
La història d’El Cristall,
l’hereva de la Unió Vidriera

L’origen de l’actual fàbrica d’El Cristall es
remunta a l’any 1866, quan neix l’originària
fàbrica de vidre sota el nom de Badia
Companyia, amb la denominació Cristall
Badalona. El 1874 l’adquireix Artur Farrés i
Xarlant i passarà a ser Farrés y Cía i la pro-
veïdora de la Real Casa de España.
Després de les guerres carlistes, la pèrdua
de Cuba i les Filipines, les vagues i la ines-
tabilitat política van afectar el sector del
vidre, sobretot quan el Govern va decretar
gravar el consum d’alcohol i amb la conse-
güent davallada de demanda d’ampolles
de vidre.
Per superar de manera conjunta aquesta
crisi, Artur Farrés decideix contactar amb
els titulars de les vidrieres més fortes de
l’època. L’acord per treballar plegats es
tanca el 1907, i el 1908 es constitueix la
Unión Vidriera de España, que aplegava les
deu factories més potents del sector, una
de les quals era la de Badalona.
Amb la Guerra Civil espanyola desapareix
la Unión Vidriera de España com a tal i les

fàbriques continuen funcionant de manera
independent. La vidriera de Badalona,
però, continua mantenint el nom d’Unió
Vidriera.
Amb la crisi del petroli del 1982, l’empresa
badalonina entra en declivi. Tanmateix, un
grup de treballadors creu que l’activitat té
futur i segrega una part de la finca, rehabi-
lita, adapta i concentra la producció en la
nau més moderna i decideix tirar endavant
com a societat anònima laboral. Són a-
quest grup de treballadors els que crearan
el 1984 El Cristall de Badalona SAL –situa-
ció actual de l’empresa–, que es manté
com una de les fàbriques més antigues
dedicades a la produció artesanal de vidre.
D’entre les produccions de la nova etapa
destaca la fabricació dels fanals del pont
de pedra de Saragossa. Des de 1999, El
Cristall de Badalona és proveïdor de la
Casa Real Española i fabrica una cristalle-
ria de més de mil peces i un joc de serveis
de copes i gots per a les ambaixades de tot
el món.

NUM. 37  23/4/04  12:51  Página 18


