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J Entre els anuncis «Magatzems Ale-
manys, la casa que ven a millor preu de
Barcelona», «Qui calcula compra a SE-
PU» i «Ja és primavera a El Corte Inglés»

vanpassaranys imètodesdiferentsdeven-
dre i comprar, de passejar i voltar, i va
néixer el gran consum a Barcelona. Els
grans magatzems de la ciutat, sinònim de
modernitat en els primers moments i que

més tard es van posar a l’abast de totes
les classes socials, han evolucionat de ma-
nera destacada des que l’any 1878 els ma-
gatzems El Siglo van ocupar una finca de
l’antiga rambla dels Estudis de la ciutat

i fins ara, en què els grans eixos comercials
de la ciutat estan dominats per les grans
marquesglobals ielsestabliments franqui-
ciats. Barcelona té avui 7 hipermercats, 6
grans magatzems i 12 centres comercials.

(Continua a la plana següent)

Entrada del personal dels magatzems El Siglo, a l’edifici que es va cremar un dia de Nadal. A sota, exposició de bruses de senyora als

mateixos magatzems. / CERCLE CARTÒFIL DE CATALUNYA

PASSAT I PRESENT DEL GRAN COMERÇ A BARCELONA

Des de l’obertura d’El Siglo fins al «Ja és primavera a El Corte Inglés», Barcelona suma 128 anys de grans magatzems

El primer gran magatzem
de la ciutat va ser El Siglo,
que va obrir les portes a la
burgesia barcelonina l’any
1878 ivacomençaraixíuna
nova era en el consum de
masses a la ciutat. Ocupa-
va els números 10, 12 i 14
de l’antiga rambla dels Es-
tudis però es va haver de
traslladar als anys trenta a
l’edifici comercial Can Da-
mians —construï t e l
1915— al carrer Pelai de
Barcelona (a l’edifici on
actualment hi ha l’establi-
ment C & A), ja que un in-
cendi va destruir la que va
ser la primera seu un dia
de Nadal. Per cert que, el
de Can Damians, va ser un
edificiespectacularpera la
seva època. Encara ara
conserva la cúpula de vidre
que es va convertir en un
símbol del carrer Pelai.

Aquesta important via
de la ciutat, convertida
avui dia i amb els anys en
un dels carrers més comer-
cials del centre, també va
ser la seu, l’any 1917, de la
inauguració dels Magat-
zems Capitol —planta
baixa dels números 22, 24
i 26—, batejats inicialment
com a Almacenes Alema-
nes perquè els primers
anys es van dedicar única-
ment a la importació de vi-
dre d’Alemanya però que
es van rebatejar en aca-
bar-se la Guerra Civil com
Capitol. Els magatzems es
van reconvertir, dècades
més tard i vist l’èxit de la
fórmula, en un gran centre
comercial. Però com va
passar en d’altres casos, els
Magatzems Capitol van
tancar les portes a la dèca-
da dels vuitanta sense ha-
ver superat una greu crisi
econòmica, tot i que du-
rant els anys de màxima es-
plendor n’havia comprat
diversos, de centres co-
mercials i botigues.

Al capdamunt del carrer
de Pelai, a tocar de la plaça
Universitat, s’aixecaven
també els Almacenes El
Águila, fundats, com en la
majoria dels casos, per un
sastre i amb delegacions a
Madrid, Alacant, Almeria,
Bilbao, Cadis, Cartagena,
Granada, Palma i Valèn-
cia, entre altres emplaça-
ments. De la façana, en

destacava una àguila es-
pectacular, que impactava
tant els grans com els pe-
tits.

Obre Can Jorba
Aprofitant la reforma del
centre de la ciutat que va
fer l’AjuntamentdeBarce-
lona a final del segle XIX
i principi del XX, la família
Jorba de Castellgalí i Sant

Vicenç de Castellet, i amb
botiga a Manresa, obren
uns grans magatzems a
Barcelona l’any 1932 —en
van tenir d’oberts uns al-
tres a Manresa i a Brus-
sel·les (1919)—. Batejats
com els Magatzems Jorba
i dits can Jorba per clients
i visitants, van ser com-
prats per Galerías Precia-
dos l’any 1963, però van

consolidar un espai únic a
la capital catalana. Com va
passar anys més tard amb
els pessebres animats d’El
Corte Inglés, els nens de
l’època s’acostaven cada
Nadal als números 19 i 21
del Portal de l’Àngel per
veure l’arbre de Nadal més
gros i ben format que ha-
vien vist mai. Actualment,
l’edifici, de factura neo-

classicista, és propietat
d’ElCorteInglés,quehiha
deixat les seccions d’es-
ports, llibreria, imatge i so,
papereria i fotografia.
Aquesta empresa, conver-
tida en la cadena de grans
magatzems més gran i im-
portant de l’Estat espa-
nyol, va ser fundada a Ma-
drid per Ramon Areces i
va competir durant molts

anys amb Galerías Precia-
dos, cadena fundada per
un cosí seu, Pepín Fernán-
dez, fins que la segona va
ser absorbida per la pri-
mera.

Però abans de l’arribada
d’El Corte Inglés, Barcelo-
na va viure alguna obertu-
ra més. És el cas dels ma-
gatzems SEPU (Sociedad
Española de Precios Úni-
cos), que es van inaugurar
l’any1933al jardídelPalau
Moja, antic allotjament
del marquès de Comillas,
a la rambla dels Estudis
cantonada amb la Portafe-
rrissa. «Qui calcula com-
praaSEPU»,vaserundels
reclams publicitaris més
ben trobats —i recor-
dats— dels famosos ma-
gatzems, que van tancar
gairebé setanta anys des-
prés de l’obertura, a mitjan
any 2000, ja en ple segle
XXI. Anys abans, el 1995,
SEPU (controlada en un
54% per la família suïssa
Theilacker) va suspendre
pagaments, tot i que més
tard va aixecar el procedi-
ment i va aguantar cinc
anys més. Amb el tanca-
ment definitiu, la societat
va cobrar una indemnitza-
ció de 850 milions de pes-
setes per cancel·lar el con-
tracte d’arrendament de
manera anticipada, tot i
que no vencia fins al 2016.

Dels magatzems SEPU
destaca, entre altres coses,
que instal·lessin les prime-
res escales mecàniques de
la ciutat, l’any 1935, la qual
cosa va fer que guanyessin
en modernor i es conver-
tissin en avantguarda. De
fet, fins ara els grans ma-
gatzems i centres comer-
cials s’estructuraven a
imatge de les antigues ga-
leries comercials i els que
tenien més d’una planta
salvaven la distància amb
grans escales de marbre.

A l’altra banda de la ma-
teixa Rambla i gairebé a la
mateixa alçada que el SE-
PU, la cadena Simago va
mantenirobertun localco-
mercial de factura similar,
tot i que va quedar derro-
tada per la crisi econòmica
anys abans que el SEPU.

I una mica més amunt,
va obrir l’any 1940 la pri-

Més d’un segle de grans magatzems


