
5 en barcos, calderas, depdritos, etc.. son une i 
i maravilla, debldo al buen conocimienlo que de 

ellos tenemos, garantizando las soldeduras 
Pais dsr una simple idea de los trabajos, q 

i citaremos algunas soldadurss ouf6genns: plomo j 
f y plomo. hierro fundido, etc., y nada impide que 
I puedan ser limadas, toniesdss o escarpadas f 
: de nuevo. 
I Además. eslacsos construye. gsrantizados, f 
1 unos monta.8eidos autom6ticos y con aire com- i 
2 primido. de unos resultados sorprendentes. á 
j Para la colucscibn y repsracibzi de tuberias f 
j para agua. gas y vapor, tenesnos una secci6n 1 
$ con personal idbneo al eiecto. E 
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calia donar més detalls a un que no els coneixia, li cleien: "Sí home, al 
costat de ca I'espaner (can Sol), al davant dels Lluisos", 

Aquest taller del Carrer Gran, dedicat a la caldereria d'aram pero 
sobretot i cada vegada més a la de ferro, tenia clients penot. Catalunya, 
sobretot grans fabriques on calia fer grans muntatges i grans reparacions. 
Va viure la febre de la 1 Guerra Mundial, quan tota la indústira catalana va 
treballar a mames dobles per proveir els dos bindols contendents; va és- 
ser llavors que es van dedicar molt a la reparació de vaixells, sobretot es- 
trangers, que venien a reparar-se al pon de Barcelona i que havien d'ésser 
enllestits amb tanta urgencia que calia treballar de nits i tot. Va viure la re- 
volució i la guerra del 36 al 39, amb els intents de col.lectivització, la 
intervenció de la Generalitat en I'economia i la indústria, la fabricació de 
tota classe d'estris -sobretot dom+stics- que es varen fer inolt necessaris 
per les circumstincies -Ilums, fogons, galledes, pots, paelles no co- 
b r a ~  en metil.lic sinó amb menjar o amb materia primera . . .  1 va viure 
també la postguerra, amb i'escassedat i la miseria miximes, el racciona- 
inent, els cupos, els contingents, l'estraperlo.. . 

L'any 1946 es va morir en Sebastia Solé i Cuspinera. De fet el taller 
ja feia molts anys que el duia el seu fill Sebasiii Solé i Miralles, el qual, 
entre la responsabilitat de la feina i les trigiques circumstincies de la gue- 
rra i la post-guerra, no va poder acabar els estudis industrials que havia 
comenfat ainb forfa empenta a I'Escola del Treball. Durant els anys 50 va 
anar minvant progressivament la dedicació del taller a la caldereria, sitbsti- 
tuida per la fabricació en serie d'un dels seus accessoris de ferro, les bri- 
des planes per soldar canons (tubs); durant els anys 60 encara van 
continuar fabricant petites pecesd e caldereria, com soldadors de coure 
forjat (encara no s'havien difós els soldadors electrics), plomades de 
paleta, calderons estanyats per bany maria, morrions de claveguera, cas- 
sos, Ilauradors.. . Durant tots aquests anys, i fins al mornent del seu tanca- 
ment, també Iii van treballar els seus dos germans, ¡'Elena i I'Anton 
(q.e.p.d.), el darrer dels quals, el mes petit dels tres, va morir precisament 
un mes i mig després d'haver plegar el negoci (any 1987). 

Aquesta ha estar la histdria de tres generacions dedicades plena- 
ment a i'ofici de la caldereria, i que inai no van fer d'altra cosa. De fet, 
aquesta és la história de moltes altl-es nissagues catalanes: és la historia de 
tots aquells que, amb moltes ganes de treballar, seuse acovardir-se davant 
les dificultats, i aprofitant un arnbient social favorable, han fet la Catalunya 
conteinporania. 


