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Fàbrica d'Espardenyes 
Espina

(1919-1959)
Lluís Català Massot

1.Localització i orígens.

D’espardenyers a Torredembarra en tenim constància documental 
als Llibres de Matrícula Industrial des de l’any 1870. Hi figuraven 

aleshores Joan Vives Bertrull, que tenia el taller al carrer Nou, número 6, 
i Josep Mercadé Fontanilles que tenia el seu taller al carrer de l’Abadia, 8 
(actual carrer Joan Güell). Joan Vives figurà actiu fins l’any 1899.

Al de 1895 també hi figurà un altre espardenyer, Joan Ciuró Recasens, 
actiu fins l’any 1923. Va tenir el seu taller en diversos indrets durant la seva 
vida activa.

Josep Mercadé Fontanilles era actiu el 1880 i a partir de 1886 figurava 
com a titular del seu taller d’espardenyer la seva vídua Rosalia Boada Mañé. 
Aquesta va traslladar el seu taller al carrer Nou, número 2, on hi va restar 
fins al final de la seva existència al 1935, quan el seu titular era ja des de l’any 
1911 el seu fill Josep Mercadé Boada, pare de Josep Mercadé Recasens. 
Aquest fou el pare de Josep Mercadé Recasens, que l'any 1926 fundaria 
l'empresa Concuctores eléctrios Mercadé S.A, (CEMSA). Precisament el 
seu pare va deixar d’exercir d’espardenyer l’any 1935, quan el seu fill va 
convertir la seva empresa de fabricació de conductors elèctrics en Societat 
Anònima i a ell en un dels accionistes de l’empresa.

El fundador de la fàbrica d’espardenyes Espina fou Josep Espina 
Ballesté, nascut a Tarragona el 1897,1 orfe de pare, va començar els seus 
passos estudiant al Seminari de Tarragona. Conscient de les mancances 
econòmiques familiars, es va veure obligat a deixar els estudis per passar 
1 Canals Fusté, Eduard (?): Un industrial dels anys 39"Calçats Espina”, La Sínia, pàgina 18. Patronat 
de Cultura. Torredembarra.
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a formar-se en el món dels 
oficis. Segons els testimonis 
familiars es formà en l’ofici 
de baster i espardenyer a Sant 
Sadurní, en el taller d’Antoni 
Dalmau. Allí va conèixer a 
Providència Llopart Sabaté, 
natural de Subirats, amb la que 
es casà el 1920. Tindrien tres 
fills: Antoni (1920), Dolors 
(1923) i Josep Maria (1930). 

1.Josep Espina Ballesté.

Després de casar-se es van traslladar a Torredembarra. Probablement 
fos l’any 1919, perquè en les etiquetes de l’empresa posava aquest any com 
el de la fundació de l’empresa de Josep Espina. Però no es dedicava només 
al calçat. L’any 1924 encara apareixia al Llibre de Matrícula industrial amb 
llicències industrials de baster i d’espardenyer. Feines que exercia en un 
taller que tenia al carrer Sant Antoni número 6. 

2.Tarja comercial.
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3.Certificat de naixement del tercer fill, el Josep Maria.1930.

Lluís Català Massot
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3.2.Detall del Llibre de Matrícula Industrial de 1924.

Era un taller artesà i no una fàbrica. Allí hi feia principalment 
guarniments pels animals de tir, com ara: collars, tires de cuir per a penjar 
els picarols que duien al coll els cavalls, tires d’arrossegament, etc... Al 
mateix temps feia de matalasser i fabricant de matalassos de llana. 

4.Carta de reclamació de Josep Espina a la fàbrica de Lluís Sedó Boronat de La Riera. 1927.2

2Arxiu de Sedó Industrial. La Riera. Correspondència de l’ any 1927.
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5.Comanda de lona a la 
fàbrica de Lluís Sedó.1928. 3

6.Albarà de Josep Espina 
dels anys 20, quan encara es 
dedicava a l’ofici de baster.4

3Arxiu d’Industrial 
Sedó (La Riera): 
Correspondència. 
4Document cedit per la 
família Fusté Espina. 
Si no es diu el contrari, 
tots els documents i 
fotografies són una 
cessió de la mateixa 
família.

Lluís Català Massot
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A partir de 1928 va traslladar el seu taller al número 5 del mateix carrer 
Sant Antoni, en el local que havia estat d’un altre baster, Pere Solsona 
Borrell. Allí hi va estar fins l’any 1930, quan es va traslladar al carrer 
Antoni Roig número 3, que havia estat uns anys abans el local d’un anterior 
espardenyer, Joan Vives Bertrull.

Quan ja estava instal·lat en aquest nou local va decidir donar una canvi 
a la seva activitat. Els anys 30 ja comença a figurar en el llibre de matrícula 
industrial en primer lloc com a fabricant d’espardenyes amb sola de goma, 
i en segon lloc, de baster. 

7.Model de factura dels anys 30 del segle XX.

L’any 1936, pocs mesos abans de començar la Guerra Civil, volia 
comprar maquinària auxiliar per cosir calçat i produir sandàlies. Per tant ja 
devia exercir principalment de fabricant de sabates.

De fet, durant els primers mesos de la Guerra Civil, entre els mesos de 
setembre de 1936 i el gener de 1937, va vendre espardenyes o botes, no 
queda clar el producte, tant a la Generalitat, 897 parells per un valor de 
15.000 pessetes, com a UGT, PSUC i JSU, 200 parells per 10.902 pessetes. 
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8.Carta de resposta d’una empresa de maquinària de segona mà per a fabricar calçat.1936.

Lluís Català Massot
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9.Detalls del Llibre Major de J. Espina de finals de 1936 al començament de la Guerra, on hi figura la 
Generalitat com a client.

10.En aquesta pàgina figuren com a clients la UGT, el PSUC l Les Joventuts Socialistes Unificades. Era el 
primer any de la Guerra Civil, a finals del 1936.

És possible que 
foren espardenyes o 
botes destinades a 
equipar els voluntaris 
que marxaren al front 
al començament de 
la Guerra.

11 i 12.Banc de sabater i premsa i formes de fusta de la casa Josep Espina.
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2.La Fàbrica.

Poc temps després de la Guerra, va traslladar la fàbrica a una casa al 
carrer Antoni Roig, actualment el número 51, que correspon a una 

de les cases dels indians amb un pati amb sortida al carreró del darrera, 
actualment correspon al carrer Indians, número 8. En aquest pati ja hi havia 
la nau industrial en la qual s’hi havia desenvolupat la fàbrica de brodats 
de la vídua de Francesc Cardona, Maria Peitx Badia, des de l’any 1925. 
La Comissió Municipal Permanent en la sessió del dia 17 de desembre 
d’aquell any va aprovar la instal·lació de diversos telers a la casa número 51 
del carrer Antoni Roig.5

13.Fàbrica Josep Espina pel darrera, carrer Indians, 8. Abans havia estat la fàbrica de brodats Cardona. 
Actualment desapareguda.

5AMTO: Fons municipal. Actes. Top 10/1.

Lluís Català Massot
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14.Interior de la fàbrica molts anys després del seu tancament. 
Aquesta casa i el local els va comprar i equipar, gràcies a un préstec de 

50.000 pessetes d’Antoni Dalmau i Gimbernau de Sant Sadurní. Préstec 
que havia de tornar en el termini de 3 anys i pel qual va pagar un interès del 
5%. Com a garantia, va hipotecar la casa que acabava de comprar. 
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En el Llibre de Matrícula Industrial de 1942 és el primer any que 
l’empresa de Josep Espina figura instal·lada al carrer Antoni Roig, 51. 
Encara hi figurava com espardenyer i no com a fabricant d’espardenyes. Per 
tant s’hi devia traslladar probablement l’any1941 i encara no era considerat 
un fabricant, sinó un artesà espardenyer. 

Al mateix llibre de Matrícula de l’any 1943, trobem per primer cop 
oficialment el seu taller ja anomenat fábrica de alpargatas al carrer Nou 51 
inclosa entre les empreses que pagaven els impostos propis de la tarifa 3a. 
Per tant ja devia utilitzar maquinària moguda per motors elèctrics, que era 
el criteri que es feia servir aleshores per incloure l’activitat en aquesta tarifa.

15.Detall del Llibre de Matrícula Industrial de 1943 on apareix inscrita la fàbrica d’espardenyes Espina.

Lluís Català Massot
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3.El procés productiu.
Josep Espina fabricava principalment calçat per a pagesos, o sigui, 

espardenyes amb sola de pneumàtic i vetes per subjectar el peu, que costaven 
50 pessetes. El fet de tenir una sola de goma era una innovació aquells anys. 

L’any 1945 havia sol·licitat la marca per aquest model d’espardenya amb 
el nom"Alpargatas J. Espina"pel període de 20 anys.

D’entre les empreses subministradores dels materials necessaris per al 
seu procés industrial coneixem les següents:

Guillermo Albero, d’Hilados de Bañeres (Alacant).
Marcelo Amant (Cornellà de Llobregat), que subministrava coles 
líquides per tintar les betes de les espardenyes.
Vídua de Francisco Cabré, de la fàbrica de cordons de la Selva del Camp.
Curtidos Esteban Ollé, de Barcelona, que proporcionava la pell.
Recasens S.A., fàbrica de lones de la Pobla de Montornès.
Textil Lonera d’Agramunt (Lleida).
Curtidos Vives, d’Igualada (Barcelona), que proporcionava la pell.

16.Registre de la marca Alpargatas J. Espina. 1945
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17.Registre de la marca Alpargata clase 50.

Amb els anys va substituir la feina de cosir les soles de les espardenyes 
per la de vulcanitzar-les. Va fabricar també botes de sola de goma, 
anomenades"Caçadora Pneumàtica Alpina”, “Borceguí” en deien els 
comerciants del ram, segons consta al Llibre diari de l’empresa, que venia 
per 100 pessetes. Estaven fetes amb tela de lona i pell i soles de goma. 
També va fabricar la sabata coneguda amb el nom d’“Anglesa”, sandàlies 
i sabates corrents.6

6Segons el testimoni de la família.

Lluís Català Massot
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18.Registre de la marca Alpargatas J. Espina.
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19.Exemple d’espardenya de sola de goma cosida.1

1 Fotografia de l’autor.

19.Exemple d’espardenya de sola de goma cosida.1

7 Fotografia de l’autor.

Lluís Català Massot

20.Formes de sabates que es fabricaven a J. Espina i Cia.
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Per això als anys 40 va invertir unes 35.000 pessetes en maquinària nova 
per tallar, premsar i cosir. Va adquirir també una autoclau per vulcanitzar 
les soles de les espardenyes i les botes. Aquesta màquina va simplificar i 
augmentar la capacitat de tractar la goma per a les seves sabates.

21.Rebut del pagament de connexió del comptador elèctric. 1948.
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4.Evolució de l’empresa.

Associació amb Magí Malé Marot i altres socis: José Espina y 
Compañía.1944-1945.

Durant els anys 40 es va associar amb dos socis capitalistes, Magí Malé 
Marot, industrial i comerciant sabater de Tarragona, i Manuel Gatell Gras, 
de Torredembarra, que aportaren 30.000 pessetes cada un de capital a 
l’empresa. També es va associar amb Josep Maria Novellas, de Barcelona, 
que feia de comercial per tot Catalunya. Aquesta última relació, però, va 
acabar als tribunals perquè els altres socis l’acusaren d’actuar il·lícitament 
en benefici propi. L’objecte de l’associació era millorar la qualitat de les 
espardenyes fabricant-les amb una pell que les envoltés.

L’any 1944 Josep Espina va formalitzar un contracte societari amb 
Magí Malé Marot, pel qual s’acordà:

-formar una societat amb el nom de José Espina y Compañía.
-amb l’objecte de fabricar"cercos de piel para alpargatas”.
-que el capital seria de 23.000 pessetes, 6.000 de les quals les 

aportarien en efectiu els dos socis, la meitat cada un. Les 17.000 
restants les aportarien en maquinària, també pagada la meitat per 
cadascun:

1 màquina de tallar tires per 4.000 pessetes
1 màquina de perforar, per 1.500 pessetes
1 motor d’1 CV, per 1.000 pessetes
1 motor de ½ CV, per 500 pessetes
Rodets, per 500 pessetes
1 aparell per comptar metres, per 500 pessetes
2 màquines de plegar
Instal·lació i taules, per 1.000 pessetes
1 màquina de plegar de 5 i ½ m/m, per 1.000 pessetes
1 màquina d’escriure marca Underwood, per 1.500 pessetes
1 màquina de rebaixar la pell, per 5.000 pessetes.

També acordaren que la representació legal de l’empresa seria a càrrec 
de Josep Espina. En cas de dissolució de l’empresa, s’adjudicaria tota la 
maquinària a Josep Espina, compensant, però, econòmicament Magí Malé 
per la seva part de propietat.

Lluís Català Massot
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22. Constitució de l’empresa amb Magí Malé Marot.
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23. Constitució de l’empresa amb Magí Malé Marot (continuació).

Després de la Guerra Civil no es podien obrir nous negocis sense 
el permís del Ministeri d’Indústria, que exercia un control estricte de 
la distribució de totes les matèries primeres, per mitjà de l’adjudicació 
de contingents als industrials. La política d’aquest Ministeri era només 
autoritzar la reobertura de fàbriques ja existents abans de la Guerra. Per 
això fou necessària la col·laboració de Miquel Malé, germà del Magí, que 
havia sigut titular d’una fàbrica d’espardenyes a Tarragona. La fàbrica de 
calçat Espina va poder funcionar amb la llicència obtinguda pel Miquel, que 
al·legava que havia traslladat la seva residència i la fàbrica de Torredembarra 
per no trobar local a Tarragona per reobrir-la.

En l’expedient presentat per obtenir la llicència per obrir la fàbrica 
a Torredembarra, Miquel Malé explicava que havia tingut una fàbrica 
d’espardenyes abans de la Guerra Civil a Tarragona, amb maquinària per 
fabricar mecànicament les taloneres de les espardenyes.8 
8 AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias: (13) 03 71/5648 Expedient 14.880.

Lluís Català Massot
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Sol·licitava autorització per muntar una indústria per fabricar-ne al 
carrer Antoni Roig 51 de Torredembarra, que era el local de la fàbrica Espina. 
Feia constar també que la maquinària estava valorada en 20.000 pessetes 
i que l’objectiu de la seva empresa era facilitar als fabricants d’espardenyes 
les taloneres, fabricades"con guita de fibra vegetal que actualmente se adhiere 
al tacón de la alpargata pero confeccionándose a mano, al poderla fabricar 
mecánicamente, viene a facilitar la fabricación de alpargatas reduciendo su coste 
y aumentando con ello la producción, actualmente reducida ante las necesidades 
del mercado”.
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24. Recurs de Miquel Malé Marot per tal d’aconseguir l’autorització per instal·lar una fàbrica de taloneres al 
local de Josep Espina.1945.

Lluís Català Massot
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25.Continuació del recurs de Miquel Malé Marot.9

9AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias: (13) 03 71/5648 Expedient 14.880.
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26.Exemple de les taloneres que volia fabricar Miquel Malé Marot amb els dos telers al local de Josep Espina.10

Demanava permís per instal·lar la següent maquinària: 
2 telers, de 8 i de 12 pinces, (per valor de 17.000 pessetes), 
1 aparell d’ordir i preparar les canilles per a les llançadores (1.000 pessetes),
1 màquina de tallar i colindrar (1.000 pessetes),
1 motor elèctric de 5 HP,"usado con instalación de embarrado para accionar 

todas las máquinas. (1.000 pessetes).

“Estos elementos componian parte de la instalación de su fábrica de 
zapatos que tenía instalada en Tarragona, en la carretera de Barcelona, 
21, que le fue colectivizada y después destruida por los elementos de la 
colectivización, en parte, siendo estos los unicos elementos que pudo 
recuperar y reconstruir, no habiendo puesto en marcha la industrria por 
falta de medios momentáneamente, y por falta de local apropiado.”

La fàbrica tarragonina havia estat activa els anys 1934,1935 i 1936.

Preveia que consumiria uns 200 Kgs de fibra vegetal de ginesta o lli 
cada setmana. Produiria 360 parells de talons, en una jornada laboral de 8 
hores i que necessitaria 3 obrers fixes. 
10AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias: (13) 03 71/5648 Expedient 14.880.

Lluís Català Massot
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11 AGA: Ministerio de Industria. Nuevas Industrias: (13) 03 71/5648 Expedient 14.880.

27.Informe favorable a l’obertura de la fàbrica de taloneres dins la fàbrica Espina.11
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L’any 1946, quan ja havia aconseguit l’autorització per obrir la seva 
fàbrica de taloneres, Miquel va vendre els telers al seu germà Magí amb el 
vist i plau dels socis d’aquest Josep Espina Ballesté i Manuel Gatell Gras. 
Els va vendre per 42.500 pessetes.

28.Còpia de la venda feta per Miquel Malé Marot al seu germà Magí i a un soci de la seva part dels dos telers 
per fer taloneres que devien estar ja instal·lats a la fàbrica Espina. 1946.

Durant l’any 1945, fins i tot abans d’obtenir la llicència, però, ja estaven 
muntant tota la maquinària al local de la fàbrica Espina, tal com mostren 
els rebuts de la serralleria de Sebastià Solé, que en va fer la instal·lació 
durant els mesos d’abril, maig i juny de 1945.

Lluís Català Massot
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29.Factura de la serralleria Solé de Torredembarra per la instal·lació de la maquinària. 1945.
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30. Ídem.

Lluís Català Massot
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31. Ídem.
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En el moment del seu màxim esplendor Calçats Espina fabricava també 
sabates amb sola de goma. A més dels dos telers per teixir les taloneres de 
les espardenyes, tenia aquest equipament industrial:

45 encunys,
6 taules amb capitells,
3 carretons,
200 formes, 
1 màquina de col·locar traus, 
1 màquina de puntejar, marca Atlas,
1 màquina de muntar sandàlies, 
1 màquina per retallar els sobrants,
3 màquines de cosir Singer amb motor elèctric.

Compraven anualment 1.000 kgs de goma de pneumàtic i 1.800 kgs 
de goma per fabricar les sabates més refinades de la seva producció: les 
botes de pell anomenades Alpines, que costaven 85 pessetes, i les sabates 
tancades d’estil anglès.

Lluís Català Massot
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4.Els obrers.

La fàbrica Espina va arribar a donar feina fins a vint-i-cinc treballadors. 
Cobraven mensualment entre 300 i 400 pessetes durant els anys 50. 

32.Nòmina d’un treballador de J. Espina al 1954.
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4.Els clients.

La majoria dels clients de la Fàbrica Josep Espina eren del Camp de 
Tarragona i del Penedès. Tot i que n’hi havia també d’algunes comarques 

barcelonines, com de l’Anoia i del Garraf. Els anys 1950 i 1951 també 
venien els seus productes a la Conca de Barberà i a poblacions gironines 
com Santa Coloma de Farners, Figueres o Palafrugell.

33.Contraportada d’un volum de Llibre Major de Josep Espina. S’hi pot veure un humil índex amb una llista 
dels pobles en els quals tenia clients aquell any. També es pot veure una enganxina publicitària del transportista 

torrenc Josep Ametllé que sovint era utilitzat pel transport dels seus productes o de les matèries primeres.

Lluís Català Massot
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Entre els seus clients habituals trobem, entre altres, els següents 
botiguers:

Antoni Casas, de Valls.
Casimir Casado, de Girona.
Filla de Joan Conill, de Vic.
Alfred Contreras, de Vilanova i la Geltú.
Antoni Gatell, de Vilafranca del Penedès.
Indústria de la Goma, de Tarragona.
Luis Gombán, de Tarragona.
Antonieta Recasens, de Sant Sadurní d’Anoia.
Lluís Rosell Esteve, de Valls.
Ramon i Miquel Rovira, de Vic.
Josep Sánchez, de Barcelona.
Josep Trepat, de Tàrrega (Lleida). 
Agustí Homs, d’Igualada.

Durant els anys de la Guerra Civil, com hem vist, havia tingut com a 
client la Generalitat de Catalunya, el sindicat UGT, el PSUC i les Joventuts 
Socialistes Unificades de Catalunya. A la Generalitat li va vendre 897 parells 
d’espardenyes per 14,50 pessetes durant l’últim trimestre de 1936 i el gener 
de 1937. En total va ingressar 15.000 pessetes per aquesta comanda. I als 
sindicats i al PSUC i JSUC, 200 parells de botes a 36 pessetes el parell, per 
un valor total de 10.902 pessetes.

L’any 1946, entre el mes de setembre i el 7 de desembre de 1946 van 
vendre 1.044 "borceguís"o botes de tela a 55 pessetes el parell. Junt amb 
altres productes, la venda total d’aquests mesos va pujar a 80.729 pessetes. 

Els mesos de primavera i d’estiu, segons es pot observar en el Llibre 
Diari, venien principalment espardenyes entre 21 i 26 pessetes el parell. 
També fabricaven sabates amb taloneres, punteres i sola de pell i lona a la 
resta, que venien l’any 1946 per 36 pessetes. Devien ser aquestes les que 
anomenaven"angleses”.

El 1950 una espardenya de cintes o amb corretja amb sola de goma la 
venien per 22 o 23 pessetes.

Les sabates amb talonera i puntera de pell, les angleses, costaven llavors 
unes 43 pessetes el parell.

I unes botes de pell, sense lona, amb sola de goma les venien per 58 
pessetes.
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Espardenyes o sandàlies de pell de 38 a 43 pessetes el 1951. 
Durant l’any 1951 s’observa un lleuger augment dels preus de venda i 

també una major qualitat dels productes venuts.
Unes botes totes de pell fetes a mà valien 85 pessetes el 1951.

 
34.Full del Llibre Diari de 1946.

35.Ídem.

Lluís Català Massot
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5.La fi de l’empresa.

L’empresa de calçats Espina continuà apareixent registrada als Llibres 
de Matrícula industrial fins l’any 1949. Després de dos anys d’absència, 

l’any 1952 hi tornà a figurar. Ara, però, simplement com espardenyer 
“albarquero” i no com a fàbrica.

Devia començar la crisi de l’empresa.
Els anys 50, Josep Espina va cedir paulatinament la direcció de la fàbrica 

al seu fill Josep Maria perquè el fill gran Antoni ja havia mort. Aquest va 
dirigir-la durant uns anys, fins el 1959. La maquinària va quedar obsoleta i 
la competència i les exigències del mercat la van fer molt vulnerable. Poc a 
poc van disminuir les comandes i les pèrdues van aparèixer. L’any 1959 es 
donà de baixa al Registre de matrícules industrials.

36.Ídem.

També es dedicaven a canviar parts del calçat vell, com la lona o les 
soles. De totes maneres aquesta era una activitat de molt poc pes econòmic 
en l’empresa.
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12AMTO: Fons documental d’Hisenda, Top. 370/3.

37.Fitxa de l’última revisió de la fàbrica el 1958.

Durant uns anys el Josep Maria Espina Llopart només es devia dedicar 
a la venda de sabates, però no fou fins l’any 1965 quan oficialment, segons 
el Llibre de Matrícula, figura com a propietari d’una botiga de venda de 
sabates a la planta baixa de la seva casa que donava al carrer Antoni Roig, 
número 51. 12

Lluís Català Massot
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