A principis del segle xx, la multinacional escocesa J. & P. Coats era la tercera empresa
industrial més gran del món, i la seva filial catalana, la Fabra i Coats, la primera empresa
tèxtil de tot l’Estat espanyol. El llibre ressegueix el procés de formació de la Compañía
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats i aprofundeix en la trajectòria del model de gestió
empresarial que va adoptar des de la seva constitució el 1903 fins a l’any 1936. Al llarg
dels seus capítols es desgranen i s’analitzen les polítiques financeres, industrials, comer
cials i de recursos humans de l’empresa, i el pes relatiu que tingueren les decisions dels
Coats i les dels Fabra en la formació de la cultura de l’empresa i en la configuració de la
seva estratègia laboral i de prestacions socials als treballadors.
Un dels llegats de la trajectòria de la Fabra i Coats a Barcelona és el seu gran complex
industrial de Sant Andreu. El Museu d’Història de Barcelona participa des de fa anys en
la rehabilitació d’aquest conjunt patrimonial i en la cura dels seus arxius i col·leccions.
L’aparició d’aquest llibre ha acompanyat l’exposició «Fabra i Coats fa Museu», organitzada
amb el suport d’Amics de la Fabra i Coats. Tot plegat constitueix un pas més en la pre
figuració del futur espai del Museu, destinat a mostrar, a través del recorregut per les
seves sales, la trajectòria de la Barcelona fabril des del vincle entre treball, know-how
industrial, emprenedoria i ciutat, que ha estat el ferment del potencial assolit per la
capital de Catalunya en els darrers segles.
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L’historiador Pere Colomer Roma ha dut a terme un minuciós treball de recerca
que ens acosta a la gènesi i el desenvolupament d’una de les empreses emblemàtiques del creixement industrial de Barcelona i Catalunya: la Fabra i Coats. L’estudi
se centra en el període inicial del segle xx, que fou especialment convuls en l’esfera
social i política, i també en les relacions entre empresaris i treballadors. Malgrat
tot, els empresaris escocesos i catalans del grup industrial Fabra i Coats foren capaços de superar les dificultats i aconseguiren que l’empresa fos, com diu l’autor,
una de les societats insígnia de la industrialització al nostre país.
L’any 1893, el grup Coats —presents com a industrials a Paisley, Escòcia,
des de principis del segle xix— s’instal·lava a Catalunya construint la fàbrica de
Borgonyà, a Osona. Deu anys després, segellava l’aliança amb el grup empresarial
dels Fabra i començava a bastir el complex de la Fabra i Coats a Sant Andreu, convertit avui en un centre emergent de cultura i d’equipaments públics. La Fabra i
Coats és un dels grans referents patrimonials de la trajectòria industrial de la capital
de Catalunya, que el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) vol conservar i
mostrar, amb el suport actiu dels antics treballadors i dirigents de la fàbrica.
Aquest llibre ens ajuda a entendre les claus d’aquest èxit empresarial. Pere
Colomer ens ho explica desgranant els principis de gestió que s’implantaren per
aconseguir dominar el mercat. La conclusió a la qual arribem és que l’èxit de gestió de la Fabra i Coats va seguir una directriu estratègica continuada durant dècades: s’avançà a la seva època en l’àmbit tecnològic, el financer i molt especialment
en la gestió dels recursos humans. En aquells anys, els salaris eren de subsistència,
les jornades interminables i les relacions entre empresaris i obrers es basaven en
el principi de jerarquia i autoritat. Malgrat el context, però, els empresaris de la
Fabra i Coats van saber entendre que el treballador motivat, socialment protegit i
justament retribuït era molt més valuós.
Avui, el grup empresarial ja ha passat a la història, però la seva fàbrica és
història viva de Barcelona i, particularment, de Sant Andreu, on és palesa la seva
presència arquitectònica i museística. La Fabra i Coats perviu en la memòria històrica de les persones, que durant generacions han mantingut una estreta vinculació
amb una empresa que va saber crear relacions humanes i socials, molt més enllà de
la mera contraprestació laboral.
Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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Presentació
Aquest projecte de recerca és fruit de l’interès per donar continuïtat a la presentació que vaig realitzar al Museu d’Història de Barcelona el 14 de desembre de l’any 2010, en el marc dels Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni,
titulada «El model Fabra i Coats de colònia industrial: Borgonyà i Barcelona,
1895-1955». La presentació partia d’un treball en equip, publicat l’any 1996
amb el títol «Borgonyà, una colònia industrial del Ter, 1895-1995».1 Aquesta
colònia, situada al municipi de Sant Vicenç de Torelló, al nord de la comarca
d’Osona, formava part des de l’any 1903 de la Compañía Anónima Hilaturas
de Fabra y Coats.
La Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats (que a partir d’ara
anomenarem també Fabra i Coats) era una societat filial del grup escocès
Coats, amb seu a Glasgow, dedicat principalment a la producció de fil de cosir.
A Catalunya, la societat tenia uns socis minoritaris que, tot i això, exercien
una forta presència en la direcció de la companyia, els Fabra, així com diverses
fàbriques, la més important de les quals estava situada al barri de Sant Andreu
de Palomar, a Barcelona. Per preparar la presentació als Diàlegs d’Història
Urbana, i seguint els suggeriments de l’equip del Museu d’Història de Barcelona, vaig incorporar alguns elements per descriure a grans trets la trajectòria
global de la Fabra i Coats i per comparar els diferents centres productius de
la companyia.
Arran d’aquest primer treball, em vaig adonar que la companyia, tant
per la seva dimensió com per la seva perllongada trajectòria, va ser una de les
societats insígnia de la industrialització catalana i espanyola, i que malgrat
això apareixia relativament poc en els estudis sobre la història del nostre país.
D’altra banda, J. & P. Coats, la matriu, una de les primeres empreses industrials del món a inicis del segle xx, es trobava en el centre d’un intens debat
historiogràfic d’abast internacional entorn de l’eficàcia dels diferents models
de gestió empresarial.
El contacte amb el Museu d’Història de Barcelona i amb l’Associació
d’Amics de la Fabra i Coats em va posar al corrent del projecte de constituir,
a Can Fabra, un centre d’interpretació del treball, que incorporaria també
una exposició testimoni de la història de la companyia. Una de les peces clau
d’aquesta iniciativa era la troballa de l’Arxiu Fabra i Coats, rescatat de les naus
buides de l’antiga seu de la Fabra i Coats a Sant Andreu mercès a l’obstinació
1. Joan Morera (coord.), Borgonyà: Una colònia industrial del Ter, Vic, Eumo Editorial, 1996.
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de l’equip del Museu d’Història de Barcelona. De mica en mica, aquest arxiu
va anar revelant la seva importància real, tant per les seves dimensions i per
l’amplitud del seu abast cronològic, que comprenia documents des del segle
xviii fins a les darreres dècades del segle xx, com per la diversitat i interès dels
aspectes que cobreix: escriptures patrimonials, llibres de comptabilitat, documentació laboral, documentació mèdica, plànols, correspondència, informació
fiscal, etc.
Aquest conjunt d’elements expliquen l’origen del treball que segueix a
continuació, que té tres objectius principals. D’una banda, pretén situar l’empresa en el context de la industrialització catalana, espanyola i internacional en
el primer terç del segle xx i, de l’altra, vol explicar la trajectòria de les fàbriques
i companyies que van originar la Fabra i Coats el 1903. Finalment, el treball
presenta una anàlisi detallada dels models de gestió que la societat va aplicar
en els primers trenta anys de la seva existència i que, de ben segur, van contribuir de forma decisiva al seu èxit empresarial.
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Coats i la indústria de fils de cosir
Els pioners al Regne Unit: els Clark i els Coats
L’any 1793, Hanna (Wilkinson) Slater, la muller del prohom de la indústria
americana Samuel Slater, fou la primera dona a inscriure una patent als Estats
Units. L’objecte de la patent, provat a les fàbriques de la família, a Pawtucket
(Rhode Island), era un procediment industrial per fabricar fil de cosir de cotó,
amb el qual s’obtenia un producte que millorava les propietats del fil de lli,
utilitzat fins llavors. Les indústries Slater tenien, però, altres interessos i no
van industrialitzar aquesta nova patent. El fil de cosir de cotó de Pawtucket
gairebé no es va arribar a comercialitzar,1 per la qual cosa podem afirmar que
la indústria cotonera del fil de cosir va néixer a Paisley (Escòcia) a inicis del
segle xix.
Paisley era una vila amb una arrelada tradició tèxtil, centrada sobretot
en el tissatge i amb un coneixement ancestral del treball de la llana i el lli,
als quals s’afegiren, a finals del segle xviii i inicis del xix, a mesura que els
avenços tècnics ho van permetre, la seda i el cotó. El producte estrella de la
vila a inicis del segle xix eren els coneguts xals de Paisley, inspirats en els xals
de caixmir, introduïts a Europa en temps de les expedicions napoleòniques a
Orient. La vila tenia també una important tradició de fabricació de fil de cosir
de lli, iniciada a la segona meitat del segle xviii, quan s’havien importat les
tècniques ja utilitzades a Holanda.
En aquest escenari incidí el bloqueig comercial que el 1806 patí la Gran
Bretanya com a conseqüència de les guerres napoleòniques. A Paisley hi havia
un gran nombre de petits fabricants, proveïdors dels tallers de teixits, que
produïen lliços de teler fets amb lli o seda. El bloqueig comercial interrompé
l’accés a la seda i els Clark, que eren uns d’aquests proveïdors, perfeccionaren
un sistema per substituir la seda pel cotó. Així s’encetà un camí que desembocaria ben aviat en la producció de fil de cotó per cosir. El 1812 apareixia a
Paisley l’empresa J. & J. Clark, que ja comercialitzava fils de cosir de cotó. Els
Clark foren els primers a vendre els seus productes no pas en troques sinó en
rodets. La companyia, i la seva marca Anchor, es va anar expandint tant en el
mercat anglès com en el mercat internacional, i es va introduir als Estats Units
vers el 1840, on establí una fàbrica pròpia l’any 1864.

1. Grace Rogers Cooper, The Sewing Machine: Its Invention and Development, Washington D. C.
Smithsonian Institution Press for the National Museum of History and Technology, 1968, pàg. 136.
<http://www.britannica.com/blogs/50-famous-womens-history-answers/> [Consulta: 15 maig 2014].

14

Pere Colomer i Roma

Espanya: Vendes de màquines de cosir Singer (1875-1920)
(nombre de màquines en milers)
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Gràfic 1. Elaboració pròpia a partir de les dades d’Andrew Godley, «Selling the Sewing Machine
Around the World: Singer’s International Marketing Strategies, 1850-1920», Enterprise & Society, VII,
2 (juny 2006), pàg. 266-314

A la mateixa ciutat de Paisley, els Coats, una altra família que ja havia
fet fortuna en el ram dels teixits de seda, invertí en aquesta indústria inci
pient. Aprofitant el coneixement de les peculiars tècniques de retort que la
seda necessitava, l’any 1826 James Coats construí una petita factoria a Ferguslie, on començà la producció de fil per cosir de cotó. El 1830 el negoci
passà als seus fills James i Peter, sota la rúbrica J. & P. Coats. L’empresa dels
Coats experimentà una expansió similar a la dels seus rivals, els Clark. Un
dels seus principals mercats a partir dels anys quaranta fou també els Estats
Units, on el 1869 els Coats van adquirir la primera fàbrica fora de la Gran
Bretanya.2
La màquina de cosir
Els Clark i els Coats foren els pioners d’aquest nou mercat, que rebé un impuls
definitiu amb la invenció d’un estri revolucionari per a les llars: la màquina
de cosir. El principal problema que havia de resoldre aquest nou estri era la
2. Matthew Blair, The Paisley Thread Industry and the Men who Created and Developed it, Paisley,
Alexander Gardner, 1907, pàg. 20-50; Matthew Blair, The Paisley Shawl and the Men who Produced
it, Paisley, Alexander Gardner, 1904, pàg. 17-33; ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), Unitat 69.
Dossier sobre història de la societat J. & P. Coats Limited.
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Estoc de màquines Singer per 1.000 habitants (1881-1920)
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Gràfic 2. Elaboració pròpia a partir de les dades d’Andrew Godley, «Selling the Sewing Machine
Around the World: Singer’s International Marketing Strategies, 1850-1920», Enterprise & Society, VII,
2 (juny 2006), pàg. 266-314

producció d’una sèrie de llaços o nusos prou consistents per poder fer un cosit
permanent. Un pas important el donà l’any 1755 F. Weisenthal, un mecànic
alemany resident a Londres que va inventar l’agulla de doble punta, un element que seria utilitzat per moltes de les màquines de cosir desenvolupades
durant el segle següent.
A partir de llavors i al llarg dels cent anys següents, diversos inventors
anaren perfilant el que acabaria essent la màquina definitiva. Cal esmentar el
sastre francès Barthélemy Thimonnier, que l’any 1830 desenvolupà la primera
màquina apta per a la comercialització i obrí a París el primer taller de confecció mecànic, amb vuitanta de les seves màquines. Mentrestant, als Estats
Units, l’inventor Walter Hunt, concebia la primera màquina que no intentava
reproduir el cosit manual i que es basava en la tècnica del repunt amb dos fils.
Hunt no acabà de perfeccionar el seu invent, que no s’arribà a patentar.
Sobre tots aquests avanços, l’any 1846 Elias Howes aconseguia patentar
la primera màquina de cosir als Estats Units. L’invent, però, no arribà a tenir
èxit comercial. Un altre americà, Isaac Merrit Singer, aconseguí una altra patent l’any 1851 sobre la mateixa màquina base de Howes, a la qual havia introduït algunes modificacions. Aquell nou producte sí que fou un èxit, i Singer
fundà als Estats Units la Singer Sewing Machine Company, que difondria
la nova màquina arreu del mon. La Singer Sewing Machine Co. implantà el
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J. & P. Coats: Nombre d’operacions d’inversió a l’exterior (1869-1913)
Amèrica del Nord
País

N.op.

Canadà

4

Europa
Data

País

N. op.

Alemanya

1

c. 1876

Amèrica Llatina
Data

País

N.op.

Barbados

1

Brasil

1

Mèxic

1

1904

1887

Estats Units

N.op.

Japó

1

4
1893

1869

1913

1893

1891

1898

1892

1900
Bèlgica

7

1897

1899

1897

1900

1898

1908

1899

1908

1908

1913
1913
1913
Espanya

3
1893
1903
1903

Hongria

1

Itàlia

8

1901
1905
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1912
Portugal

1

Rússia

10

1905
1886
1889
1890
1891
1896
1897
1900
c. 1902
c. 1903
1907
Suïssa

1
1906

Total

13

Total

36

Total

3

Data
1907

1907
Àustria

9

1896

País

1907

c. 1893
c. 1904

Àsia
Data

Total

1

Total mundial

53

Quadre 1. Elaboració pròpia a partir de les dades de Dong-Woon Kim, «J. & P. Coats as a Multinational
before 1914», Business and Economic History, XXVI, 2 (hivern 1997), pàg. 527, 535-536
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sistema de venda a terminis i creà una xarxa molt extensa de postvenda d’abast
internacional que li permeté ser la líder mundial d’aquest mercat.
El 1867, la casa Singer començava l’expansió internacional deslocalitzant part de la seva producció a la recerca de salaris més baixos dels que hi
havia als Estats Units. El lloc escollit per establir-hi la seva primera fàbrica
estrangera va ser Glasgow, molt a prop de Paisley, el bressol de la indústria del
fil de cosir. La difusió d’aquest nou aparell contribuí decisivament a l’expansió
del mercat del fil de cosir arreu del món i també a Espanya. Prenem les xifres
de Godley, que ens mostren com s’anava formant aquest mercat.3
El primer dels dos gràfics anteriors ens presenta les vendes de màquines
de cosir Singer a Espanya des del 1875 fins al 1920. Com es pot observar,
als inicis del segle xx l’augment és considerable. Per avaluar la importància i
maduresa dels mercats, Godley elabora un altre indicador, l’estoc de màquines de cosir per 1.000 habitants. Aquest índex ens permet comparar Espanya
amb altres països europeus. En aquest cas la sorpresa és positiva: les màquines
de cosir a Espanya tenien un grau de difusió perfectament equiparable al
dels països veïns. Espanya destaca clarament per sobre de Portugal i Itàlia, i
les seves xifres corren paral·leles a les de França, tot i que encara queda molt
lluny de les xifres de països pioners com la Gran Bretanya. El 1910 el total de
vendes mundials de màquines de cosir de la Singer fou de 2.020.000 unitats.
A Espanya se’n venien 52.000, un 2,6 % del total.
La indústria catalana, tan dinàmica en aquells anys, desenvolupà també
la seva pròpia marca de màquines de cosir, la coneguda marca Aurora, fabricada a Barcelona pel terrassenc Miquel Escuder a partir de la dècada del 1870.
Tot i la modèstia de les xifres espanyoles, l’elevada difusió de la màquina de
cosir feia que el nostre mercat fos prou atractiu per a les empreses productores
de fil de cosir.4
J. & P. Coats, una empresa global
Havíem deixat els Coats als Estats Units, on el 1869 fundaren la seva primera
fàbrica a l’estranger. A partir de llavors la societat continuà amb l’estratègia
d’inversió exterior, implantant-se al Canadà (c. 1876 i 1887) i a Rússia (1889,
1890) i ampliant la seva inversió als Estats Units el 1891.5

3. Per resseguir el procés d’invenció de la màquina de cosir, hem utilitzat Servando González
Arzoz, El reparador de máquinas de coser y especiales, Bilbao, Talleres Gráficos Zorrilla, 1942, pàg.
4-10; Rogers Cooper, The Sewing Machine…, pàg. 4-17; Arcadi Calzada i Salavedra, Posant fil a
l’agulla: Una aproximació a la màquina de cosir, Girona, Fundació Caixa Girona, 2008.
4. Antologia, 2 (Museu de la Tècnica de l’Empordà, setembre 2009).
5. Dong-Woon Kim, «J. & P. Coats as a Multinational before 1914», Business and Economic History,
XXVI, 2 (hivern 1997), pàg. 526-539.
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J. & P. Coats: Nombre d’operacions d’inversió a l’exterior (1869-1913)
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Gràfic 3. Elaboració pròpia a partir de les dades de Dong-Woon Kim, «J. & P. Coats as a Multinational
before 1914», Business and Economic History, XXVI, 2 (hivern 1997), pàg. 527, 535-536

Les 5 primeres societats industrials del món per capitalització en borsa (1912)

Núm.

Societat

País

Sector

Capitalització
(milions dòlars EUA)

1

US Steel

EUA

Siderúrgia i
indústria pesada

741

2

Standard Oil
(Jersey)

EUA

Petroli

390

3

J. & P. Coats

Regne Unit

Tèxtil i pell

287
200
187

4

Pullman

EUA

Construccions
metàl·liques

5

Royal Dutch Sell

Holanda/Regne
Unit

Petroli

Quadre 2. Elaboració pròpia a partir de les dades de Santiago López García, Jesús M.Valdaliso,
Historia económica de la empresa, Barcelona, Ed. Crítica, 2008, pàg. 268

En paral·lel, a Escòcia s’esdevenien canvis importants. L’any 1878 va
ser decisiva la contractació d’Otto Ernst Philippi, que redissenyà l’estratègia
comercial i impulsà l’estandardització del producte, i que esdevindria l’home
fort de la companyia. El 1890 fou nomenat membre del Consell, lloc que
mantindria fins al 1916, un any abans de la seva mort.
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Resultat d’aquesta nova estratègia fou la creació de l’empresa The Central Agency a Glasgow el 1889. La nova societat era fruit d’un acord entre
quatre grans rivals en la producció de fil de cosir al Regne Unit: Coats, Clark,
Brook i Chadwick. Es tractava d’un càrtel en el qual les firmes fixaven preus
i que, saltant-se els intermediaris, establí les pròpies xarxes de distribució al
consumidor final. Com afirma l’historiador Payne, «com moltes de les grans
corporacions dels Estats Units, Coats “entenia” el mercat».
Un any després, el 1890, Coats va adoptar la forma de societat de
responsabilitat limitada amb un capital de 5.750.000 lliures, abandonant la
titularitat personal sota la qual havia funcionat fins llavors.6 L’1 de juliol del
1896, els acords entre competidors que havien estat l’origen de la formació
de The Central Agency van evolucionar cap a la fusió. Així, Clark & Co., de
Paisley, Jonas Brook & Brothers, de Meltham, i James Chadwick & Brothers,
de Bolton, van ser absorbides per J. & P. Coats, que mantenia el control de
la companyia.7
Tot i l’entrada de nous accionistes, durant tot el primer terç del segle xx
la família va mantenir el control efectiu de la gestió. Com veurem més en detall
quan ens ocupem del model de direcció, l’organització de la societat es farà més
complexa amb la posada en marxa de la direcció a través de comitès, que permetien donar veu en la gestió a directius provinents de les diferents companyies
absorbides, i que alhora intentaven estructurar formalment la divisió de funcions que fins llavors s’havia realitzat de forma «natural» en el si de la família.
Amb la potència que li proporcionaven tots aquests canvis, J. & P.
Coats va escometre un amplíssim programa d’inversions a l’exterior. DongWoon Kim ha estudiat de forma molt detallada els projectes d’inversió internacional dels Coats des del 1869 fins al 1913.8 En total foren cinquanta-tres
operacions (ja fos compra d’empreses, establiment o associació), en quinze
països diferents. De les cinquanta-tres operacions d’inversió, tres eren de tipus
comercial, tres tenien relació amb el control de matèries primeres, dues, amb
la producció o control de material auxiliar i tota la resta, és a dir, quarantacinc, eren orientades a implantar fàbriques per a la producció de fil.

6. Peter Lester Payne, «The Emergence of the Large-scale Company in Great Britain, 1870-1914»,
The Economic History Review, XX, 3 (desembre 1967), pàg. 529-530; Kirsten W. Kininmonth,
«The Growth, Development and Management of J. & P. Coats Ltd., c. 1890-1960: An Analysis of
Strategy and Structure», Business History, XLVIII, 4 (octubre 2006), pàg. 554-555; Dong-Woon
Kim, «From a Family Partnership to a Corporate Company: J. & P. Coats: Thread Manufacturers»,
Textile History, XXV, 2 (1994), pàg. 191-196.
7. Kim, «From a Family…»
8. Kim, «J. & P. Coats as a…», pàg. 526-530; Kininmonth, «The Growth, Development…», pàg.
556-558, analitza també l’estratègia d’expansió de la companyia.

20

Pere Colomer i Roma

El quadre 1 i el gràfic 3 presenten les inversions per anys i països al
llarg del període. És evident la voluntat d’internacionalització de la producció. La precocitat en aquest enfocament contribuí de forma decisiva a situar
Coats com a tercera empresa industrial del món el 1912. El quadre 2 és prou
indicatiu.9
També és veritat que l’any 1937 Coats havia desaparegut de la llista de
les vint-i-cinc empreses industrials més grans del món per capitalització en
borsa. El període que analitzem és, doncs, l’època en què J. & P. Coats tingué un major pes específic en l’economia mundial, resultat de la seva precoç
expansió internacional, la qual la va constituir com una vertadera companyia
multinacional. A partir de la dècada dels trenta, altres sectors industrials, que
havien seguit aquest mateix esquema però una mica més tard, van prendre el
protagonisme en l’escena mundial.
Com a conseqüència d’aquest pes internacional de la societat, clàssics
de la història econòmica de l’empresa com Chandler o Payne s’han ocupat de
J. & P. Coats integrant-la en un debat molt viu sobre les causes de l’èxit o el
fracàs del creixement empresarial durant la primera meitat del segle xx. El
debat contraposa un pretès «model de gestió americà», que es caracteritza per
una gerència professionalitzada i allunyada de la propietat, al «model anglès»,
on els interessos dels propietaris continuen tenint un pes específic important
a les companyies.10

9. Santiago López García, Jesús M.Valdaliso, Historia económica de la empresa, Barcelona, Ed.
Crítica, 2008, pàg. 268. Valdaliso incorpora les xifres facilitades per Leslie Hanna, «La evolución
de las grandes empresas en el siglo xx: Un análisis comparativo», Revista de Historia Industrial, 10
(1996), pàg. 93-125; Christopher Schmitz, «The World’s Largest Industrial Companies of 1912»,
Business History, XXXVII, 4 (1995), pàg. 85-96. El rànquing que proporciona Schmitz també situa
J. & P. Coats en el tercer lloc de les societats industrials de l’any 1912.
10. Els treballs de Dong-Woon Kim, iniciats els anys noranta, han abordat ja en detall diversos aspectes de la història de l’empresa, posant especial èmfasi en l’expansió internacional. Cal esmentar també
les aportacions de Kininmonth i McKinstry sobre les polítiques de gestió de la societat. Els diversos
arguments que es tracten en tots aquests estudis aniran apareixent en les pàgines que segueixen.
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El mercat espanyol: Compañía Anónima
Hilaturas de Fabra y Coats
Fil de cosir i xarxes de pescar
Quins eren els principals proveïdors del nou mercat de fils de cosir a Espanya?
Naturalment, els dos gegants europeus nascuts a Paisley. Aquí no es coneixien pel nom de les empreses, Clark o Coats, sinó per les seves marques: la
marca Anchor, la més coneguda de Clark, i la marca La Cadena, dels Coats,
es venien a Espanya des de finals dels anys setanta.1 Existien també productors
locals. A Barcelona, concretament a Sant Andreu de Palomar, Ferran Puig,
al qual s’uniria posteriorment el seu gendre, Camil Fabra, començà a produir
el fil de lli cap als anys quaranta, i el de cotó cap a finals dels seixanta. A finals
dels cinquanta i inicis dels seixanta, Manuel Portabella i Cantarell instal·là a
Manresa, a l’antiga fàbrica dels Panyos, una fàbrica de filats i teixits de cotó
que, entre altres productes, fabricava fil de cotó per cosir.2
Es tractava d’un producte nou, que substituïa el fil de cosir de seda i
que es desenvolupà a Espanya seguint les etapes que hem descrit a Paisley, la
localitat on va néixer. Si en un primer estadi el que feia la competència a la seda
tradicional era el fil de cosir de lli, finalment el que va tenir més èxit en aquest
nou mercat en expansió va ser el fil de cosir de cotó. El 1860, a la memòria de
l’Exposició Industrial realitzada a Barcelona es llegia, en referència a la fàbrica
de Ferran Puig, que llavors es dedicava als fils de lli:
Consideramos dignos de estímulo y elogio los esfuerzos de los industriales que, como
el señor Puig, cultivan este ramo especial, bastante descuidado en España, siendo
como es el lino una de nuestras buenas producciones indígenas; y con tanto más
motivo, cuanto que, de algunos años á esta parte, el hilo se va sustituyendo á la seda
para el cosido de muchas telas, en atención á la carestía que ha tomado esta última
materia, y á la perfección y baratura con que aquel se elabora.3

1. Francesc Cabana, Fàbriques i empresaris: Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya:
Cotoners, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993, pàg. 211-213, 219-220. Els productes de Coats
eren presents a Catalunya, com a mínim des del 1879, a través del seu representant Henry Bowles i
amb la marca La Cadena.
2. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 207-208, 211-213.
3. Francisco J. Orellana, Reseña completa descriptiva y crítica de la Exposición Industrial y Artística
de productos del Principado de Cataluña, improvisada en Barcelona, para obsequiar á S. M. la Reina
Doña Isabel II y á su Real Familia, con motivo de su venida á esta ciudad, Barcelona, Establecimiento
Tipográfico de Jaime Jepús, 1860.
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Els dos fabricants espanyols, Portabella, de Manresa, i Camil Fabra, l’hereu
de Ferran Puig, de Sant Andreu, es fusionaren l’any 1884. L’operació va donar
lloc a la societat anònima Sucesora de Fabra y Portabella, l’antecedent de la
Fabra i Coats. Sucesora de Fabra y Portabella tenia com a activitat principal
la fabricació de fil de cosir de cotó, però heretà del negoci de Camil Fabra
una segona línia de producte que, tot i que amb un pes específic petit, tindrà
continuïtat en la futura Fabra i Coats: la fabricació de xarxes de pescar.
La fabricació de xarxes s’havia fet tradicionalment de forma manual.
Hi havia tres elements importants en la seva elaboració: l’agulla per cosir-les,
generalment feta de fusta; el motlle, imprescindible per donar forma a la malla
(el forat) que composava la xarxa, i que també era fet de fusta o de canya, i finalment el fil, de cànem o de lli, de diversos gruixos segons les característiques
de la xarxa i que havia de ser de bona qualitat, ben filat i torçat, per tal de poder
suportar el pes de la pesca. Les xarxes, una vegada cosides, sovint es tintaven
o s’enquitranaven per tal que resistissin més temps l’efecte de l’aigua del mar.
Aquest procés afectava la dimensió de la malla, que normalment s’empetitia i
generava problemes per controlar de forma efectiva les mides permeses per les
diferents entitats reguladores.
El motlle, aquesta petita peça de fusta o de canya utilitzada per donar
forma a cada malla era un útil molt preuat pels pescadors. Quan n’aconseguien un d’adequat a les dimensions de la malla que cercaven i que, a més,
donava com a resultat una malla ferma i consistent, el conservaven amb cura,
ja que era una garantia per a l’elaboració de la xarxa. De fet, en l’elaboració
de les xarxes hi intervenien els elements descrits abans i, naturalment, també
l’habilitat del que les elaborava:
La perfección del enmallado exige mucha destreza en los pescadores que fabrican
las Redes, y este es uno de los puntos más difíciles, pues que es forzoso saber dar el
aumento ó disminución precisa en las orillas ó remates, como igualmente en las garganta ó tragaderos de los artes de Red de la figura piramidal […] así como en las redes
abiertas ó paredales, ya sean quadradas ó quadrilongas, es menester mucho cuidado
en que sean las orillas muy iguales por todas sus partes; porque de lo contrario resulta
cierta especie de abolsamientos muy perjudiciales al fin para que fueron hechas; como
que regularmente no cogen pez alguno.4

Així, per exemple, era aconsellable que a les xarxes fetes per assemblatge de diverses malles de diferents formats, cadascuna de les peces que s’unien hagués estat

4. Antonio Sañez Reguart, Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional por el comisario real
de guerra de Marina, Madrid, Imprenta Viuda de Don Joaquin Ibarra (Tomo V), 1795, pàg. 179.
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Apedaçadores de xarxes de pesca, vigilades per un obrer, Sant Andreu, 1940. Tomàs Fàbregas

elaborada pel mateix pescador; si no, hi havia el perill que la xarxa fes «bossa», ja
que cada pescador cosia els nusos amb una força i tensió particular.5 L’any 1845
la Société d’Encouregement pour l’Industrie Nationale, a París, convocà un concurs, dotat amb 3.000 francs, per a la invenció d’un enginy que permetés fabricar
xarxes de pescar. El text de la convocatòria era prou clar:
Les xarxes elaborades amb l’ajut d’aquest aparell hauran de complir totes les condicions de solidesa, força o finesa requerides pels diferents tipus de pesca i suposar una
economia notable sobre les produïdes de forma manual.6

5. Antonio Sañez Reguart, Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional por el comisario real
de guerra de Marina, Madrid, Imprenta Viuda de Don Joaquin Ibarra (Tomo IV), 1793, pàg. 80-99;
Sañez Reguart, Diccionario histórico de… (1795), pàg. 171-190; Cabana, Fàbriques i empresaris…,
pàg. 204-208; Diversos Autors, Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Madrid,
Espasa-Calpe, SA, 1923.
6. Bulletin de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Cinquante et unième année,
572 (febrer 1852), París, Madame Veuve Bouchard-Huzard, pàg. 167: «Les filets confectionnés
à l’aide de cet appareil devront remplir toutes les conditions de solidité, de force ou de finesse
convenables aux différentes sortes de pêche, et procurer une économie notable sur les produits de
la fabrication manuelle».
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Vista parcial de les fàbriques de la companyia a Sant Andreu, 1916. Memoria de la Compañía
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats

Fou un conegut enginyer i inventor de l’època, M. Pecqueur, qui acceptà el
desafiament. El 1849 va presentar a l’Exposició de París una màquina, semblant a un teler, que feia possible la fabricació mecànica de xarxes. L’any 1852
la Société d’Encouregement pour l’Industrie Nationale reconeixia Pecqueur
com a guanyador del concurs. El teler que havia inventat ja havia estat adquirit per un industrial anglès de Bradford i funcionava normalment.7 Aquesta
tecnologia no trigà a difondre’s per Espanya i vers el 1860 Camil Fabra, molt
possiblement en associació amb Ferran Puig, ja fabricava xarxes de pescar de
forma mecanitzada.

7. Bulletin de la Société…, 572 (febrer 1852), pàg.167; Bulletin de la Société…, 577 (juliol 1852), pàg.
446-458.
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La Fabra i Coats
El 22 d’abril de 1903 es constituïa a Barcelona la Compañía Anónima Hila
turas de Fabra y Coats. La nova societat, en la qual participaven diverses
societats preexistents a Catalunya, es dedicava a la fabricació de fils per cosir i
xarxes de pescar. Incorporava un total de cinc fàbriques: tres estaven situades
a la ciutat de Barcelona (dues al barri de Sant Andreu de Palomar i una al
barri de Sant Martí de Provençals), una altra a Sant Vicenç de Torelló (la colònia industrial de Borgonyà) i una darrera a Manresa. El quadre 1 ens ajuda
a posar ordre en l’origen de la societat.
La primera impressió és de complexitat: les que es fusionen el 1903 són
tres societats, amb cinc fàbriques que, al seu torn, són fruit de les trajectòries
empresarials de vuit famílies o grups d’empresaris. Sucesora de Fabra y Portabella aportava tres fàbriques: el Vapor del Fil, a Sant Andreu de Palomar, La
Xarxa, a Sant Martí de Provençals (també anomenada La Española o el Vapor
Vell de la Llana) i la fàbrica dels Panyos, a Manresa. The Barcelona Manufacturing Company aportava La Manufacturera, a Sant Andreu de Palomar, més
coneguda al barri com Ca l’Alsina (ara és l’actual recinte de la Fabra i Coats).
Nuevas Hilaturas del Ter aportà la fàbrica i la colònia industrial de Borgonyà,
al municipi de Sant Vicenç de Torelló, a la comarca d’Osona, on se la coneixia
amb el nom d’Els Anglesos.
Darrere les fàbriques de Sucesora de Fabra y Portabella tenim la família
Fabra, la família Portabella i, si ens remuntem als orígens, Ferran Puig. Relacionats amb La Manufacturera trobem dues societats britàniques, l’English
Sewing Cotton Company i R. F. J. Alexander, i un empresari de Berga, Josep
Alsina. I en l’origen de la fàbrica de Borgonyà hi ha l’acord accionarial entre
dos competidors d’Escòcia, els Coats i els Clark.
Les cinc fàbriques eren prou importants.8 El grup Fabra y Portabella,
amb les seves tres societats, a Sant Andreu, Sant Martí i Manresa, ocupava
unes 2.000 persones l’any 1888. Nuevas Hilaturas del Ter, el 1903, n’ocupava 322 i la fàbrica The Barcelona Manufacturing, a Sant Andreu, comptava
amb 216 persones. En total, el nou conglomerat industrial que es va formar
tenia a l’entorn de 2.500 treballadors. Realitzada la fusió, va començar un
període d’intensa reorganització industrial. L’any en què es prengueren les
decisions més importants fou el 1906. En aquesta data es ven la fàbrica de

8. Sobre el grup Fabra y Portabella, tenim dues referències: l’any 1888 sabem que comptava amb
2.000 treballadors (La Ilustración Española y Americana, any XXXII, 44, (30/11/1888)), i el 1913 en
tenia 1.850 (La Vanguardia, 28/8/1913 i Morera, Borgonyà: Una colònia…). Per a Nuevas Hilaturas
del Ter, Morera, Borgonyà: Una colònia…, i sobre The Barcelona Manufacturing, ANC, Fons Fabra
i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (1903-1923). Document:
«The Barcelona Manufacturing Company Ltd», en relació amb el nombre de treballadors.
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CA Hilaturas de Fabra y Coats (1903)
Els empresaris

Les fàbriques

Sucesora de Fabra
y Portabella

Els Portabella
Els Fabra
Ferran Puig

El Vapor del Fil
La Xarxa
Els Panyos

The Manufacturing
Company Limited

R. F. J. Alexander
English Sewing Cotton Co.
Els Alsina

La Manufacturera

J. & P. Coats
Clark & Co.

Borgonyà

Nuevas hilaturas
del Ter

Quadre 1. Elaboració pròpia

Fàbriques

Nombre treballadors

Sant Andreu (Ca l’Alsina)

216

Borgonyà (Els Anglesos)

322

Sant Andreu (La Manufacturera )
Sant Martí de Provençals (La Xarxa)

2.000 (aprox.)

Manresa (Els Panyos)
Total

Aprox. 2.500

Quadre 2. Nombre de treballadors en el moment de la fusió. Font: La Ilustración Española y
Americana, any XXXII, 44, (30/11/1888); La Vanguardia, 28/8/1913; Joan Morera (coord.), Borgonyà:
Una colònia industrial del Ter, Vic, Eumo Editorial, 1996. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41.
Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (1903-1923). Document: «The Barcelona
Manufacturing Company Ltd»

Manresa a uns dels antics socis, els Portabella, i s’inicia la progressiva concentració de l’activitat industrial a La Manufacturera, l’antiga fàbrica de Ca
l’Alsina.9
L’any 1916, a Sant Andreu, s’adquireix la fàbrica veïna, La Algodonera,
coneguda com el Vapor del Rec. La disponibilitat d’aquest nou edifici permetrà que la fàbrica de Sant Martí, durant els anys trenta, vagi deixant les
seves funcions productives per esdevenir únicament magatzem.10 Finalment,
l’any 1923 es comprà la fàbrica de Badalona, coneguda com Can Mercader,

9. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Llibres d’acords dels directors, 23/6/1906, 23/8/1906.
10. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Llibres d’acords dels directors. Caixa 31. Libro de Actas de
la Junta General de Señores Accionistas de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats.
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Fabra i Coats: Composició de les vendes (1933)
Articles

Ptes.

Rodets

10.282.161,66

Cabdells, tubs i troques

25.610.537,28

Xarxes Espanya
Xarxes Portugal
Fils per a mitja
Cord i canvas
Venda articles representats per Fabra i Coats
Lister
Gütermann
Calcetería Hispánica, SA
Venda total fils i sedes

1.054.610,27
600.039,87
1.389.800,58
880.300,47
39.817.450,13
562.068,28
53.069,03
1.184.148,36
41.616.735,80

Quadre 3. Elaboració pròpia a partir de les dades d’ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32.
Correspondència de direcció

que s’integraria totalment dins el complex fabril de la Fabra i Coats. Aquestes
foren les unitats productives que durant el període que estudiem constituïren
el cor i el nervi de la Fabra i Coats, tot i que l’empresa, mercès a operacions
de compra i associació amb altres empresaris, disposà també de fàbriques a
Palma de Mallorca, Súria, Vilassar de Mar, etc.
Per acabar de situar la companyia ens falta parlar del producte. Ho
farem donant una ullada a la composició de les seves vendes durant els anys
trenta. Per a aquestes dates disposem dels reports enviats a la matriu escocesa
per avaluar l’evolució de la xifra de negocis, que transcrivim amb les mateixes
categories emprades per l’empresa.
El quadre 3 ens mostra quatre grans línies de negoci: els fils per cosir,
de les línies de rodets, cabdells, tubs i troques, que suposaven el 86 % de les
vendes de la companyia; les xarxes de pescar, una activitat heretada de la part
del negoci provinent dels Fabra, que n’era el 4 %; els fils per a mitges i mitjons, que eren subministrats a la companyia associada, Calcetería Hispánica,
i que representaven un 6 % del total, i finalment les teles per a pneumàtic, els
anomenats teixits cord i canvas, que s’havien introduït aquell mateix any i que
suposaven un 2 % de les vendes. A més, la societat també distribuïa a Espanya
fil de seda d’altres marques, com Lister i Gütermann, negoci que suposava un
1 % de les vendes totals.
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Les 10 primeres societats industrials a Espanya per volum d’actius (1917)

Núm.

Societat

Data
constitució

Vol. actius
(MPTA)

1

Sociedad General Azucarera de España

1903

313,4

2

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya

1881

156,1

3

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera

1900

114,1

4

Compañía Arrendataria de Tabacos

1887

107,7

5

Sociedad Española de Construcción Naval

1908

107,1

6

La Papelera Española

1901

76,6

7

CA Hilaturas de Fabra y Coats

1903

65,5

8

Altos Hornos de Vizcaya

1902

65,0

9

Compañía de Tabacos de Filipinas

1881

54,9

10

Astilleros del Nervión, SA

53,8

Les primeres societats industrials tèxtils a Espanya per volum d’actius (1917)
Núm.

Societat

1

CA Hilaturas de Fabra y Coats

2

Industrial Malagueña

3

La España Industrial SA

4

Luis Antonio Sedó, SC

Data constitució
1903

Vol. actius (MPTA)
65,5
14,4

1847

14,4
8,9

Quadre 4 i quadre 5. Font: Albert Carreras, Xavier Tafunell, «La gran empresa en España (1917-1974):
Una primera aproximación», Revista de Historia Industrial, 3 (1993)

Què representava la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats
dins el mercat espanyol? Si utilitzem les informacions publicades per Albert
Carreras i Xavier Tafunell, que incorporen les dues-centes empreses més grans
a Espanya el 1917 segons volum d’actius, la Fabra i Coats ocupa el número
30, i si reduïm la llista al subsector industrial, ens trobem davant la setena
empresa industrial més gran del país.
La Maquinista Terrestre i Marítima, una empresa veïna de la Fabra i
Coats al mateix Sant Andreu de Palomar, ocupava el número 25 dins el rànquing d’empreses industrials (el 107 del general) i La España Industrial, el 33
(el 141 del general). Respecte a les empreses tèxtils a Espanya aquell mateix
any, la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats era l’empresa més
gran per volum d’actius, a molta distància de la segona o la tercera.
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Així doncs, queda prou clara la importància de l’empresa des d’un punt
de vista financer. Hi ha, però, una altra dada que sovint ens diu més a l’hora
d’avaluar la dimensió i sobretot la importància social de la companyia: el
nombre de treballadors. Malauradament no disposem de sèries sistemàtiques
sobre el nombre de treballadors de la societat, per la qual cosa ens haurem
d’acontentar amb informacions esparses que cal contrastar. Carles Enrech ens
proporciona una llista de les majors empreses industrials del tèxtil català a
inicis del segle passat segons el seu nombre de treballadors. Nosaltres hi hem
afegit la Fabra i Coats.11 Com es pot observar, la Fabra i Coats es troba en el
primer lloc de la llista amb 2.000 treballadors, que es referien a les fàbriques
de Sant Andreu i Sant Martí. A això caldria sumar els entre 600 i 700 treballadors que en aquestes dates hi havia a Borgonyà i que feien que aquesta
tercera fàbrica fos molt rellevant en l’entorn de la comarca d’Osona on es
trobava situada.12
La dada de 2.000 treballadors per a la Fabra i Coats a Barcelona, tot i
estar extreta d’una informació periodística, sembla força raonable en relació
amb altres dades de què disposem sobre els efectius de la societat. Sabem, per
exemple, que el 1913, deu anys abans, a Sant Andreu i Sant Martí hi havia
1.600 treballadors, i a Borgonyà, 250. Com veurem, en aquell període de deu
anys hi va haver una forta expansió de les vendes, que estaria en sintonia amb

11. Carles Enrech, Indústria i ofici: Conflicte social i jerarquies obreres en la Catalunya tèxtil (1881-1923),
Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005, pàg. 284. Sobre la Fabra i Coats, hem utilitzat
les dades de La Vanguardia, 27/6/1923. De fet, quan aporta aquesta dada el diari només fa referència a la fàbrica de Sant Andreu; nosaltres, però, entenem que es devia referir a tots els efectius de
Barcelona.
12. La fàbrica de la colònia industrial de Borgonyà serà una de les de majors dimensions de la
comarca d’Osona. Els anys vint, a Manlleu —municipi capdavanter pel que fa a la presència d’indústria tèxtil a la comarca—, les fàbriques més grans tenien a l’entorn de 200 treballadors. Les dues
fàbriques de la colònia veïna de Borgonyà, Vila-seca, tenien 159 i 289 treballadors respectivament;
la colònia de la Mambla d’Orís en tenia uns 350, i la Coromina, a Torelló, uns 200. De fet, les indústries més grans que hem pogut localitzar a la zona són la Farga d’Edmund Bebié, a Sant Quirze
de Besora, ja al Ripollès, amb uns 600 treballadors el 1914, i Estabanell i Pahisa, a Centelles, a
l’extrem sud de la comarca, que cap al 1910, amb dues fàbriques de teixit i filat, donava feina a uns
800 obrers. Borgonyà, amb una ocupació mitjana de més de 400 treballadors entre el 1913 i el 1936
i amb gairebé 700 obrers el 1923, és sens dubte una de les empreses de dimensions més grans de la
contrada en aquest període.
Respecte de la Farga i la Mambla, les referències són de Leopoldo Negre, «Enquesta de les condicions econòmic socials de les conques del Ter i del Freser: 1914-1915», Anuari d’Estadística Social
de Catalunya, Barcelona, Museu Social de Barcelona, 1917. Respecte d’Estabanell i Pahisa, Cabana,
Fàbriques i empresaris… Sobre Vila-seca, Pere Colomer, «Origen i desenvolupament d’una colònia industrial: Els casos de Vila-seca i Borgonyà, 1880-1936» dins Rosa M. Fraguell Sansbelló,
Rafel Llussà Torra i Anna Ribas Palom, Nous usos per a antics espais industrials, Girona, Museu
Industrial del Ter i Universitat de Girona, 2003, pàg. 27-64. Per a les referències a Manlleu, AMM
(Arxiu Municipal de Manlleu), Censo Obrero, 1923. Per a La Coromina, AMT (Arxiu Municipal de
Torelló), Industrias locales afectadas por la crisis, 1924.
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Principals fàbriques tèxtils de Catalunya (1913-1923)
Núm.

Fàbrica

1

CA Hilaturas de Fabra y Coats

Ubicació
Sant Andreu, Sant Martí
de Provençals

Nre.
treballadors
2.000

Sector
Cotó i lli

2

Hermanos Godó

Sant Martí de Provençals

2.000

Jute

3

La España Industrial

Sants

1.626

Cotó (panes)

4

Marqués, Caralt y Cía.

L’Hospitalet de Llobregat

1.600

Cànem i lli

5

Sedó

Esparreguera

1.415

Cotó

6

Can Trinxet

L’Hospitalet de Llobregat

1.155

Cotó

7

Colònia Güell

Santa Coloma de Cervelló

1.000

Cotó (panes)

8

Fabril Algodonera

Reus

950

Cotó

9

Grober

Girona

937

Teixits
elàstics

10

SAPHIL

Terrassa

918

Llana

Quadre 6. Elaboració pròpia a partir de les dades de Carles Enrech, Indústria i ofici: Conflicte social
i jerarquies obreres en la Catalunya tèxtil (1881-1923), Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona,
2005, pàg. 284; La Vanguardia, 27/6/1923

l’increment de l’ocupació a les fàbriques.13 L’expansió de la societat durant
aquest període no acabà pas aquí: el creixement a les fàbriques pròpies i l’adquisició d’altres centres fabrils féu possible que vers el 1931 el total d’empleats
de la companyia ascendís a 5.000.14
Cal precisar que les dades que conformen el quadre 6 no són fruit d’un
estudi exhaustiu que inclogui tots els establiments industrials tèxtils de Catalunya. El quadre, basat principalment en les dades d’Enrech, ha estat elaborat,
però, amb informacions diverses i disperses. El seu objectiu, doncs, no és tant
presentar un rànquing de les fàbriques tèxtils catalanes, que correria el risc de
ser esmenat ràpidament, sinó fer palesa la importància de la companyia en el
context industrial català.
El patrimoni arquitectònic que ens resta avui en dia és també una prova d’aquesta importància: la fàbrica del Rec, que des del 2002 acull l’actual
biblioteca Ignasi Iglesias de Sant Andreu de Palomar; el complex industrial de
la fàbrica de Sant Andreu, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i objecte
de diverses propostes per al seu ús públic, entre les quals destaca la creació del

13. La Vanguardia, 28/8/1913; Pere Colomer, «La colònia industrial de Borgonyà (1895-1955):
fàbrica, treball i vagues» dins Morera, Borgonyà: Una colònia… pàg. 31-158.
14. La Vanguardia, 1/3/1931.

El mercat espanyol

31

futur espai del Museu d’Història de Barcelona dedicat al treball, i finalment
la colònia industrial de Borgonyà, declarada bé cultural d’interès nacional
l’any 2013 i que constitueix un conjunt singular dins el llegat de colònies
industrials catalanes.
La repercussió social de l’empresa al barri de Sant Andreu de ben segur
que també va ser molt important. Només cal recollir les impressions dels antics treballadors, quan expliquen que la sirena de la fàbrica era el campanar
pel qual el barri es regia. No disposem encara d’anàlisis semblants a les de
Borgonyà sobre l’origen dels treballadors, la seva residència, les interrelacions
culturals i de lleure entre empresa i ciutat, etc. Vers el 1920, Sant Andreu
tenia uns 40.000 habitants, i la Fabra i Coats comptava 2.000 treballadors;
quantitativament, no podem avançar més.
Ara bé, a vegades notícies menys «objectives» que els percentatges ens
permeten mesurar l’arrelament de la companyia al barri. Un exemple el tenim
l’any 1928 arran de la mort de l’escriptor Ignasi Iglesias, fill de Sant Andreu.
Els diaris de l’època ens expliquen:
Ayer por la tarde se efectuó el entierro del eminente dramaturgo Ignacio Iglesias. Una
multitud inmensa, imponente, acompañó el cadáver del llorado escritor, poeta de los
humildes en su último viaje.
[…] Desde las primeras horas de la tarde, en la barriada de San Andrés infinidad
de mujeres y de niños y niñas se hallaban en los alrededores del cementerio y en las
calles próximas esperando la llegada del fúnebre cortejo.
[…] Los obreros de la fábrica Fabra y Coats esperaban también frente a la misma
el paso de la comitiva, y al llegar ésta tomaron a su cargo el féretro, conduciéndolo a
hombros hasta el cementerio.15

A més dels textos ja citats, per començar-nos a endinsar en la història de la
Fabra i Coats a Espanya cal acudir a Francesc Cabana, que és el primer que
aporta una visió global dels orígens i l’evolució de la societat. Posteriorment
tenim l’estudi de Baratech, que va editar la mateixa Coats amb motiu del seu
centenari i que també ens descobreix informacions interessants amb l’accés a
les actes de la societat. Àngels Solà, per la seva banda, ens apropa a la trajectòria de Camil Fabra. Dins del marc dels estudis realitzats sobre Sant Andreu
disposem dels treballs de Checa, Gimeno i Martín, que ens ajuden a situar
l’empresa dins el desenvolupament industrial del barri. Sobre la colònia de
Borgonyà hi ha el treball coordinat per Morera, del qual ja hem parlat. Sigui

15. La Vanguardia, 12/10/1928.
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com sigui, l’objectiu d’aquest paràgraf no és l’exhaustivitat, i en el text tenim
referències d’altres autors que hem anat utilitzant.
Resumint el que hem vist fins ara, podríem dir que hi ha tres elements
que conflueixen en la història de la Fabra i Coats i que fan que el seu cas
concret tingui un interès especial. En primer lloc, el producte: el fil de cosir
de cotó és un producte nou. El naixement de Coats a Escòcia i els orígens de
la Fabra i Coats a Espanya estan absolutament lligats a les primeres passes
d’aquest producte, en el primer cas en l’àmbit mundial i en el segon al nostre
país. En segon lloc, la Coats: el 1912 la matriu escocesa era la tercera empresa
industrial del món i fou pionera en la seva estratègia de creixement basada en
la internacionalització de la producció. A més, va ser una companyia de tipus
familiar que, «malgrat» una gestió on els principals accionistes foren també
els executius més rellevants, tingué una evident trajectòria d’èxit. I en tercer
lloc, la mateixa Fabra i Coats, que era la primera empresa tèxtil a Espanya el
1917. Els seus socis locals, els Fabra, eren membres de l’alta burgesia catalana i
hereus d’una llarga història de projectes empresarials que connecten de forma
molt directa la seva evolució amb les vicissituds de la història de la indústria
tèxtil al nostre país. La juxtaposició d’aquests elements permet abordar l’estudi de la Fabra i Coats amb una riquesa extraordinària de línies d’anàlisi i,
alhora, li confereix una rellevància especial com a estudi de cas.

Els orígens, 1820-1903
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Les fàbriques de Fabra i Portabella
Per algú que s’aproxima per primera vegada a la Fabra i Coats, un dels moments clau, i potser una mica confusos, és el de la creació de l’empresa, l’any
1903. És llavors quan s’entrecreuen les trajectòries de la societat Nuevas Hilaturas del Ter, de Borgonyà, i de les fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí per
crear, mitjançant una operació de fusió, la nova Compañía Anónima Hilaturas
de Fabra y Coats. El 3 de juliol de 1903, en el llibre oficial Acuerdos de los
Directores de la nova societat, es transcriuen els acords entre els diferents socis
per a la constitució de la nova companyia.
Acuerdo de 3 de Julio de 1903
Esta Dirección hace constar que con fecha de hoy D. Fernando Fabra y Puig y D.
Román Fabra y Puig en representación de la Compañía Anónima «Sucesora de Fabra y
Portabella» y D. Enrique Ernesto Müller y Kolver en representación de las Sociedades
«J. & P. Coats» Ltd., de Paisley, «Nuevas Hilaturas del Ter», de Torelló, «The English
Sewing Cotton Co, Ltd.» de Manchester, «The Barcelona Manufacturing Company»
de Barcelona y «R. F. y J. Alexander y Cía» de Glasgow, han otorgado un contrato privado por el que han aprobado la valoración de los bienes que dichas Sociedades aportaron a nuestra Compañía, cuya valoración fue practicada en la forma siguiente.1

Naixia un grup industrial important, que incorporava capital català i del Regne
Unit i que es trobava dins dos subsectors molt específics de la indústria tèxtil: el
sector del fil de cosir i el d’elaboració de xarxes de pescar. En total, el valor de
les aportacions de capital català que feia Sucesora de Fabra y Portabella pujaven
a 5.525.501 pessetes, per 6.906.239 pessetes que provenien de les societats del
Regne Unit.
El pes econòmic de cada fàbrica queda palès en el quadre de la pàgina
següent. Nuevas Hilaturas del Ter, l’empresa filial de J. & P. Coats, era una
fàbrica «nova», inaugurada tot just feia vuit anys, i era la que tenia un valor
més elevat. A continuació, si tenim en compte el pes de l’immobilitzat, l’edifici
i la maquinària, venia l’altra fàbrica britànica, l’English Sewing Cotton Co.
Ltd., que era propietat de l’empresa The Barcelona Manufacturing, filial d’uns
competidors britànics dels Coats, i que tenia un parc de maquinària semblant
en valor al de Borgonyà, però amb uns edificis més vells.

1. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Acuerdos de los Directores.
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Valoració de les aportacions a la CA Hilaturas de Fabra y Coats (ptes.)

SA Sucesora de Fabra y Portabella

Nuevas
Hilaturas
del Ter

The Barcelona
Manufacturing
Limited i
R. F. J. Alexander

Sant Andreu

Sant Martí

Manresa

Torelló

Sant Andreu

(El Vapor del Fil)

(La Española)

(Els Panyos)

(Borgonyà)

(Ca l’Alsina)

Terrenys

711.585

128.526

54.295

61.531

206.204

Edificis

739.643

228.632

412.546

1.531.046

783.648

Maquinària

659.462

192.767

219.635

1.448.502

1.430.627

1.010.373

68.115

287.319

755.848

272.110

731.715

29.372

51.516

356.242

60.471

3.852.778

647.412

1.025.311

4.153.169

2.753.060

Matèries
primeres
Producte
en curs de
fabricació
TOTAL

Quadre 1. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. Constitución Compañía. Documento
privado n.º 13: «Escritura Descripción de Bienes. Otorgantes: Don Fernando Fabra y Puig y otros.
Fecha: 3 de julio de 1903. Número 426»; ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Acuerdos de los
directores: Acuerdo 3 de julio de 1903

Per la part espanyola, l’empresa Sucesora de Fabra y Portabella aportava
tres fàbriques, que pel valor tant dels edificis com de la maquinària semblaven
mancades d’inversions recents. Podem observar, en canvi, que la fàbrica de
Sant Andreu, de Sucesora de Fabra y Portabella, tenia un nivell d’estocs molt
elevat. Les fàbriques que van passar a formar part de la nova empresa ja existien. Totes elles es trobaven en funcionament i moltes, com era el cas de les que
aportaven els socis catalans, eren hereves d’una llarga tradició industrial.
El Vapor del Fil a Sant Andreu: el lli de Puig i Portabella
Com explica Francesc Cabana, ja l’any 1841 la societat Fernando Puig, Portabella y Compañía produïa fils de lli i estam en una petita fàbrica a Sant Andreu
de Palomar. Aquell mateix any, els productes de Ferran Puig aconseguiren la
medalla de bronze a l’Exposició Pública de Madrid. Molt possiblement, fins
a aquelles dates la fàbrica de Ferran Puig i la família Portabella es limitava al
retort dels fils de lli i cànem que adquiria d’altres fabricants estrangers.2

2. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 204-205.
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L’empresari Ferran Puig i Gibert havia nascut a Girona l’any 1815 al si
d’una família humil. Es traslladà a Barcelona i començà a treballar d’aprenent
en una merceria; després establí la seva pròpia botiga i, com hem vist, als vinti-cinc anys ja havia esdevingut un industrial, aprofitant el coneixement de les
noves tècniques de filat que havia adquirit en els seus viatges a Bèlgica i Escòcia.
Ferran Puig fou fundador del Crédito Mercantil i del Banco Hispano Colonial,
i des d’aquesta posició, com a financer, intervingué el 1869 en les obres del port
de Barcelona. També fou soci de la Sociedad Anónima Canal de Urgel i de la
societat Jaume Arbós y Cía., pionera de la indústria química catalana.3 En política, fou regidor de l’Ajuntament de Barcelona i senador per aquesta ciutat i per
Girona.4 Els altres accionistes, la família Portabella de Manresa, també tenien
una forta tradició industrial. L’any 1850 Manuel Portabella era propietari d’una
fàbrica de filatura de cotó a Balsareny. Dècades més tard, s’havia posicionat com
un dels industrials manresans més importants.5
No tenim constància de l’indret de Sant Andreu on es trobava la fàbrica
inicial, però el 1840 Ferran Puig ja estava treballant per expandir el negoci i
traslladar-se a un establiment més gran: la futura fàbrica coneguda com el Vapor
del Fil. L’ampliació, en aquest cas, derivava de la decisió d’integrar el filat dins el
procés productiu de la fàbrica. L’any 1840 la societat Fernando Puig, Portabella
y Compañía s’establí, pagant un cens de 78 lliures, en una peça de terra a Sant
Andreu de Palomar, on tot seguit inicià la construcció d’una fàbrica de filats i
torçats de lli. El terreny, «de cabida una mojada y media, una mondina y cuatro
canas»,6 mesurava uns 7.500 metres quadrats.
Els socis de la companyia eren, per una banda, Ferran Puig, que tenia
les quatre onzenes parts de la participació i, per l’altra, la família Portabella de
Manresa, representada per Manuel, Jaume Antoni i Joaquim Portabella, que
aportaven les set onzenes parts restants del negoci. Dels tres, el primer, Manuel
Portabella, residia a Barcelona i és el que apareix en aquests primers anys actuant

3. Aquesta societat construí la fàbrica coneguda posteriorment com L’Escocesa, situada al barri del
Poblenou.
4. Miquel Izard, Manufactureros, industriales y revolucionarios, Barcelona, Crítica, 1979, pàg. 60 i 72.
5. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 204-205, 211.
6. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil. Doc. 3: «Escritura original de establecimiento de pieza de tierra á que se refiere la anterior [a Sant Andreu de Palomar], al censo de 78
libras, otorgada por D. Olegario Puig a favor de D. Fernando Puig, adquirente este por la razón social
“Fernando Puig, Portabella y Cª”» (18/6/1840); Doc. 4: «Debitorio. Firmado por D. Jayme Portabella,
D. Fernando Puig y D. Manuel Portabella a favor de D. Jose Mª de Ramis y Fontcuberta» (20/8/1841);
Doc 5: «Carta de pago. Firmada por Andreu Font mestre de casa y Joseph Plantada mestre fuster á
favor de D. Fernando Puig en nom y per la raó social de Puig Portabella y Cmpª y de D. Joseph Mª de
Ramis pagant per la mateixa raó social de la cuantitat de 9.450 u, 12 q, 6 g» (23/8/1841).
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Maquinària del Vapor del Fil (1851)
2 màquines de vapor: de 6 i 12 cavalls
4 màquines de preparació de filar
4 màquines de filar
10 màquines de tòrcer
8 màquines de debanar
15 aspis
Calderes per tenyir
8 màquines per llustrar fil
2 màquines per batre el fil
1 màquina per suavitzar el fil
1 torn de tòrcer

Quadre 2. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil. Doc. 8: «Escritura original
de disolución de la Sociedad “Fernando Puig, Portabella y Cª” y adjudicación de la finca objeto de
los documentos anteriores, á favor de D. Fernando Puig» (7/3/1851)

conjuntament amb Ferran Puig i impulsant el projecte de construcció de la
nova fàbrica.7
Ferran Puig i els Portabella de seguida posaren fil a l’agulla. Per tal de
construir la fàbrica van haver de demanar un préstec de 4.000 lliures a Josep
Maria de Ramis i Fontcuberta. Finalment, el projecte s’enllestí i el 23 d’agost
de 1841, Andreu Font, mestre de cases, i Josep Plantada, mestre fuster, signaren
la carta de pagament a favor de Ferran Puig, representant de la raó social Puig,
Portabella y Compañía, que abonava la quantitat de 9.450 lliures, 12 sous i
6 diners. La fàbrica, que a partir de llavors s’anomenaria popularment el Vapor
del Fil ja estava construïda. En l’annex vii reproduïm el document amb la descripció de les obres que donaren origen a aquesta fàbrica.8
L’any 1844, amb motiu de l’«Esposición [sic] pública de productos de la
industria española, verificada en obsequio de S.S. M.M. Y A. durante su permanencia en esta capital», es feia constar:
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil. Doc. 8: «Escritura original de disolución
de la Sociedad “Fernando Puig, Portabella y Cª” y adjudicación de la finca objeto de los documentos
anteriores, á favor de D. Fernando Puig» (7/3/1851).
8. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil. Doc. 4: «Debitorio. Firmado por D. Jayme
Portabella, D. Fernando Puig y D. Manuel Portabella a favor de D. Jose Mª de Ramis y Fontcuberta»
(20/8/1841); Doc. 5: «Carta de pago. Firmada por Andreu Font mestre de casa y Joseph Plantada mestre
fuster á favor de D. Fernando Puig en nom y per la raó social de Puig Portabella y Cmpª y de D. Joseph
Mª de Ramis pagant per la mateixa raó social de la cuantitat de 9.450 u, 12 q, 6 g» (23/8/1841).
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D. Fernando Puig, Portabella y Compañía: de Barcelona premiado con medalla de
bronce en la esposición pública de Madrid de 1841.
Clase de los objetos presentados
Hilo de estopa y lino desde el nº 12 al 60: en crudo y de colores á 3 y 4 cabos de diferentes calidades y de blanco superior de nº 60 al 100.9

La societat Fernando Puig, Portabella y Cía. continuà la seva activitat durant
deu anys. El nom amb el qual se l’acabà coneixent ben aviat fou, simplement,
Ferran Puig, en referència a la figura que possiblement estava al capdavant del
dia a dia de la companyia, tot i que els Portabella en continuaven sent socis.
L’any 1850 tenim una descripció acurada del Vapor del Fil:
Se ocupan diariamente 10 dependientes, 24 operarios, 2 muchachos y 108 mujeres:
total de personas 144. El edificio en que se reúnen, tiene 240 palmos de largo y 52 de
ancho, y comprende cuatro pisos. En los tres primeros se halla colocada la maquinaria,
y en el último el secador de sombra; pero contiene además las piezas destinadas á las
máquinas de vapor y las calderas, á la estufa atmosférica, al blanqueo y los tintes, á
los talleres de cerrajería y carpintería, y á los almacenes, que comprenden una superficie de 160 palmos de largo y 30 de ancho. Hay aquí también habitaciones para el
director y el administrador, caballerizas, y otras pequeñas dependencias.10

Com es pot observar, es tracta d’una fàbrica amb 144 persones, no pas de grans
dimensions però que incorpora absolutament tots els processos necessaris per
subministrar el fil acabat.
Finalment, el 7 de març de 1851 la societat es dissolgué, amb un valor
de liquidació de 33.000 duros, i Ferran Puig es quedà amb la major part dels
actius.11 A Puig se li adjudicaren les dues màquines de vapor per import de

9. Junta de Comerç de Barcelona, Exposición pública de productos de la industria española, verificada en obsequio de S.S. M.M. Y A. durante su permanencia en esta capital, Barcelona, Impr. de
J. Tauló, 1844, pàg. 54.
10. Memoria presentada al Excmo. Señor Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas por la
Junta Calificadora de los productos de la industria española, reunidos en la Exposición Pública de 1850,
Madrid, Establecimeinto tipográfico de D. Santiago Saumaque, 1851.
11. L’escriptura de dissolució del 1851 és prou descriptiva: «[L]os señores D. Fernando Puig natural
de Gerona, D. Jayme Antonio Portabella, D. Joaquin y D. Manuel Portabella naturales de Manresa
este último vecino de la misma y los demás de esta ciudad [Barcelona] por cuanto tenían establecida una sociedad que corría bajo la razón social de Fernando Puig, Portabella y Compañía para la
fabricación de hilados de lino y torcidos y devanados en el día proceden a su división y liquidación
transformando su balance general de la misma del cual resulta un haber de treinta y tres mil duros
a saber siete mil duros por el valor de la casa fábrica y terreno que la Sociedad tiene en el término
de San Andrés de Palomar y veinte y seis mil duros en maquinaria y muebles. […] Dan desde este
día por disuelta y finida la Sociedad que tenían establecida para la fabricación de hilados de lino
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5.000 duros i l’edifici de la fàbrica per 7.000 duros. La resta de la maquinària
es repartia entre els Portabella: 9.000 duros per a cadascun dels germans Jaume Antoni i Manuel, i 3.000 duros per a Joaquim, en total els 33.000 duros
en què es valorava la societat.
En realitat, no ens trobem davant d’una liquidació, sinó d’una venda de
participacions. Ferran Puig continuava amb la fàbrica, i per aquest motiu, una
vegada dissolta la societat, adquirí a la família Portabella la maquinària, utillatges i mobiliari que els pertocaven per la dissolució, més tota la part corresponent
a mercaderies i comptes per cobrar que els pertanyia de forma personal. La valoració de la societat pròpiament dita era prou més onerosa. S’acordà pagar a
cadascun dels Portabella el següent: a Jaume Antoni Portabella 27.826 duros i
4 rals, a Manuel Portabella 27.826 duros i 4 rals, i a Joaquim Portabella 8.373
duros. Ferran Puig pagaria el que devia a Jaume Antoni i a Manuel a terminis
al llarg dels sis anys següents. La part que devia a Joaquim inicialment no es va
pagar. Els deutes, en aquest cas:
[Q]uedan en poder del comprador para admitir por ellos al dicho D. Joaquin á participación en su comercio y negocio en los términos y bajo los pactos y condiciones que
arreglarán de común acuerdo.12

Aquesta possibilitat de mantenir certs lligams amb els Portabella probablement
era més una condició per al traspàs de la propietat que un nou projecte comú.
No hem trobat continuïtat immediata d’aquesta aliança; en canvi, sí
que sabem que els Portabella aprofitaren per endegar un negoci propi a Sant
Andreu uns anys més tard. El 1874 Manuel Portabella adquireix uns terrenys a
Sant Andreu, on construirà una gran fàbrica per al filat del lli sota la raó social
de Portabella e Hijo. El 1884, aquesta fàbrica de grans dimensions emplaçada
al camí de Santa Coloma es trobava en ple funcionament.13
És molt probable que el canvi en els socis es fes paral·lelament a la reconversió industrial de la societat. Fins aquella data la societat constava de les

y torcidos bajo la razón de Fernando Puig Portabella y Compª y actualmente de Fernando Puig»;
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil. Doc. 8: «Escritura original de disolución
de la Sociedad “Fernando Puig, Portabella y Cª” y adjudicación de la finca objeto de los documentos
anteriores, á favor de D. Fernando Puig» (7/3/1851).
12. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil. Doc. 9: «Venta de las máquinas, muebles y
créditos que constituían el haber social de D. Jayme Antonio, D. Manuel y D. Joaquin Portabella, otorgada por estos á favor de D. Fernando Puig y Gibert por el Precio de 64.025 duros 8 reales» (9/3/1851).
13. Martín Checa-Artasu, «Can Portabella. On hi ha haurà pisos abans hi havia una fàbrica», 2006:
<http://barcelonapatrimoni.blogspot.com.es/2006/01/can-portabella-on-hi-haur-pisos-abans.html>
[Consulta: 15 maig 2014]; Josep Roca Roca, Barcelona en la mano: Guía de Barcelona y sus alrededores, Barcelona, E. López, 1884.
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Publicitat de Fernando Puig e Hijo el 1867 dins de Francisco J. Orellana, La Exposición Universal
de París de 1867, considerada bajo el aspecto de los intereses de la producción española en todos
sus ramos de agricultura, industria y artes

seccions de retort i també les de filat. A partir d’aquell moment s’especialitzà
només en el retort del lli ja filat (les filasses) per tallers belgues i holandesos.14
Francisco J. Orellana, l’any 1867 ens explica amb molta claredat l’evolució i el
canvi operat a l’entorn del 1850, fruit de les dificultats per renovar la maquinària en un entorn favorable a les importacions de filats forans:
En el principio, la fábrica de San Andrés comprendía los dos ramos de hilados y torcidos de lino, y no era la única de su especie que existía en Cataluña. Preludio de una
grande industria, que con el tiempo hubiera desarrollado la riqueza fabril y agrícola
de España, tenía ya en movimiento 10.000 husos, que elaboraban los mejores linos de
Bélgica y de Aragón, torciéndose parte de los hilos en la misma fábrica, y convirtién
dose los demás en ricas telas. En 1850 habían variado completamente la legislación y
las circunstancias, favorables antes á la hilatura española, y el mismo señor Puig que
había sabido imprimirle un impulso tan ventajoso para los intereses nacionales y para
los suyos propios, se vió precisado á dar un giro distinto a su fabricación. Con el mayor
desarrollo de esta industria en diferentes países del extranjero, coincidió la reforma
arancelaria que redujo considerablemente los derechos de importación de las hilazas,
y desde aquel punto cesó la posibilidad de continuar produciéndolas. Así fué que,
gastada la maquinaria del señor Puig en diez años de continuo ejercicio, y habiendo
de renovarla por completo, se la sustituyó por otra destinada solo á torcer las hilazas
belgas e inglesas, que es á lo que actualmente se dedica este establecimiento, junto con
la fabricación de lienzos de todos anchos y clases, y la de cintas de hilo y de algodón.15

14. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 204-205; Orellana, Reseña completa descriptiva…; Francisco J. Orellana, La Exposición Universal de París de 1867, considerada bajo el aspecto de los intereses
de la producción española en todos sus ramos de agricultura, industria y artes, Barcelona, Librería de
Manero, 1867.
15. Orellana, La Exposición Universal…
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Publicitat de Fernando Puig el 1876 dins de L. R. León, Guía consultiva o indicador general de Barcelona
y particular de todos los puntos de España, ultramar y extranjero, Barcelona, Establecimiento tipográfico
de Eusebio Riera, 1876

Un altre element, en aquest cas tècnic —la gran necessitat energètica per a la
producció dels filats de lli—, accentuava encara més la manca de competitivitat espanyola. El 1860, la societat havia passat de les 10.000 pues a la meitat,
4.920 pues, i a inicis dels anys seixanta el personal s’havia reduït a només 36
treballadors.16 Semblava, doncs, que la sort de Ferran Puig havia canviat. El
producte pel qual havia apostat no era rendible, i de mica en mica el negoci
s’esllanguia. Calia cercar-li una nova orientació, que vingué de la progressiva
inclusió del cotó.
De fet, com mostra la publicitat de la casa, el 1867 a la societat Fernando
Puig e Hijo el protagonisme encara era per al lli, però el cotó de mica en mica
s’anirà fent més important dins del catàleg de la companyia. Nou anys després,
ja s’havia invertit la importància dels dos materials. El 1876, doncs, Ferran
Puig s’anunciava destacant la nova activitat cotonera per sobre de la del lli.
Com es pot observar en la publicitat del 1867, la forma societària també havia canviat. El 1851 s’havia dissolt la societat Fernando Puig. No coneixem sota quina forma funcionà el negoci des de llavors, però en totes les fonts
consultades es manté el nom del propietari únicament. És ben probable,
doncs, que l’empresa anés a nom del mateix Ferran Puig. El 1866, aquest
aspecte es reordenà amb la creació de la societat Fernando Puig e Hijo, a la
qual Ferran Puig i Gibert incorporà el seu fill Ferran Puig i Mauri, fruit d’un
primer matrimoni.
És possible que la formació d’aquella societat el 1866 tingués per objectiu escometre un nou projecte: l’adquisició de la fàbrica de cintes de cotó Llach,
16. Pilar Gimeno Barona, «La industrialització de Sant Andreu de Palomar (1839-1904)», Finestrelles, 9 (1998), pag. 109. Gimeno extreu la informació de Francisco Giménez Guited, Guía de
la España fabril y industrial, Madrid, Librería Española, 1862; Cabana, Fàbriques i empresaris…,
pàg. 206.
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Portabella y Compañía, ubicada a Salt i construïda vers el 1850. Tenim notícia que el mateix 1866 aquesta societat és adquirida per Ferran Puig i Camil
Fabra, però malauradament no disposem d’informació detallada sobre aquesta
qüestió. El fill de Ferran Puig, advocat de professió, finalment no seguí el camí
del seu pare i passà a residir fora de Catalunya.17
I, finalment, quin va ser el balanç de l’aposta pel cotó? Va aconseguir redreçar el negoci? De l’any 1884, just abans de la formació de la societat Sucesora de Fabra y Portabella, tenim una descripció de la situació del Vapor del Fil:
Fábrica de C. Fabra y Cª. – Paseo de Santa Eulalia ó Rambla.
Dotada de poderosa maquinaria movida a vapor con la cual se elaboran todos los
artículos concernientes a hilo y algodón en madejas, ovillos, etc., etc., para coser y
hacer calceta.
Primera fábrica en España que ha elaborado carretes de clases superiores para
máquinas de coser y la primera que ha fabricado las sedas mecánicamente, exportándose al extranjero.
En esta fábrica, fundada por D. Fernando Puig, […] trabajando unos 1.000
operarios.18

Sens dubte, la decisió de Ferran Puig fou un encert: la fàbrica de 144 treballadors de l’any 1850, que semblava que havia de desaparèixer a inicis dels seixanta, havia esdevingut vint anys més tard un dels establiments industrials més
importants de Catalunya, amb 1.000 treballadors.
La Española o Vapor Vell de la Llana a Sant Martí: Camil Fabra
Ferran Puig ja torçava lli a finals de la dècada dels trenta, i a inicis dels anys
quaranta, amb el Vapor del Fil en funcionament, ja el filava. Havia integrat,
doncs, tots els processos de la filatura en un subsector del tèxtil veritablement
poc conegut a Espanya. És molt possible que pensés explotar l’avantatge competitiu que li suposava disposar del fil de lli per endinsar-se en un altre subsector del tèxtil: la producció de les xarxes de pesca o cacera.
Les xarxes eren un producte que s’havia mecanitzat molt en els últims
temps mercès als avanços tècnics aconseguits a França que ja hem esmentat.19
El 1855, Ferran Puig s’associà amb un tècnic francès, Andrés Felipe Estublié,

17. Gaceta de Madrid, 229 (16/8/1884). Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Escriptura
de constitució i estatuts, 16/7/1884; Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 208.
18. Roca Roca, Barcelona en la mano…
19. OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), Arxiu Històric. Privilegios 1020, 22/3/1853,
i 2242, 15/3/1861.
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i els seus dos fills, Lorenzo i Juan Bautista, naturals de Marsella i que llavors
vivien a la vila de Gràcia. Els Estublié eren «inventores y constructores de unos
telares mecánicos para la fabricación de redes de hilo para pescar y cazar».20
Andrés Felipe Estublié ja havia enregistrat a Espanya un «privilegi
d’introducció» d’un teler per fabricar xarxes de pescar l’any 1853. L’objecte
d’aquesta societat era perfeccionar aquests telers, i Ferran Puig hi aportà els
capitals necessaris. Dos anys més tard, el 1857, els telers havien evolucionat i
és llavors quan es constitueix Estublié, Puig y Compañía, societat en comandita per a la fabricació i venda de xarxes de fil per pescar i caçar «según el
invento de D. Felipe Estublié perfeccionado por su hijo D. Juan Bautista».
Després de dos anys de proves i assajos, els telers Estublié ja podien
enfrontar-se al mercat. Ferran Puig cercà nous socis per aconseguir reunir
els capitals necessaris per al nou projecte, que es concretaren en Josep Vidal
Ribas, Pau Maria Tintorer, Pau Anguera, comerciant, i Eduard Gibert, advocat. El capital d’Estublié, Puig y Cía. va assolir els 40.000 duros, repartits en
160 rebuts de 250 duros cadascun. La participació de cadascun del socis era
la següent: D. Andrés, D. Lorenzo i D. Juan Estublié, 10 rebuts; Ferran Puig,
86 rebuts; Josep Vidal Ribas, 20 rebuts; Pau Maria Tintorer, 20 rebuts; Pau
Anguera, 16 rebuts, i Eduard Gibert, 8 rebuts.
Els Estublié aportaven a la societat els tres telers que ja posseïen quan
es va formar la primera societat amb Ferran Puig (telers que en aquell moment ja estaven funcionant) i també aportaven part del taller de construcció
i el privilegi exclusiu (la patent). Ferran Puig hi aportava dos nous telers
construïts darrerament, utillatges i matrius, i també assumia les despeses del
viatge a Bèlgica que Juan Bautista Estublié havia acabat de fer per millorar la
construcció de telers. Hi havia aportacions addicionals de Ferran Puig i dels
altres socis en metàl·lic.
Coneixem certs detalls de la gestió de la societat. El gerent era Ferran
Puig, que a més s’encarregava de la venda de les xarxes pel compte de la societat. A la direcció de la producció de xarxes hi havia Lorenzo Estublié, que
controlava tot el taller excepte la secció de telers, on hi havia un contramestre
nomenat per Ferran Puig. Juan Bautista dirigia el taller de construcció de
telers. El projecte era ambiciós: no es permetia el repartiment de dividends
fins que la fàbrica aconseguís tenir vint-i-cinc teleres funcionant. Es tractava
encara d’una fàbrica pionera, cosa que demostra un dels articles de l’escriptura
de constitució:
20. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de documentos referentes a la fabricación de
redes para pescar y cazar. Doc. 1: «Escritura de sociedad en comandita formada por D. Fernando
Puig, D. Andrés Felipe Estublier, D. Lorenzo y D. Juan Bto Estublier y otros bajo el nombre social de
Estublier Puig y Compª para la fabricación y venta de redes de hilo para pescar y cazar» (20/3/1857).

Les fàbriques de Fabra i Portabella

45

No se permite a ninguno de los socios comanditarios sin orden expresa del gerente,
visitar el establecimiento en donde se construyan y funcionen los telares, y de ningún
modo a las personas extrañas a la Sociedad.21

L’any 1861 Juan Bautista Estublié inscriurà un «privilegi d’invenció» per a
un teler destinat a la fabricació de xarxes. És en relació amb aquest mateix
negoci que trobem el primer lligam entre Ferran Puig i Camil Fabra. Nascut
el 1833 a Barcelona, Fabra pertanyia a la burgesia de la ciutat; el seu pare,
Joan Fabra, havia estat director de la societat Catalana General de Crédito.
El 1858 es casà amb la filla de Ferran Puig, Dolors Puig. Molt possiblement
Camil conegué la que havia de ser la seva muller mercès als contactes amb els
negocis del futur sogre.22
A l’Exposició Industrial de Barcelona del 1860, Camil Fabra ens apareix
per primera vegada com a fabricant de xarxes de pesca.
Fabra, D. Camilo: fábrica en Gracia: despacho en Barcelona, calle de la Leona, nº 10,
bajos.
Presentó redes de pescar y cazar, trabajadas al telar, de diferentes clases de malla
y perfección del nudo que las forma, y es natural que resulten mejor concluidas que
hechas á mano, por la mayor uniformidad que siempre se obtiene por los medios
mecánicos.
Esta industria, no solamente es nueva en España, sino que está más adelantada
que en el extranjero; pues no se tiene noticia de que existan telares como los que
posee esta fábrica, construidos por su director mecánico D. Juan Bautista Estublier,
con los cuales se elaboran redes de 400 mallas de ancho.
Resulta de ello, como es consiguiente, una economía en el género, cuyos precios
son muy inferiores á los de las redes elaboradas á mano; y recayendo esta economía
en beneficio de los fomentadores, será de mucha ventaja para las pesquerías, lo cual
es muy interesante en un país de tan dilatadas costas como el nuestro.23

Els despatx de Camil Fabra era al carrer de la Lleona, número 10; en el mateix
catàleg, el de Ferran Puig consta que es trobava al carrer de la Lleona, 8. Els

21. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de documentos referentes a la fabricación de
redes para pescar y cazar. Doc. 1: «Escritura de sociedad en comandita formada por D. Fernando Puig, D. Andrés Felipe Estublier, D. Lorenzo y D. Juan Bto Estublier y otros bajo el nombre
social de Estublier Puig y Compª para la fabricación y venta de redes de hilo para pescar y cazar»
(20/3/1857).
22. Àngels Solà Parera, «Camil Fabra Fontanills (1833-1902)» dins Francesc Cabana (dir.), Cien
empresarios catalanes, Madrid, Lid. Editorial Empresarial, 2006, pàg. 157-158.
23. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 206-208; Orellana, Reseña completa descriptiva…
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Estublié estaven lligats als dos negocis. És molt probable que es tractés d’un
mateix negoci gestionat conjuntament. Aquesta hipòtesi la podem contrastar
quan sabem que l’any 1865 Ferran Puig i Camil Fabra són titulars conjuntament d’un taller de fabricació de xarxes a teler, en una propietat de Ferran Puig
situada a Sant Gervasi i anomenada Mineta.
Per ampliar aquesta indústria, el mateix 1865 Puig i Fabra estableixen
un conveni amb Juan Bautista Estublié. L’activitat del taller encara era doble:
la producció de xarxes i la millora progressiva dels telers. Una clàusula del conveni així ho explicita:
Los Sres Puig y Fabra continuarán facilitando como hasta hoy los medios para que el
Sr. Estublier ensaye la marcha mecánica de los telares y en caso de encontrarla y considerarlo adaptable dichos Sres Puig y Fabra, será objeto de un nuevo contrato.24

Així doncs, ens trobem amb un negoci en el qual Ferran Puig té molta experiència, que compta amb l’empenta d’un jove Camil Fabra (en aquelles dates
tenia trenta-dos anys) i que malgrat les dificultats tècniques va progressant.
Calia ampliar les instal·lacions i cercar un nou emplaçament que substituís
la fàbrica de la Mineta, a Sant Gervasi. És llavors quan s’adquirí la fàbrica La
Española a Sant Martí de Provençals.
El 15 d’abril de 1846, la societat anònima La Española s’havia establert
a Sant Martí de Provençals, en un terreny propietat del Marquès de Monistrol,
on posteriorment s’havia aixecat una fàbrica.25 Aquesta societat, dedicada a la
filatura de la llana, tenia un gran nombre de socis. En una de les darreres juntes
d’accionistes consten com a assistents Mariano Lluch, José Gordon, Ignacio
Villavechia, Joan Fabra, Andrés Bru, José Palau, José Cortada, Antonio Pérez,
Jaime Safont, Rafael Robert, Poncio Morera, Miguel Martorell i Peña (en representació de la firma Martorell y Bofill), Juan Armengol, Cristóbal Vilanova
i Fèlix Puig i Ibern.26 L’any 1850, només quatre anys després de la compra dels
terrenys, la societat es trobava en liquidació. La Española es va veure afectada
per la nova Llei de societats per accions del 1848, que incorporava la necessitat

24. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de documentos referentes a la fabricación de
redes para pescar y cazar. Doc. 3: «Copia simple de un convenio para la fabricación de redes al telar,
otorgado entre D. Fernando Puig y D. Camilo Fabra de una parte y de otra D. Juan Bta. Estublier»
(6/8/1865).
25. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de documentos privados relacionados con la
finca La Española. Doc. 3: «Indicaciones sobre la titulación de la casa fábrica que fue de Miguel
Domingo y Compañía sita en S. Martín de Provensals».
26. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de los títulos de propiedad de la finca denominada La Española. Doc. 4: «La Española en liquidación». Junta General del 12 de agosto de 1852;
Junta General de 14 noviembre de 1850.
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de l’aprovació governamental, tant per a noves constitucions com per a les
societats preexistents. Possiblement els mals resultats econòmics assolits fins
llavors per La Española van influir en la negativa de l’administració a renovar
la societat.27
Des que el 1850 s’insta a la dissolució de La Española, els liquidadors
tenen moltes dificultats per vendre-la, i cal posar-la a subhasta diverses vegades
abans de trobar uns inversors interessats. El 9 de juny de 1853, la societat fou
adquirida en subhasta per Jerónimo Juncadella. L’escriptura de venda al seu
favor es va atorgar el 28 de novembre de 1853 per 45.200 duros. Juncadella adquiria la fàbrica, no pas en nom propi, sinó per a una societat que es trobava en
procés de creació, Miguel Domingo y Compañía, que acabaria de constituir-se
l’1 de desembre de 1854. Els socis de la nova societat eren Mariano Lluch (que
també havia estat soci de La Española), amb un 33 % de la companyia, i Jerónimo Juncadella, Jaime Safont i Miguel Domingo, amb un 22,33 % cadascun.
L’escriptura de constitució ens explica:
D. Geronimo Juncadella natural de la misma [Barcelona], D. Jayme Safont y D. Miguel Domingo y Lluch de la de Vich y D. Mariano Lluch de Manresa vecinos todos
de esta ciudad […] adquirieron […] toda aquella fábrica de hilados de lana con su
casa habitación, máquinas, utensilios y demás dependencias de la misma que la Socie
dad anónima en liquidación titulada «La Española» tenía y poseía en el término de
S. Martín de Provensals.28

El propòsit era establir una fàbrica de filats de llana, i l’objecte de la companyia
era el filat i tenyit de la llana per compte propi i aliè, segons convingués. La
societat comanditària tenia un capital de 30.000 duros i l’administració era
a càrrec de Miguel Domingo i Lluch. La societat estigué en funcionament
durant quinze anys, fins a la mort de Miguel Domingo el 14 de setembre de
1860, quan es procedí a la seva dissolució.29 El procés de dissolució fou molt
27. Mercedes Bernal Llorens, «La regulación de las sociedades anónimas y la información contable publicada en la Gaceta de Madrid a mediados del siglo xix», Revista Española de Financiación y
Contabilidad, XXXIII, 120 (gener-març 2004), pàg. 65-94.
28. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de los títulos de propiedad de la finca denominada La Española. Doc. 7: «Sociedad otorgada por los Sres. D. Geronimo Juncadella, D. Jayme
Safont, D. Miguel Domingo y Lluch y D. Mariano Lluch, vecinos de Barcelona» (1/12/1854);
Índice de documentos privados relacionados con la finca La Española. Doc. 3: «Indicaciones sobre
la titulación de la casa fábrica que fue de Miguel Domingo y Compañía sita en S. Martín de
Provensals».
29. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de los títulos de propiedad de la finca denominada La Española. Doc. 9: «Disolución de la Sociedad bajo la razón de D. Miguel Domingo y
Compañía para la hilatura de lana y otros objetos y nombramiento de liquidador en la persona de
Mariano Lluch» (14/9/1860).
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L’any de la constitució de la societat Camilo Fabra y Cía. coneixem aquest projecte de connexió de la
conducció d’aigües entre les fàbriques La Española i el Vapor del Fil, 1875. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
Aguas. Doc. privado 5. Ccat 183. UII 99
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complex. Diversos socis estaven greument endeutats, la qual cosa generà uns
processos d’embargament que afectaren la liquidació de la fàbrica. Finalment,
la fàbrica fou adquirida l’any 1874 per Camil Fabra i Fontanills. En el moment
de la compra la descripció era la següent:
Casa fábrica con su máquina de vapor y dependencias de la misma sita en el término
de San Martín de Provençals barrio de la Sagrera. […] se hallan edificadas en una área
de cuatro mojadas equivalentes á diez y nueve mil quinientos ochenta y cinco metros
nuevecientos noventa y dos milésimos superficiales.30

El preu de la compra fou de 65.000 pessetes, que hagué de ser liquidat parcial
ment als creditors dels socis. A Sant Martí de Provençals, la nova fàbrica ben
aviat es coneixerà com La Xarxa.31
Els negocis de Ferran Puig i Camil Fabra finalment també s’aniran
ordenant pel que fa a la seva forma jurídica. Havíem deixat Ferran Puig amb
la constitució de la societat Fernando Puig e Hijo, el 1866, però ja hem vist
que l’intent d’implicar al seu fill, Ferran Puig i Mauri, en el negoci no reeixí.
L’1 de gener de 1870, Camil Fabra «substitueix» el fill: la societat modifica
el seu nom i passa a anomenar-se Puig y Fabra. Finalment, el 5 de gener de
1875 es constitueix la societat Camilo Fabra y Compañía, continuadora de les
anteriors. En el moment de la constitució, la gerència de Camilo Fabra y Cía.
encara era a càrrec de Ferran Puig, cosa que es modificà el 1879, quan Camil
Fabra passà a ser el gerent de la societat.32
Dels negocis que realment estaven a nom d’aquestes societats, no en
tenim la certesa. Sembla raonable pensar que, en el moment que Camil Fabra
apareix en el nom de l’empresa, l’activitat industrial inclou tant la part de filatura de lli i cotó com la de les xarxes.33 El que sabem del cert és que la darrera
societat, Camilo Fabra y Cía., sí que finalment aglutinà els dos negocis de la

30. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Índice de los títulos de propiedad de la finca
denominada La Española: Doc. 13: «Venta otorgada por Don Gerónimo Juncadella, Don Jaime
Safont, los herederos de Dn. Mariano Lluch y Garriga y los hermanos Dn. Miguel, Dn José y Dn
Vicente Gomá y Torrents a favor de D. Camilo Fabra y Fontanills por precio de 25.000 ptas.»
(25/4/1874).
31. Josep Suñol Gros, Guía de San Martín de Provensals, Barcelona, La Academia, 1888.
32. Gaceta de Madrid, 229 (16/8/1884). Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Escriptura de constitució i estatuts, 16/7/1884. Modificació, 15/4/1879.
33. L’any 1877, a la matrícula industrial de Sant Martí apareix l’empresa Puig i Fabra, situada a la
Sagrera de Sant Martí, que té com a activitat principal el treball de la llana. Jordi Nadal, Xavier
Tafunell, Sant Martí de Provençals: Pulmó industrial de Barcelona, 1847-1992, Barcelona, Columna, 1992, pàg. 301.
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família: el fil (el Vapor del Fil de Sant Andreu) i les xarxes (La Española, després coneguda com La Xarxa, a Sant Martí).34
La fàbrica dels Panyos a Manresa: els Portabella
A l’escriptura de descripció dels béns aportats per les diverses societats a Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats el 1903, consta que Sucesora de
Fabra y Portabella aportava també:
Un edificio fábrica situado en las inmediaciones de la ciudad de Manresa y orilla del
río Cardoner [sic], con la concesión de un salto de agua en dicho río, turbina y transmisión, eje vertical y su longitudinal, soportes, ruedas, cojinetes […].35

Es tractava de la fàbrica dels Panyos, a Manresa. Quan descrivíem el mercat
del fil de cosir a Espanya, ja hem parlat d’aquesta fàbrica propietat de la família Portabella, que amb la fusió del 1884 passà a formar part dels actius de la
societat SA Sucesora de Fabra y Portabella.
La fàbrica dels Panyos fou construïda l’any 1820 per la societat Miralda
y Cía., dirigida per l’empresari Pau Miralda. Les arrels d’aquesta firma a la
comarca del Bages cal cercar-les a finals del segle xviii i a l’entorn del comerç
de la seda amb ultramar. A partir de principis del segle xix la societat emprengué una nova orientació iniciant-se en la manufactura de la llana, activitat que
començà a decaure durant la dècada del 1840. La societat Miralda encetà l’activitat llanera a Sallent, però la manca d’espai i les desavinences entre els socis
finalment van forçar el canvi d’ubicació de la fàbrica a Manresa.
L’any 1826 es concedia a la societat Miralda y Cía. l’establiment d’aigües
al Cardener, necessari per a la construcció de la nova fàbrica. Per les informacions que tenim, la fàbrica devia estar totalment acabada dos anys més tard, el
1828. La planta de l’edifici, que encara existeix, mesura 10 metres d’ample per
110 de llarg, amb tres pisos d’alçada. El 1832 la fàbrica dels Panyos ocupava
500 treballadors, però a partir d’aleshores el negoci anà de baixa. El 1841 el
nombre d’obrers s’havia reduït a la meitat i la societat s’acabà liquidant. A partir
de llavors, l’edifici de la fàbrica es llogà a altres negocis, entre els quals La Manresana, una nova societat fundada per antics socis de Miralda y Cía. i dedicada
al cotó. El 1865, finalment, els hereus de Pau Miralda y Cía. es decidiren a
desprendre’s de l’edifici i el posaren a subhasta.
34. Gaceta de Madrid, 229 (16/8/1884). Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Escriptura
de constitució i estatuts, 16/7/1884.
35. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. Constitució companyia. Documento privado n.º13:
«Escritura Descripción de Bienes. Otorgantes: Don Fernando Fabra y Puig y otros. Fecha: 3 de julio
1903. Número 426».
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És llavors quan apareix en la història de la fàbrica dels Panyos una família que ja coneixem, els Portabella, que recordem que havien estat socis de
Ferran Puig en els inicis de la construcció del Vapor del Fil a Sant Andreu.36 La
família Portabella era una família de llarga tradició tèxtil a la ciutat de Manresa, que tenia el seu origen en la fabricació de veles per a la navegació. Durant
la segona meitat del segle xix, arrossegats pel «retorn a l’aigua» que es produeix
en la indústria del cotó catalana, s’introduïren en aquest sector. Vers el 1850
Manuel Portabella havia liquidat el negoci familiar i s’havia associat amb el
seu sogre, Miquel Cots, per gestionar la filatura Cots de Manresa i una altra
filatura a Balsareny. L’any 1866 abandonà aquestes dues fàbriques i dissolgué
la societat Portabella, Cots y Cía. per instal·lar una filatura de cotó a la fàbrica
dels Panyos, a Manresa.
La fàbrica dels Panyos, posada en subhasta pels hereus de Pau Miralda y
Cía., fou adquirida per Manuel Portabella per 62.780 duros, que comprenien
l’edifici, la turbina, les transmissions i el salt d’aigua amb el canal. Portabella
hi instal·là les màquines que venien de la dissolta Portabella, Cots y Cía. i una
nova màquina de vapor el 1867. L’operació fou un encert, i el 1880 Manuel
Portabella ja havia ampliat les seves instal·lacions amb una altra fàbrica, la de
Rajadell, i comptava 8.800 fusos de filar a la fàbrica dels Panyos i 3.000 a la
de Rajadell. Sabem que el 1877 la societat Manuel Portabella e Hijo, de Manresa, estava enregistrada com a fàbrica de «Hilados y Torcidos de algodón a la
Inglesa», i entre els seus productes hi havia el fil de cosir.37 Cabana ens explica
que el 1879 van haver de fer front a una reclamació de la casa Clark de Paisley
per la utilització d’una marca de fils massa semblant a la que també feia servir
aquesta empresa a Espanya. Els Portabella, en aquest cas, van retirar del mercat aquesta nova marca per evitar qualsevol enfrontament.38
Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella
Arribem a finals de la dècada dels setanta i ens trobem la societat Camilo
Fabra y Compañía, dirigida per Camil, que regentava dues fàbriques prou importants: La Española, on es fabricaven les xarxes de pescar, i el Vapor del Fil,

36. Àngels Solà Parera, Aigua, indústria i fabricants a Manresa (1759-1860), Manresa, Centre
d’Estudis del Bages, 2004; Història econòmica de la Catalunya contemporània: Indústria, transports
i finances, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1991, III, pàg. 91, 97.
37. OEPM, Marca 544, 545. 16/11/1877.
38. No sabem les raons per les quals els Portabella s’introduïren en el món del fil de cosir. Tot just
tenim algunes referències de la possibilitat que fos una reacció davant l’aparició d’un fort competidor a Manresa, la societat Serra i Bertrand, cosa que no hem pogut verificar. Solà Parera, Aigua,
indústria i fabricants…, pàg. 115-121, 137-138, 154-158; Javier Portabella, Un prócer de su época:
Javier Portabella Barrera, Barcelona, Linkgua Ediciones, SL, 2006, pàg. 17-14; Cabana, Fàbriques
i empresaris…, pàg. 211-213.
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on de forma progressiva el treball del lli havia anat deixant pas a la fabricació
de fils de cosir de cotó. Per una altra banda, els Portabella, els antics socis de
Ferran Puig, estaven també en els mateixos negocis que els Fabra: a Manresa,
amb la fàbrica dels Panyos es dedicaven al fil de cosir, i a Sant Andreu, amb la
fàbrica que havien construït el 1874, al lli. Ambdós negocis funcionaven sota
la mateixa firma: Manuel Portabella e Hijo y Compañía.
L’afinitat dels sectors i la coneixença de les famílies portaren a la fusió
dels dos negocis el 16 de juliol de 1884, la qual cosa implicà la constitució de la
nova societat Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella.39 En l’acord
de fusió participaren els socis d’ambdues societats. Per part de Puig y Fabra,
en són dos: Camil Fabra i Fontanills, president de la societat, que a més actua
com a gerent, i Dolors Puig i Cerdà, la seva muller, com a soci comanditari, en
virtut de la donació que el seu pare, Ferran Puig, li féu el 20 d’abril de 1884.
Per part de la societat Manuel Portabella e Hijo y Compañía, hi ha més participants: Manuel Portabella i Cantarell, veí de Manresa, que actua en nom propi
i també com a soci gerent de la societat Manuel Portabella e Hijo y Compañía,
constituïda a Manresa el 9 d’abril de 1876; Josep Portabella i Cots, el seu fill,
veí de Barcelona, també gerent, i set socis comanditaris més —Josep Jover i
Sala, Casimir Faura i Arañó, Josep Papirer i Goli, Baltasar Portabella i Peix,
Prudenci Comellas i Sala, Adelaida Mas i Padollés, i Josefa Mas i Padollés.
La nova societat Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella tindrà un objecte social ben ampli, sempre, però, lligat al fil i al cotó:
Es objeto de la Sociedad la compraventa de algodón, lino […] así en ramo como manufacturados, la hilatura, torsión y tejido en todos sus formas, usos y colores de ambas
materias y sus mezclas sin limitación de clase alguna.40

El seu capital era de 3 milions de pessetes, format per 3.000 accions de 1.000
pessetes cadascuna. Els Fabra aportaran 2 milions de pessetes i els Portabella,
1 milió. Els actius que cada part aportava a la nova societat eren els següents:
El haber aportado á la sociedad por C. Fabra y compañía consiste:
1º. En la fábrica que posee en San Andrés de Palomar […].
2º. En una participación en la mina de Horta y repartidor.
3º. En otra participación de la mina de aguas de Canellas.

39. Gaceta de Madrid, 229 (16/8/1884). Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Escriptura de constitució i estatuts, 16/7/1884.
40. Gaceta de Madrid, 229 (16/8/1884). Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Escriptura
de constitució i estatuts, 16/7/1884.
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4º. La fábrica denominada La Española, sita en San Martín […].
5º. Las cañerías de dichas fábricas […].
6º. El capital existente en la tienda sita en la calle de Sombrerers 8 […] y la casa
donde está situada dicha tienda.
7º. Las existencias en primeras materias, géneros en elaboración y elaborados.
8º. Los créditos activos de dicha Sociedad, deducidos el pasivo […] más las marcas
de dicha Sociedad […].
El haber aportado á la Sociedad por los Sres Manuel Portabella é hijo y Compañía y
D. Manuel Portabella y Cantarell consiste en cuanto á dicha razón social:
1º. En las existencias en primeras materias, géneros elaborados y en elaboración.
Y 2º. En créditos activos, deducido el pasivo, con más las marcas de dicha
Sociedad.
Y en cuanto á D. Manuel Portabella y Cantarell:
1º. En una fábrica sita en la ciudad de Manresa, con su salto de agua, presa, canal,
terrenos anejos, maquinara, motores y demás perteneciente á dicha fábrica.
Y 2º. En otra fábrica sita en San Andrés de Palomar, con sus terrenos, maquinaria,
motores y demás anejo á la misma.

Segons l’escriptura, en origen els dos socis aporten quatre fàbriques. Els Portabella aportaven la fàbrica dels Panyos de Manresa i la fàbrica de fil de Sant Andreu, al camí de Santa Coloma, construïda el 1874, com ja hem explicat. Els
Fabra aportaven el Vapor del Fil, a Sant Andreu, i La Española, a Sant Martí.
Si bé l’escriptura de constitució sembla prou clara, és molt possible que la fàbrica de fil dels Portabella a Sant Andreu no arribés a estar mai integrada efectivament en la nova societat, ja que a partir d’aleshores no hi ha cap documentació
relativa a la companyia que la inclogui. L’objectiu per part dels Portabella era
vendre aquesta instal·lació. Ja l’any 1888 els propietaris tenien ben avançats els
contactes amb una societat belga, la Société Lainière Barcelonaise, constituïda
a Brussel·les el 1886, i fins i tot havien signat un acord de no competència pel
qual els futurs compradors es comprometien a no treballar el fil en aquesta
fàbrica. L’escriptura de venda a la societat estrangera es signà finalment el 24
d’agost de 1891.41 Sense considerar, doncs, aquesta quarta fàbrica, retornem a
la constitució de Sucesora de Fabra y Portabella.
Els òrgans de direcció definits pels estatuts de la societat eren els clàssics:
la Junta General, el Consell d’Administració i la direcció. El Consell estava
format per cinc persones: quatre vocals més el president. Els vocals ho eren
per períodes de quatre anys, renovables de dos en dos. El president del Consell
41. Checa-Artasu, «Can Portabella. On…»
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era nomenat pels vocals i cobrava un 2 % dels beneficis líquids, el mateix que
tota la resta de vocals junts. La funció del Consell era la inspecció de l’activitat
de la direcció, l’aprovació de la gestió i la participació en decisions de tipus
estratègic: compres d’immobles, compres d’accions, etc. Cal dir que s’havia de
reunir almenys dues vegades al mes.
Hi havia un director gerent, amb amplis poders d’administració, i un
vicegerent, que actuava per delegació del primer. Ambdós tenien la condició
de dedicació plena. El director cobrava el 10 % dels beneficis més 5.000 pessetes, i el vice-gerent, el 4 % més 2.000 pessetes. El quadre de directius en el
moment de la fundació tenia com a president Camil Fabra; com a vocals, Manuel Portabella, Josep Vilaseca, Lluís Martín i Gispert i Prudenci Comellas;
com a director gerent, Josep Portabella, i com a vicegerent, Ferran Fabra i
Puig. Els càrrecs de president, director gerent i vicegerent eren nomenats per
un període de deu anys, de manera que aquell primer quadre de direcció acabaria el 31 de desembre de 1894.
Després de la constitució i per tal de quadrar les aportacions dels socis,
la societat realitzà una emissió d’obligacions de 6 milions de pessetes (12 milions d’accions de 500 pessetes de valor nominal), de les quals un milió restà
en cartera. La diferència entre el valor real de les aportacions de cadascun dels
socis i la seva participació en el capital es pagava amb obligacions; a més, a l’escriptura de constitució els socis fundadors tenien l’obligació de subscriure dues
obligacions per cada acció. Les obligacions s’amortitzarien en cinquanta anys a
partir del 1885 i tenien un interès del 7 %.42 Les condicions de subscripció que
acabem d’explicar i la incidència mínima que tingué l’emissió d’obligacions
a la Borsa de Barcelona ens fan pensar que la majoria de les obligacions eren
propietat dels accionistes.43
Quatre anys després de la formació i amb motiu de l’Exposició Inter
nacional de Barcelona del 1888, Sucesora de Fabra y Portabella va tenir
l’oportunitat de presentar-se en societat i va realitzar un veritable esforç per tal
d’ensenyar un giny únic a la mostra. Així, va construir un gran orgue format
per rodets i troques de fil. A la revista La Ilustración Española y Americana, la
descripció era la següent:
El primer grabado de la pág. 325 es una vista de la instalación perteneciente á la sociedad anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Tiene la figura de un órgano de dos
cuerpos, colocado en medio de un semicírculo á manera de coro, y está formada con
carretes, ovillos, madejas, redes, calcetas y otros productos de hilos torcidos, de lino

42. Gaceta de Madrid, 263 (19/9/1884). Escritura pública, 25/8/1884.
43. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 214-215.
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Sucesora de Fabra y Portabella: Accionistes en data 16 d’abril de 1903
Nombre d’accions

Fabra

Dolors Puig de Fabra

777

777

Portabella

Ferran Fabra i Puig

668

668

Romà Fabra i Puig

484

484

Manuel Arnús

200

Josep Garí

140

Prudenci Comellas

80

80

Leandro Jover

60

60

Camila Argullol de Portabella

50

50

Altres

200
140

Josep Carreras

50

50

Josep Vilaseca

50

50

Manuel Doncel

40

Josep Papirer

25

Manuel Arias

25

40
25
25

Antonio Domenech

24

Luisa Comellas

10

10

24

Jorge Comellas

10

10

Resta

307

TOTAL

3.000

307
1.929

235

836

64 %

8%

28 %

Quadre 3. Elaboració pròpia

y algodón de todas clases, en combinación habilísima con la caja y los adornos del
colosal instrumento que representa; y aunque en nuestro grabado no aparece completa, por faltar uno de los segmentos laterales, bien se comprende que es de las más
caprichosas y ricas en su clase, y que justifica su respetable coste de 60.000 pesetas.44

Més enllà d’aquesta mostra de l’esplendor de la societat, el que ens interessa és
la descripció que feia la mateixa ressenya de la seva activitat:
La casa expositora tuvo su fundación en 1838, y hoy posee tres importantes fábricas en
San Andrés de Palomar, Manresa y San Martín de Provensals, en las que encuentran
ocupación diaria más de 2.000 obreros; en ellas se fabrican hilos torcidos de lino y de

44. La Ilustración Española…
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algodón de todas las clases en uso, en madejas, ovillos y carretes, para coser, zurcir,
bordar, hacer calceta, tejer redes, así como para labores de crochet, para encuadernaciones, para zapatería, etc.; cintas de hilo y de algodón, medias y calcetines con y sin
costura, redes de pescar tejidas al telar, y otros objetos semejantes: su especialidad es
la fabricación de carretes, que compiten con los mejores de las primeras fábricas de
Inglaterra. En la actualidad es presidente de la Sociedad el Excmo. Señor D. Camilo
Fabra, y director gerente el Sr. D. José Portabella.

Com es pot constatar, ja no es diu res de la quarta fàbrica, la dels Portabella a
Sant Andreu, que ja no formava part de la companyia. Tot i això, les fàbriques
de la companyia donaven feina a 2.000 treballadors, que produïen una àmplia
gamma de productes.
Però l’impuls inicial amb què arrencava la societat s’anà esllanguint.
El 1894 moria Manuel Portabella i Cantarell, el mateix any que, segons els
estatuts, calia renovar els càrrecs de la societat. Per la seva banda, el seu fill
Josep, fins llavors director gerent de la companyia, va decidir deixar el càrrec i
traslladar-se a Manresa, on va formar una altra societat, Portabella y Cía., amb
socis manresans. A partir d’aquesta data la societat serà dirigida únicament pels
Fabra.45 L’allunyament progressiu dels Portabella de la nova societat no va ser
només pel que fa a la gestió. Tot sembla indicar que Josep Portabella també va
deixar l’accionariat de la companyia.46
Just abans de la fusió amb Coats, el 16 d’abril de 1903, els accionistes que acudiren a la Junta General Extraordinària que aprovava l’operació
s’indiquen al quadre 3.47 Les accions corresponents de forma directa als Fabra, assistents a la Junta, són un 64 % del total, ben a prop del 66,6 % del
repartiment inicial. Com veiem, quedaven 307 accions els propietaris de les
quals no acudiren a la junta. Hem de recordar que Sucesora de Fabra y Portabella cotitzà a la Borsa de Barcelona des del 1886 fins al 1894, i del 1898 al
1902.48 Possiblement els accionistes restants s’havien incorporat a la societat
fruit d’aquest període de sortida en borsa. Si fos així, els Portabella gairebé
haurien desaparegut de l’accionariat paral·lelament a la seva sortida de la

45. Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 213
46. Extrem refrendat pel llibre dedicat a Emili Portabella Barrera pel seu nét, Portabella, Un
prócer de…, pàg. 10. Segons aquest llibre, la tradició oral de la família Portabella explicava que Josep
Portabella deixà Sucesora per retornar a la fàbrica dels Panyos, on seguí fent teixits.
47. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. Constitució compañía. Documento privado n.º13:
«Escritura Descripción de Bienes. Otorgantes: Don Fernando Fabra y Puig y otros. Fecha: 3 de julio
1903. Número 426».
48. Joan Hortalà i Arau, «Crisis y auges en la Bolsa de Barcelona 1830-2006», Cuadernos de Eco
nomía, XXIX, 2006, pàg. 27.
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direcció de la companyia. Només un 8 % de les accions estarien en propietat
de persones afins als Portabella.
En contrapartida, hi ha una sèrie d’accionistes, els més importants dels
quals són Manuel Arnús i Josep Garí, socis de la societat de banca Arnús Garí,
que apareixen com a nous inversors. No tenim constància que amb anterioritat tinguessin participació en cap de les societats fundadores, i el més plausible és que apareguessin fruit de la venda de part de les participacions dels
Portabella. Disposem dels balanços de la societat durant tot el període, però
el poc nivell de detall ens exigeix molta prudència en la seva interpretació.49
Sembla prou clara la manca d’activitat inversora de la societat, que fa que el
valor de l’immobilitzat en llibres passi de 4.596.644 pessetes el 1885 a tan sols
2.800.594 el 1902, l’exercici abans de la fusió. És molt probable que aquesta
xifra inclogués el fons d’amortització anual, cosa que explicaria la reducció del
valor. No sembla, doncs, que hi hagi una ferma política de renovació de l’immobilitzat que aprofiti les reserves generades per posar al dia la maquinària
i les instal·lacions.
Quant al finançament, tampoc no hi ha entrades de nous recursos per
part dels socis. El capital de 3 milions de pessetes es manté fins al 1895. Aquell
any, la societat recompra accions als seus accionistes per valor de 105.000
pessetes. No es posaren en circulació el milió d’obligacions que des del 1884
restaven en cartera, i en canvi s’anaren amortitzant els 5 milions inicials, dels
quals el 1902 restaven a retornar només 2.190.000.
Respecte als beneficis, la mitjana al llarg dels divuit anys que van des
del 1885 fins al 1902 i dels quals disposem de dades, és del 9,1 % sobre el capital.50 Disposem de la distribució de beneficis durant una part dels anys que
ens ocupen, concretament des del 1885 fins al 1893, la del 1898 i la del 1900.
Del total de beneficis generats en aquests anys, un 97 % sortí de la societat en
concepte de dividends o remuneració dels directius; només un 2,4 %, 75.000
pessetes, fou incorporat a reserves. Caldria afegir al pagament de dividends
el pagament d’interessos per a les obligacions, el 7 % anual, i la progressiva
amortització d’obligacions.
En resum, no sembla pas que l’estratègia dels socis anés encaminada al
desenvolupament i l’estructuració d’un veritable grup industrial a partir de les
fàbriques que constituïen la societat, sinó més aviat al simple manteniment del
seu funcionament, amb inversions limitades i obtenint la màxima rendibilitat
possible com a accionistes.

49. Les dades que presentem a continuació provenen dels annexos iv i vi.
50. Hem considerat el capital de 3 milions de pessetes fins al 1894, i a partir d’aquí, de 2.895.000
pessetes.
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Ca l’Alsina
Josep Alsina i Postius, mestre fuster, establí el 1832 a Berga, la seva vila natal,
una fàbrica per filar cotó. La fàbrica fou cremada pels carlins cinc anys més
tard. El 1842 retrobem Josep Alsina a Manresa, establert com a fabricant de
teixits. El seu germà Antoni ja s’hi havia establert anteriorment i és ben possible que Josep s’hi associés. Aviat, però, farà el salt a Barcelona. El 1839 s’hi
casa en segones núpcies i el 1850 hi tenia una fàbrica de filar cotó amb 3.960
fusos de mule-jenny i 500 de selfactina, moguts per una màquina de dotze
cavalls de vapor.1
A Barcelona, Josep i el seu fill, Joan Alsina, inicien el projecte de construir una nova fàbrica, en aquest cas a Sant Andreu de Palomar. La nova fàbrica
es coneixeria popularment com Ca l’Alsina. El nou projecte va començar el 12
d’abril de 1853 quan Pere Sagristà Mir i Masadas atorgà a Josep Alsina i Postius
l’establiment perpetu d’un terreny situat a Sant Andreu de Palomar, amb una
extensió de 424.000 pams quadrats, 16.017 metres quadrats aproximadament.
La descripció de la finca en aquells moments era la següent:2
Extensión de terreno de cabida 3 mojadas poco más o menos con agua para regar circuida
toda de paredes sita en el pueblo de San Andrés del Palomar de pertenencias del manso
llamado antiguamente Soler después campo de las Figueras y en el día de la Hera.

A continuació, Josep Alsina féu construir la fàbrica. El 4 de juliol de 1856 es
signaren sengles cartes de pagament als industrials que havien realitzat les obres:

1. La trajectòria no era única a la família. El seu germà, Ramon Alsina i Postius, conegut pel sobrenom de Metre, establí una fàbrica a Manlleu, on sabem que el 1850 tenia una fàbrica amb 2.760 fusos
(1.560 mule-jennies i 1.200 selfactines) i vint-i-vuit operaris. La iniciativa, però, no reeixí i Ramon
retornà al Berguedà, concretament a Gironella, on el 1860 va comprar el vell molí fariner de la vila per
reformar-lo i establir-hi una fàbrica de filats de cotó. Segons Rosa Serra, aquest va ser l’inici de la industrialització de la vila. Joaquim Albareda, La industrialització a la plana de Vic, Vic, Publicacions
del Patronat d’Estudis Ausonencs, 1981, pàg. 92-93; Rosa Serra, «Els orígens de la industrialització
tèxtil de Gironella (Berguedà): Cal Metre, Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou», Treballs de
la Societat Catalana de Geografia, X, 39 (juny 1995), pàg. 87.
2. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 694. Índice de los títulos de propiedad y de otros docu
mentos relacionados con La Fábrica La Manufacturera. Doc. 1630: «Venta otorgada por los Sres.
Rumeu Hermanos a R. F. y J. Alexander y Cª Limitada. Barcelona, 13 de enero de 1893». Les informacions i citacions que segueixen que no tinguin una referència específica estan extretes d’aquesta
escriptura, que ressegueix la trajectòria dels elements patrimonials que anaren conformant la fàbrica
de Ca l’Alsina.
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[L]a primera por Gabriel Falqués, albañil y Pablo Ribó, hojalatero y vidriero y la segunda por los señores Tous, Azcacibar y Compañía, del comercio, Juan Martí cerrajero y
Mariano Plana, carpintero.

Les cartes pujaven a 19.542 duros, 15 rals i 7 maravedisos de billó, i 16.038
duros, 1 ral i 26 maravedisos respectivament.3 La primera fàbrica dins l’actual
complex de Fabra i Coats ja s’havia aixecat. La construcció, que avui encara es
conserva, és l’edifici de planta baixa i dos pisos d’alçada que es troba paral·lel
al carrer de Sant Adrià. Josep Alsina amplià la propietat amb diverses compres
dels propietaris veïns,4 fins que el 5 de maig de 1863 traspassà tota la propietat
al seu fill Joan Alsina, que la continuà engrandint.5 L’any 1866 es feren noves
obres a la fàbrica:
Obras de construcción del ala derecha, o sea de la parte de poniente de aquella gran
casa fábrica […], constando dicho cuerpo de edificio de nuevo construido […] de bajos
y dos altos conteniendo de ancho 216 palmos y de fondo 100 palmos.6

3. Veclus, SL, Estudi de valoració històrico-arquitectònica del conjunt de la fàbrica: Fabra i Coats (Sant
Andreu), Barcelona, setembre 2010 (inèdit). Direcció: Francesc Caballé, Reinald González. Recerca i
realització: Lluís M. Bou, Francesc Caballé. Apèndix documental ii-v. Aquest treball reprodueix una
documentació molt interessant sobre la construcció de Ca l’Alsina. El treball utilitza la recerca realitzada per Albert Mestres a «La Fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar a l’Arxiu Municipal
Administratiu de Barcelona».
4. Josep Alsina augmentà de forma important l’extensió de terrenys de la seva propietat comprant una
part dels terrenys de la peça de terra coneguda amb el nom d’Els Arenys, d’un total de 28.852 pams
quadrats, és a dir, 10 àrees, 90 centiàrees i 7 decímetres, «lindante al Norte y al Este con María M
 olins,
al Sur con el torrente de Estadella o Bogatell y al Oeste con Don Juan Alsina y Rosal». Una part
d’aquests terrenys els adquirí el mateix any 1853, el 5 de maig, a Ginès Puig i Gorro: «[…] una porción
de terreno que contenía de ancho ocho palmos y de largo desde la pared de la propiedad del mismo hasta
el torrente». La resta els comprà el 13 de març de 1860 a la vídua de Ginès Puig i el seu fill, Joan Puig i
Molins: «[…] porción de figura irregular que comprendía 454 canas cuadradas». Amb posterioritat, el
seu fill, Joan Alsina, cedí una part d’aquests terrenys a Maria Molins. El mateix any 1860, el 26 d’abril,
Joan Alsina comprà, a Joan Manyà i Coll, fabricant, una caseta en planta baixa i un terreny contigus a la
fàbrica original. Allà hi féu construir uns safarejos i una paret de tancament. En total eren 7.672 pams,
uns 289 metres i 82 centímetres quadrats.
5. El 28 de febrer de 1864 adquiria de Severo Estrany i Badaló i Jaume Estrany i Morera: «[…] toda
aquella casa con un patio y salida por la parte de detrás situada en el pueblo de San Andrés de Palomar y calle denominada del Arrabal, señalada antes de número cincuenta y hoy de número setenta y
cinco en el barrio segundo sin distrito, compuesta de bajos, primero y segundo piso, que dijo tener
de extensión casa y patio todos juntos doscientos treinta y siete metros superficiales».
6. Veclus, SL, Estudi de valoració…., Apèndix documental III-V. Com es pot observar, per bé que
les cartes de pagament són del 1869, en una d’elles s’esmenta que les obres, o almenys una part, es
realitzaren ja el 1866. Disposem de les tres cartes de pagament que ens detallen l’import i les obres
que es dugueren a terme: Carta de pagament de 19 de gener de 1869, per import de 34.520 escuts i
500 mil·lèsimes, signada per Gabriel Falqués i Saldoni, paleta, i Pau Ribó i Sagristà, llauner; Carta
de pagament de 19 de gener de 1869, per import de 28.387 escuts i 400 mil·lèsimes, signada per
Nicolaus Tous i Miralpeix en nom de la Maquinista Terrestre i Marítima, Joan Martí i Milà, manyà,
i Marià Plana i Rogé, fuster; Carta de pagament de 4 de maig de 1869, per import de 28.387 escuts i
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Ca l’Alsina: Ampliació del 1873
Noves construccions
Magatzem, quadra i habitació recanvis
Habitació recanvis
Sala de caldera
Carboneres
Sala d’aprestos i acabats
Pou

Característiques

Superfície (m2)

30 x 60 m

1.800

9 x 4,2 m

38

Conté 7 calderes;
20,3 x 13 m

264

20,13 x 12 m

242

47 x 6 m

282

4 m de diàmetre

Edifici màquina de vapor

13,5 x 5,2 m

70

Tintoreria

67 x 5 m

335

Sala de telers per a panes

65 x 5 m

325

Grillatge i xemeneia

9,4 x 7,2 m

68

Assecador atmosfèric

85,2 x 7,2 m

613

Parets de tancament
Total m2

4.037

Quadre 1. Font: Veclus, SL, Estudi de valoració històrico-arquitectònica del conjunt de la fàbrica: Fabra
i Coats (Sant Andreu), Barcelona, setembre 2010 (inèdit), pàg. 77. Apèndix documental Doc. 7

Un any després s’adquirien nous terrenys:
Dos porciones de terreno de cabida en junto doscientos doce mil cuatrocientos veinte
y cuatro palmos superficiales.

Amb els nous terrenys, el 1873 s’ampliaria per tercera vegada la fàbrica. Coneixem la carta de pagament de 34.470 duros del 22 de juliol de 1873, signada
per Gabriel Falqués, paleta, Antoni Robert i Morera, mestre d’obres i fuster,
i per Nicolàs Tous i Miralpeix, director de la Maquinista Terrestre i Marítima.
Aquestes obres foren molt importants, ja que van suposar la construcció d’un
total de 4.037 metres quadrats addicionals, segons mostra el quadre 1.
Els nous edificis que s’aixecaren foren el de la sala de calderes, possiblement en el mateix indret que la construcció actual, la nau d’una sola planta
situada al nord de la fàbrica i que limita amb el carrer de Sant Adrià, on es
situà l’edifici de tintoreria i la sala de telers per a panes, i altres construccions

400 mil·lèsimes, signada per Gustau de Gispert, director de la Maquinista Terrestre i Marítima, Joan
Martí i Milà, manyà, i Mariano Plana i Rogé, fuster.
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Ca l’Alsina: Inversions en edificis i terrenys (1853-1873)

Noves
construccions

Característiques

Superfície
(m2)

1853

Compra de terrenys

16.017

1856

Obres

1853-60

Compra de terrenys
Compra de terrenys

289

Compra de terrenys

237

Obres
Compra de terrenys

1873

Obres

Total

Terrenys
(capital)

Terrenys
(censos)

34.667

1.040

533

16

444

13,3

19.863

893,7

55.507

1.963

1.090

1860

1870

Edificis

177.900

1864
1866

Inversió (ptes.)

228.235
8.025
172.350
25.658

578.485

Quadre 2. Elaboració pròpia

Fàbriques de filatura a Sant Andreu de Palomar (1861)
Propietari i activitat

Nre. fusos

Nre. telers

Nre. treballadors

Andreu Basté (cotó)

4.644

100

260

600

120

200

Josep Mimó
Ferran Puig (lli)

4.920

36

Josep Balcells (cotó)

3.150

42

Josep Matas

480

26

Guasch y Cía. (cotó)

200

15

28

Jaume Vilardell

104

125

Timoteo Guasch

43

52

Quadre 3. Elaboració pròpia a partir de Pilar Gimeno Barona, «La industrialització de Sant Andreu
de Palomar (1839-1904)», Finestrelles, 9 (1998), pag. 109-110

(grillatge, aprestos, acabats, assecador atmosfèric), situades a l’extrem est de la
propietat i que avui en dia ja estan enderrocades. L’accés a l’aigua s’havia aconseguit un any abans, el 19 de març de 1872, amb la compra a Pedro Falqués i
Saldoni, Sebastian Artés i Badosa, i Melchor Soca i Mariné de mitja ploma
d’aigua. El 1873 l’activitat constructora dels Alsina ja s’havia completat. El
quadre 2 ens mostra les progressives ampliacions de terrenys durant el període.
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Tot i que la fàbrica era ben coneguda com Ca l’Alsina, no hem pogut
verificar que els seus propietaris l’explotessin mai directament. Tenim les informacions que ens proporciona Mossèn Clapés, estudiós de la història de Sant
Andreu, que explica que pels volts de l’any 1850 es construí la «grandiosa fàbrica dita d’Alsina»,7 que feia teixits i que fou adquirida després per Andreu
Basté. Possiblement l’explicació no és del tot certa, però ens dóna una pista per
resseguir l’evolució de la fàbrica.
L’any 1861, a Sant Andreu, consten vuit empreses dedicades al tèxtil, tal
com mostra el quadre 3. Abans que res, cal remarcar que Ferran Puig és present
a l’estadística com a fabricant de lli en un dels moments més difícils de la seva
trajectòria, quan comptava només 36 treballadors. Com veiem, l’empresa tèxtil
més important per nombre de treballadors és la d’Andreu Basté, de filats i teixits
de cotó, amb 260 obrers. Aquesta empresa es trobava situada al carrer Gran de
Sant Andreu, a Ca l’Alsina.8 Alsina, doncs, no havia pas venut la fàbrica a Basté,
sinó que possiblement hi tenia algun acord de lloguer per tal d’explotar-la.
De fet, els Alsina passaren per greus problemes financers a causa dels
capitals invertits en la fàbrica. Tan aviat com s’acabaren les obres començaren
les dificultats. El 6 de setembre de 1873 Joan Alsina hagué d’hipotecar la finca
com a garantia d’un préstec concedit pel mateix Andreu Basté i Ros per un import de 475.000 pessetes. El préstec no el pogué retornar sencer i deixà a deure
380.000 pessetes. El 31 de desembre de 1876 Alsina tornà a demanar un préstec
a Basté de 95.000 pessetes, que tampoc no va poder retornar. No en coneixem
els detalls, però és plausible que aquests problemes financers entre arrendador i
arrendatari portessin finalment al tancament de la fàbrica. L’any 1884, a Sant
Andreu, ca l’Alsina estava sense activitat:
Fábrica de Alsina. C. del Arrabal (hoy paralizada) muy grandiosa: se elaboraban en ella
hilados y tejidos de algodón y panas.9

Finalment, els hereus de Basté portaren el deute davant els jutjats, i la finca fou
subhastada judicialment el 23 de març de 1887 i adjudicada a la firma Rumeu
Hermanos, que no tenim notícia que la tornés a posar en funcionament i que
la tornarà a vendre sis anys més tard, el 1893. L’any 1893, quan Rumeu Hermanos la ven, la descripció de la fàbrica que ens fa l’escriptura ens permet de
conèixer en detall quina era la situació de les instal·lacions:

7. Joan Clapés i Corbera, Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar. La vida social, Barcelona,
Grup d’Andreuencs 1984, VI, 2a ed. [ed. original, 1930], pág. 69-72.
8. Gimeno Barona, «La industrialització de…», pàg. 116, 119.
9. Roca Roca, Barcelona en la mano…
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Toda aquella finca urbana situada en el barrio segundo del pueblo de San Andrés de
Palomar, […] circuida de paredes con su verja, puerta de entrada, señalada hoy día
de número setenta y cinco, antes con el número cincuenta en la calle Mayor recién
llamada arrabal de dicho pueblo, cuya finca […] consta de seiscientos ochenta y
dos mil setecientos ochenta y ocho palmos cuadrados, equivalentes a veinte y cinco
mil cuatrocientos diez y siete metros constituyendo dicha finca, á saber: la casa
portería que le sirve de entrada compuesta de bajos, primer piso y desván; y además
entrando á la derecha unos edificios de planta baja que sirven de establo, almacén y
báscula, y á la izquierda una barraca y gallinero, siguiendo luego á la derecha y en el
gran patio, la casa habitación o fábrica grande compuesta de bajos, dos pisos altos y
desván, con todas sus cuadras, dependencias anejas á la misma fábrica y habitación
y unido á ésta por la parte posterior el local de la máquina de vapor y pozo con sus
bombas, y contigua á la máquina de vapor una cuadra de planta baja destinada á
tejidos, junto á esta cuadra, otra destinada á grillage ó rayado y á continuación la
estufa y cuadra á secado, á la derecha de la cuadra grande ó fábrica el departamento
de calderas y carboneras, siguiendo á su izquierda los departamentos de carpintería,
cerrajería y tintorería, y finalmente dos chimeneas y algibes, hallándose destinado
á patios el terreno que media entre unos y otros edificios, y el restante que queda á
la izquierda á la parte del torrente Estadella ó Bogatell, ó sea al lado Sur, á huerto
con árboles frutales y jardín, y no habiendo podido determinarse la superficie que
ocupan las casas y demás edificaciones y la que comprende el terreno no edificado.
Y juntamente con la descrita finca vienen comprendidos en la presente venta la
maquinaria y demás objetos existentes en la misma que fueron adjudicados en la referida subasta á favor de la sociedad «Rumeu Hermanos» y son como a continuación se
detallan: Dos máquinas de vapor unidas como gemelas de la fuerza nominal colectivas
de ochenta caballos. Una máquina de vapor á dos cilindros y condensador, sistema
orizontal [sic], de la fuerza nominal de cincuenta caballos con sus accesorios y pieza de
respecto. Siete generadores ó calderas de vapor de la fuerza de 45 caballos cada una,
sistema orizontal, con tres hervidores y dos humerales cada una, con todos sus accesorios y útiles, así como las cañerías para unirse á las de las dos máquinas de vapor enumeradas anteriormente. Dos bombas de pozo con sus tubos varillas y transmisiones
y embarrados que adquirió la referida sociedad «Rumeu hermanos» del albaceazgo de
Don Andrés Basté de los partícipes de la antigua casa del mismo y de sus coherederos,
y demás que separadamente había adquirido y encuentre en la misma fábrica, en el
estado en que se hallen.10

10. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 694. Índice de los títulos de propiedad y de otros documentos relacionados con La Fábrica La Manufacturera. Doc. 1630: «Venta otorgada por los Sres. Rumeu
Hermanos a R. F. y J. Alexander y Cª Limitada. Barcelona, 13 de enero de 1893».
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Escriptura de venda de Rumeu Hermanos a favor d’R. F. J. Alexander
y Compañía Limitada, 1893

El 13 de gener de 1893 la societat R. F. J. Alexander & Company Limited va
adquirir la fàbrica i la maquinària a la societat Rumeu Hermanos per l’import
de 292.999,35 pessetes: 170.000 pessetes pels edificis i terrenys, amb l’aigua
inclosa, i la resta, 122.999,35 pessetes, per la maquinària i instal·lacions. R. F. J.
Alexander estava representada en l’acte de la compra per Federico Gschwind
Walser, resident a Madrid.11 La societat R. F. J. Alexander era una societat

11. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 694. Índice de los títulos de propiedad y de otros documentos relacionados con La Fábrica La Manufacturera. Doc. 1630: «Venta otorgada por los Sres. Rumeu
Hermanos a R. F. y J. Alexander y Cª Limitada. Barcelona. 13 de enero de 1893».
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e scocesa amb seu a Glasgow. La seva fàbrica original, construïda a Duke Street,
a la mateixa ciutat de Glasgow, i avui encara existent, data del 1848. L’any 1859
la companyia adquirí una altra fàbrica, Crofthead Mill, a la vila de Neilston,
també a prop de Glasgow. A finals del segle xix el fil de cosir produït per la
companyia era molt reconegut i la societat es trobava en plena expansió i exportava el seu producte arreu del món. El 1891 es construí una nova fàbrica a
Neilston que ampliava l’anterior i que encara avui existeix. Així doncs, l’adquisició de la companyia espanyola per part d’R. F. J. Alexander es devia inscriure
en aquesta estratègia d’expansió i internacionalització de la societat.12
Tot féu un tomb quan el 1898 R. F. J. Alexander va ser adquirida per
una empresa constituïda un any abans, l’any 1897, a partir de la fusió de
catorze companyies britàniques relacionades amb el món del fil de cosir: l’English Sewing Cotton Co. Aquesta gran empresa es constituí com una ràpida
resposta a la fusió de Coats un any abans. L’English Sewing Cotton Co., amb
un capital de 2.250.000 lliures, encara era lluny dels 5.500.000 lliures de
capital de J. & P. Coats, però es posicionà com «el competidor» més rellevant
de Coats en el mercat mundial. Cal dir que J. & P. Coats aconseguí tenir una
participació de 200.000 lliures en el capital d’aquesta companyia, cosa que li
conferí una certa influència sobre la seva gestió. De nou apareixen aquestes
connexions entre les empreses del sector del fil de cosir a la Gran Bretanya,
que conformaven un mercat amb una estructura de «càrtel», on els competidors que lluitaven aferrissadament en segons quins àmbits establien entre ells
compromisos i definien les regles del joc que havien de regir el mercat per tal
d’assegurar un nivell adequat de beneficis.
L’English Sewing Cotton Co. seguí els passos del seu competidor
J. & P. Coats i desembarcà als Estats Units, on l’any 1898 propicià la fusió
de tretze empreses americanes sota el nom d’American Thread Co. L’English
Sewing detenia el 60 % del capital de la nova societat, però Coats, de nou, hi
aconseguí una certa participació. La nova empresa patia importants problemes
de gestió, manca de capitalització, dificultats financeres i una mala gestió de les
compres, la producció i les vendes. L’any 1902, Otto Ernst Philippi, membre del
Consell d’Administració (Board of Directors) de J. & P. Coats, fou nomenant
president del Comitè de Reestructuració de la societat. La seva acció fou prou
efectiva: augmentà la centralització de la gestió de la societat creant un Comitè
Executiu reduït, del qual els antics representants de les societat fundadores quedaren exclosos. A més, The Central Agency, la societat amb activitat comercial

12. Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland: <http://www.rcahms.
gov.uk/> [Consulta: 15 maig 2014], i Bobbins & Threads. The History and Memories of Neilston Mill
workers: <http://bobbinsandthreads.co.uk/neilston_mill.asp> [Consulta: 15 maig 2014].
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gestionada per J. & P. Coats, s’ocupà també de les vendes dels productes de
l’English Sewing Cotton Co.13 L’any 1919, J. & P. Coats era la segona empresa
britànica per valor de capitalització, amb un valor de mercat de les seves accions
de 45 milions de lliures. Per la seva banda, l’English Sewing Cotton Co. ocupava el lloc trenta-quatrè, amb un valor de mercat de 5 milions de lliures.14
Com hem vist, R. F. J. Alexander havia adquirit l’edifici i les instal·lacions.
Ara, però, calia posar la fàbrica en marxa. Sota la direcció de l’English Sewing,
el 3 de juliol de 1899 es creà a Manchester una nova societat, The Barcelona
Manufacturing Company Limited, amb l’objectiu de gestionar la fàbrica de Ca
l’Alsina. El capital en el moment de la constitució era de 10.000 lliures. El 26
de setembre de 1899, la nova societat, dirigida per Federico Gschwind Walser,
el mateix apoderat que adquirí la fàbrica pel compte d’R. F. J. Alexander i que
aleshores ja és resident a Barcelona, designa formalment:
La instalación de la Sucursal que establece con carácter de central en esta ciudad, domiciliándola en la calle de Casasnovas número diez y siete del extinguido municipio de
San Andrés de Palomar […] y declara que dará comienzo á sus operaciones mercantiles
desde el momento de obtener la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes.15

A partir de llavors, la fàbrica de Ca l’Alsina es comença a conèixer també com
La Manufacturera, en referència al nom de la societat que la gestiona. De la gestió de la companyia sota la direcció de l’English Sewing Cotton en sabem poc.
Sí que ens deixà un llegat important: l’edifici central de l’actual Fabra i Coats.
L’any 1903, el peritatge que es realitzà de Ca l’Alsina per avaluar les aportacions
a la nova Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats descrivia així la primera de les construccions analitzades:
Grupo central de construcciones modernas
Edificio de obra de ladrillo é hierro. Consta de bajos y tres pisos de buena altura,
cubiertos con terrado. Forma dos cuerpos separados por una pared, el 1º tiene superficie

13. De les catorze companyies que eren a l’origen de The English Sewing Cotton Co., onze produïen
fil de cosir de cotó i tres es dedicaven al fil de seda i lli. Kim, «From a Family…», pàg. 197, 223;
Shin-Ichi Yonekawa, «Strategy and Structure of Cotton and Steel Enterprises in Britain, 1900-1939»,
Hitotsubashi Journal of Commerce and Management, 1, IX (juliol 1974), pàg. 39.
14. Alfred D. Chandler, Jr. (amb la col·laboració de Takashi Hikino), Escala y diversificación. La
dinámica del capitalismo industrial, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1996, II, pàg.
1076-1081.
15. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 694. Índice de los títulos de propiedad y de otros documentos relacionados con La Fábrica La Manufacturera. Doc. 12: «Designación del domicilio central en
España de la sociedad “Barcelona Manufacturing Company Limited”» (26/12/1899).

68

Pere Colomer i Roma

de 923,95 m2 y está destinado a la preparación e hilados, el 2º ocupa una superficie de
441,44 m2 y contiene los batanes, la sección de mezclas y el despacho.16

Aquest nou edifici era el que es trobava en funcionament; la fàbrica històrica
dels Alsina era descrita així:
Cuerpo de edificio que constituía la fábrica antigua. Consta de planta baja, dos pisos
y desván cubierto de tejado a dos pendientes excepto los dos extremos que en una pequeña extensión tienen un piso menos. Se asciende a los distintos altos por medio de dos
escaleras espaciosas. Los bajos están ocupados en parte por oficinas, máquinas propias
de la industria y taller de cerragería [sic] y en un extremo del 1er piso existe la habitación
del Director de la fábrica, y los demás locales de dicho edificio están desocupados.

Els nous inversors preferiren, doncs, construir un nou edifici, abans que rehabilitar l’antiga fàbrica tant de temps en desús. (Reproduïm el document de
peritatge en l’annex ix.) L’any 1902, la societat es trobava plenament operativa, com es desprèn de la descripció que ens proporciona l’Administración de
Contribuyentes y Rentas:
Barna Manufacturing Cª Lted. Fábrica de hilados de algodón.
4 máquinas de limpiar, batido y apaleo de algodón.
22 cardas cilíndricas.
13 máquinas manuales de agrupar.
5 máquinas mecheras intermedias.
9 máquinas mecheras en grueso.
19 máquinas mecheras en fino.
10 máquinas asparadoras [sic].
22 máquinas de hilar con 436 husos cada una.
2 dinamos para la producción de fluido eléctrico, sirven para el alumbrado y trasmisión de fuerza.
4 calderas de vapor fijas y maquinaria a […] que desarrolla actualmente 400 caballos
de fuerza.
Talleres auxiliares, unidos a la fábrica, de herrería y carpintería dedicados a la reparación de los útiles destinados a la fábrica. Transmite la fuerza a estos talleres uno de los
dinamos eléctricos. Casasnovas, 17.17

16. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. Constitución compañía. Documento privado núm.
5: «Valoración del establecimiento industrial radicado en San Andreu del Palomar y llamado “Cal
Alsina”» (19/5/1903).
17. Gimeno Barona, «La industrialització de…», pàg. 130-131.
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La fàbrica de J. & P. Coats: Borgonyà
Arribem a la darrera de les fàbriques i, com veiem, els Coats encara no han
aparegut. La seva primera incursió en el territori espanyol no va ser pas a Sant
Andreu, sinó en un indret conegut com Borgonyà, pertanyent al municipi
de Sant Vicenç de Torelló, a uns noranta quilòmetres al nord de Barcelona.
J. & P. Coats havia començat a exportar a Espanya durant la dècada del 1870.
A partir de finals dels vuitanta, l’increment dels aranzels d’importació impulsà la companyia a canviar la seva política d’inversions exteriors i a posposar
els plans d’expansió a Àustria per tal d’accelerar la seva implantació productiva a Espanya. L’enfocament inicial era de realitzar una inversió relativament
reduïda, de 15.000 lliures, en una planta de petites dimensions que produís
fil amb fibres ja importades. Aviat, però, es veié que això no era factible i que
calia aconseguir una companyia que pogués realitzar tot el procés productiu
a Espanya.
El mateix any que R. F. J. Alexander va comprar la fàbrica de Ca l’Alsina, el 1893, Coats constituïa a Barcelona la societat Nuevas Hilaturas del Ter,
concretament el 4 de setembre. La coincidència de dates ens revela una lluita
intensa per part d’aquestes companyies per fer-se un lloc en el mercat espanyol. El secretari de la nova societat era Sir Thomas Glen Coats, i formaven el
Consell d’Administració Archibald Coats, Sir Thomas Glen Coats, Otto Ernst
Philippi, Sir James King, baró, i Sir William Arrol, cavaller. La constitució de
Nuevas Hilaturas del Ter era fruit de l’acord amb un dels seus competidors
associats a The Central Agency: els Clark. La societat Clark & Co. participava
en un 20 % de la nova societat espanyola, mentre que J. & P. Coats en tenia
el 80 %, el qual li permetia el control social.1 El capital inicial d’1 milió de
pessetes augmentà ben aviat a 2,4 milions de pessetes com a conseqüència
de la incorporació de Clark a la societat i també de l’increment del pressupost
inicial de construcció de la fàbrica.2
Arribats en aquest punt, cal que fem un salt que ens porta des d’Escòcia fins a les comarques centrals de Catalunya, concretament a Osona, a
una contrada a la vora del Ter. L’any 1862 Josep Callís i Puigrobí, propietari
de les terres conegudes amb el nom de Borgonyà, al terme municipal de
1. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 689. Títulos de propiedad de la Fábrica de Torelló. Fincas
números 22 y 24. Doc. 2: «Escritura de venta perpetua otorgada por Don Pedro Almeda y Viñas a
favor de la Sociedad Nuevas Hilaturas del Ter» (13/12/1893). Kim, «J. & P. Coats as a…», pàg. 537.
2. Dong-Woon Kim, «J. & P. Coats in Europe before 1914», Business Archives, 92 (novembre 2006),
pàg. 17-31, 22-23.
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Sant Vicenç de Torelló, va demanar a l’administració la concessió dels drets
d’aprofitament d’aigua del riu Ter, que travessava les seves propietats, amb
la construcció de dues rescloses per a dues fàbriques. En aquells anys Josep
Callís era el segon contribuent del poble de Sant Vicenç3 i les terres de Borgonyà es descrivien així:
La antigua heredad «Borgoñá» […], la cual de cabida ciento cincuenta cuarteras, tres
cuartanes entre cultivo, yermo y bosques, y cincuenta cuarteras siete cuartanes de
rocales, en la que existían cinco casas (cuya extensión superficial no consta y de las
que algunas están ya derribadas) llamadas la una «Borgoñá» con la Iglesia; otra «casa
cerca de Borgoñá», es su cabaña á Cierzo de la misma señalada con el número diez y
seis; otra llamada «Riereta», señalada con el número diez y ocho; otra llamada «Can
Tomás» señalada con el número quince; otra llamada «El Molino», señalada con número seis, y otra llamada «Palanques» señalada con el número dos.4

El Govern Civil va concedir els drets d’aprofitament d’aigües a Josep Callís
per la Reial ordre de 13 d’octubre de 1863. La primera resclosa, la que uns
anys després aprofitaria la fàbrica Nuevas Hilaturas del Ter, estava situada riu
amunt, a la riba esquerra. La segona es trobava originalment a la riba dreta,
dins el terme d’Orís, tot i que més endavant, l’any 1871, es traslladà a la riba
esquerra del riu, donant origen al que l’any 1880 fou la colònia industrial de
Vila-seca.5
Josep Callís morí el 1869, havent començat tot just les obres de la resclosa i els canals. Davant la manca de capital per acabar el projecte, el seu germà,
3. Les terres de Josep Callís limitaven les terres del municipi per ponent i arribaven fins al Ter i
Saderra. De Josep Callís eren el mas Can Tomàs, el mas Borgonyà, que tenia una ermita, el mas
de la Riereta i el molí del Callís, en el mateix Ter. En total, 201 quarteres i 10 quartans, dels quals
47 quarteres i 3 quartans corresponien a terres de conreu. AMSV (Arxiu Municipal de Sant Vicenç
de Torelló), Caixa 730 (1856-1941). 2.4.2.1 Amillarament i apèndixs: «Medición y Clasificación del
Término Jurisdiccional de San Vicente de Torelló (1856)».
4. Can Tomàs, Borgonyà i el Molí del Callís eren propietats cedides als colons Joan Prat, Francesc Puig
i Jacint Colomer respectivament. La Riereta, en aquelles dates, sembla que estava desocupada. Cal dir
que l’any 1893 el molí ja estava abandonat: «el Molino, o sea el molino harinero señalado con el número seis, ya derruido pero cercado de paredes». MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 689. Títulos de
propiedad de la Fábrica de Torelló. Finca número 21. Doc. 3: «Escritura de establecimiento otorgada
por Don Pío Callís y Puigrubí a favor de la Sociedad Nuevas Hilaturas del Ter» (29/2/1896).
5. En relació amb la creació de la colònia veïna de Vila-seca per part de la societat Almeda, Sindreu
y Cía., amb el procés de concessió de l’aprofitament dels salts d’aigua i amb les progressives modificacions, hem utilitzat Joan Parramon Vinyes, «La rehabilitació de Vila-seca: Passat i futur d’una
colònia tèxtil del Ter» dins Fraguell Sansbelló, Llussà Torra i Ribas Palom, Nous usos per…,
pàg. 222-227; Pere Colomer, «La trajectòria d’una empresa cotonera (Vila-seca, 1865-1913)» dins
Jordi Figuerola (ed.), Osona i Catalunya al segle xix: Estudis d’ història, Vic, Eumo Editorial, 1990,
pàg. 163-164; Morera, Borgonyà: Una colònia…, pàg. 24-27; Jordi Clua, Les colònies industrials,
Sant Cugat del Vallès, Els Llibres de la Frontera, 2001, pàg. 127-138.
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Església, escola i casa rectoral a la colònia de Torelló, 1916. Memoria de la Compañía Anónima
Hilaturas de Fabra y Coats

Pius Callís, que n’heretà els drets, cercà la possibilitat de vendre l’aprofitament
a industrials de la zona i entrà en contacte amb la societat Almeda, Sindreu y
Cía., que volia traslladar la seva fàbrica de Manlleu.6 Les converses arribaren
a bon port i l’any 1871, el 21 de maig, Pius Callís establí en emfiteusi els terrenys (trenta quarteres i mitja) i l’aprofitament dels dos salts d’aigua a favor de

6. Els accionistes de la societat eren Ferran Almeda i Viñuales, Pere Almeda i Viñas (el seu fill),
Rafael Puget i Xavier Sindreu.
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la companyia esmentada. L’any 1880, aprofitant el segon salt d’aigua, la colònia industrial de Vila-seca ja era una realitat. Restava, això sí, una concessió
lliure i desaprofitada.
A finals dels anys vuitanta, els socis fundadors d’Almeda, Sindreu y
Cía. ja havien mort. Els seus hereus tenien en propietat una part dels terrenys
adquirits a Pius Callís, que no estaven afectes a la colònia de Vila-seca, i el
salt d’aigua, riu amunt, sobre el qual no hi havia ja cap projecte de creació
d’una nova indústria. L’interès de Nuevas Hilaturas del Ter pels terrenys en
qüestió era una oportunitat d’or per poder fer líquids aquests béns. El contracte de compravenda descriu amb molta nitidesa les raons dels propietaris
per vendre:
Que D. Francisco Javier Sindreu, D. Fernando Almeda y Viñuales, D. Rafael Puget
y D. Pedro Almeda y Viñas que eran los cuatro propietarios en común de los terrenos
que constituyen la llamada Colonia Fábrica de Torelló, habían ideado construir en la
extensión de terreno dicha una nueva fábrica de tejidos, aprovechando para ello el salto
de agua que hoy se trata asimismo de enagenar [sic], mas habiendo fallecido sucesivamente los tres condueños en primer lugar citados, la mencionada edad de sus sucesores
y otras razones de índole puramente mercantil han hecho que se desistiera de llevar a
cabo aquel plan que tenía por objeto desarrollar más el negocio quedando en su consecuencia los descritos terrenos no solo improductivos ya que habían sido adquiridos
con el exclusivo fin de levantar en ellos una segunda fábrica, sino produciendo gasto
considerable puesto que están afectos en su mayor porción a un censo redimible de capital treinta y dos mil pesetas y que teniendo esto en cuenta los condueños de aquellos
terrenos han acordado aceptar la proposición de compra que les ha hecho la sociedad
anónima industrial titulada «Las Nuevas Hilaturas del Ter» por entenderla muy ventajosa pues se les ofrece el crecido precio de cincuenta y cinco mil pesetas libre de gastos
encargándose la sociedad compradora de satisfacer la pensión y o redimir en su caso el
censo que pesa sobre la totalidad de las mencionadas fincas que quedarán así libres de
la pensión censuaria para los vendedores en la parte que deja de traspasarse, lo cual es
otra circunstancia que hace más conveniente y útil la venta.7

Es venien dues porcions de terreny, de 116.518 metres quadrats i 2.075 metres
quadrats, i el salt d’aigua, que estava afecte a un cens de 960 pessetes (equivalent al 3 % d’un capital de 32.000 pessetes), pel preu total de 55.000 pessetes.8
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 689. Títulos de propiedad de la Fábrica de Torelló. Fincas
números 22 y 24. Doc. 2: «Escritura de venta perpetua otorgada por Don Pedro Almeda y Viñas a
favor de la Sociedad Nuevas Hilaturas del Ter» (13/12/1893).
8. La descripció és la següent: «Una pieza de tierra hoy alameda en su casi totalidad, y antes parte
cultivo y parte yermo, con la casa de compuertas, un horno de cal, un tejar, canales y demás obras y
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Nuevas Hilaturas del Ter adquiriria també la resta de la finca de Borgonyà,
encara propietat de Pius Callís. El 23 de febrer de 1894 es signà el contracte
privat i tot seguit la companyia començà a construir la fàbrica. A l’escriptura
d’establiment realitzada l’any 1896, la fàbrica ja era una realitat:
Don Pío Callís y Puigrubí […] establece y en enfiteusis concede perpetuamente a la
[…] Sociedad anónima «Nuevas Hilaturas del Ter» representada […] por Don Juan
Fleshig, aquella heredad llamada Borgoñá, de extensión hoy aproximadamente ciento
diez y seis cuarteras dos picotinos, equivalentes a treinta y nueve hectáreas, cuarenta
y cinco áreas, ochenta y dos centiáreas noventa y dos centímetros sita en el término
de San Vicente de Torelló […]. La fábrica que se establece se halla atravesada por el
camino vecinal de San Vicente de Torelló conduce a Saderra y San Quirico de Besora
y enlaza en Vilaseca con otro que parte de San Felio de Torelló. […]
Enclavadas en dicha finca existen una capilla y ermita con su huerto que son objeto de estipulación especial […]; y además se encuentran en la propia finca una casa
llamada «Can Tomàs» y otra llamada «Riereta».9

Nuevas Hilaturas del Ter s’obligava a pagar un cens de 2.000 pessetes anuals,
perpetu, corresponent al 3 % d’un capital de 57.142 pessetes.
Tenim notícia que l’any 1894 hi ha activitat constructiva, i sembla que
va ser a finals d’aquell any quan la fàbrica començà a funcionar. El pressupost
inicial per a la fàbrica i colònia de Borgonyà era de 30.000 lliures (unes

mejoras en dicha pieza de tierra practicadas; la cual pieza de tierra comprende desde el paso oblicuo
del ferrocarril hasta la indicada casa de compuertas; es de extensión […] once hectáreas, sesenta y
cinco áreas, diez y ocho centiáreas, se halla sita en el término municipal de San Vicente de Torelló,
se encuentra atravesada por el camino llamado de la Mambla y por el ferrocarril de Granollers a
San Juan de las Abadessas, comunicándose las dos porciones por pasos inferiores; formaba parte de la
heredad llamada Burguñá de la que se segregó y linda por el Este parte con tierras de la citada heredad
Burguñá pertenecientes a Don Pío Callis y Puigrubí, mediante en parte el canal y el camino de servicio
del mismo canal (camino que viene comprendido en esta venta) y parte con el camino que de Torelló
dirige a San Quirico, al Sur con los vendedores, á Poniente con el río Ter y a Cierzo parte con el
mismo río y parte con los Sres Compte y Vilademunt antes Don Luis Comas […]. El derecho de
aprovechar las aguas del río Ter como fuerza motriz de la fábrica que debe establecerse en la porción
de terreno vendida en primer lugar, con arreglo a las condiciones con que fue concedido dicho aprovechamiento por Real Orden de treinta de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres a Don Pío
Callís y prórrogas y modificaciones con posterioridad obtenidas. […] Una porción de terreno yermo
y rocas que viene Isla de la Mambla, con las obras y mejoras en ella practicadas, que antes formaba
parte de la heredad llamada la Mambla. […] Mide una extensión aproximada de […] dos mil setenta
y cinco metros, nueve decímetros, dos centímetros y cinco milímetros».
9. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 689. Títulos de propiedad de la Fábrica de Torelló. Finca
número 21. Doc. 3: «Escritura de establecimiento otorgada por Don Pío Callís y Puigrubí a favor
de la Sociedad Nuevas Hilaturas del Ter» (29/2/1896). Obra unido al anterior un contrato privado,
que lleva la fecha de 23 de febrero de 1894, por el cual los otorgantes de la mencionada escritura se
comprometieron a firmarla.
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900.000 pessetes),10 però ben aviat hagué de ser revisat a l’alça: el 1894, fins
a 76.444 lliures, i un any després fins a 104.349 lliures (3,1 milions de pessetes aproximadament). La desviació respecte del pressupost inicial impel·lí
J. & P. Coats a canviar el procediment de control dels projectes de construcció de factories fent-lo molt més rigorós.11 Finalment, l’any 1895 la fàbrica
dels escocesos s’inaugura i a finals del 1896 ja treballa a ple rendiment, amb
un total de 403 empleats, 18 dels quals eren britànics. S’inicia així un període de vuit anys, fins al 1903, en el qual la societat tindrà únicament capital
escocès i en què realitzarà totes les operacions de la fabricació del fil, des de la
descàrrega de bales de cotó fins al blanqueig, l’elaboració dels rodets, l’etiquetatge i l’embalatge. La mitjana de treballadors en aquest període serà de 350.
Amb això, però, no n’hi havia prou: ja hem vist que Borgonyà era un
lloc apartat, a uns tres quilòmetres dels pobles veïns de Sant Vicenç de Torelló
i de Torelló mateix. La presència de l’aigua del Ter, que assegurava una font
energètica complementària del carbó, i la proximitat del ferrocarril, que facilitava les comunicacions, de ben segur que tingueren un paper important en la
tria de Borgonyà, però ambdós avantatges portaven aparellats una necessitat:
calia construir «un poble», la «colònia» per poder-hi allotjar els treballadors,
amb els habitatges i els serveis, escoles, botigues i espais culturals i de lleure,
necessaris per a la convivència.12
L’estructura urbanística de la colònia va sorgir d’un projecte encarregat
a un prestigiós higienista de l’època. A inicis de segle, en el Congrés Internacional d’Higiene de Madrid, el metge Dr. Gispert i Pujals va presentar:
Un completo proyecto de viviendas higiénicas adoptadas ya en las grandes comarcas
obreras de «Nuevas Hilaturas del Ter» en Torelló (Barcelona). Las casas para obreros
—dice en su comunicación— han de responder a tres imperiosas necesidades: la
comodidad, la baratura y la higiene.13

10. Les conversions de lliures a pessetes que fem a partir d’aquí es calculen amb els tipus de canvi
que ens proporciona Pablo Martin-Aceña, M. Ángeles Pons, «El sistema financiero» dins Albert
C arreras, Xavier Tafunell, Estadísticas históricas de España, Madrid, Fundación BBVA, 2005.
<http://www2.uah.es/financial_crisis_spain/series/Exchange%20rates.xls> [Consulta: 15 maig 2014].
11. Kim, «J. & P. Coats in Europe…», pàg. 22-23.
12. Morera, Borgonyà: Una colònia… Les explicacions i dades que segueixen estan extretes majoritàriament d’aquest llibre, per la qual cosa obvio les referències concretes, excepte en el cas que utilitzem
noves aportacions. Gràcies als estudis de Jordi Clua, sabem que Borgonyà no pogué fruir mai dels
beneficis derivats de la Llei de colònies, ja que en el moment de la seva constitució la Llei del 1868 de
concessió de colònies agrícoles ja estava suspesa, després de la qual cosa es prohibí expressament que
les fàbriques tèxtils poguessin acollir-s’hi. Clua, Les colònies industrials…, pàg. 205-206.
13. José Ignacio Eleizegui Lopez, La familia y los enfermos: Enseñanzas higiénicas, (Manuales G
 allach,
80), Barcelona, Calpe.
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Interior de la fàbrica de Borgonyà, c. 1950

En el projecte també s’explicava que hi havia diferents categories de casa en
funció de l’estatus laboral a la fàbrica: els xalets eren per als directors, els habitatges més amplis, per als encarregats i els habitatges normals, per als treballadors. Per aconseguir un pis a la colònia calia treballar a la fàbrica. El perill
del desnonament era una conseqüència addicional a la possible pèrdua del lloc
de treball i, sense anar tan lluny, la promoció o la degradació a la feina podia
comportar també la modificació, per bé o per mal, de la categoria de l’habitatge assignat.
Junt amb els habitatges arribaren els serveis. El 1898 s’inaugurà la nova
església i el col·legi de nens. El mateix any arriben a la colònia les germanes
dominiques per ensenyar a les nenes, ja que l’escola de nens anava a càrrec
del capellà. Entre el 1894 i el 1901 van ser construïts els primers carrers de la
vila. Possiblement entre el 1900 i el 1901 s’aixecaren els xalets per als directius
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de la fàbrica. L’any 1901 ja s’havia construït l’edifici per a l’escola de nenes.
Ja en aquests primers temps comença la vida associativa a la colònia, en bona
part impulsada per l’empresa. El 1897 es construeix el Centro Recreativo de
Borgoñá, amb cafè, sala de lectura, ball i teatre, per tal d’ocupar el lleure dels
treballadors. També en aquests anys es formà una de les poques entitats desvinculada del control de l’empresa: la Germandat (amb una finalitat assistencial).
El creixement de la fàbrica va anar, doncs, paral·lel al de la colònia. El 1898 ja
hi tenim censades 322 persones, que el 1901 han passat a 401.
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A inicis del segle xx, a Catalunya, ens trobem amb tres importants societats
dedicades a la producció de fils de cosir. Per part espanyola, la societat Sucesora de Fabra y Portabella, que no gaudia d’una potència financera ni de gestió
suficient (ja hem vist que una part dels socis s’havien allunyat de la companyia) que li permetés crear un veritable grup empresarial. Per altra banda, els
dos principals competidors britànics tenen presència a Catalunya amb sengles
fàbriques: els Coats, fruit d’una estratègia pròpia de la companyia, i l’English
Sewing Cotton Co., com a resultat indirecte de la compra d’una societat,
R. F. J. Alexander, al Regne Unit.
L’estratègia internacional de J. & P. Coats: els casos dels Estats Units,
Rússia i Itàlia
J. & P. Coats desplegà una estratègia comercial agressiva que cercava, d’una
banda, ampliar la quota de mercat i, de l’altra, des d’aquesta posició de domini, que li permetia establir les seves pròpies regles del joc en un sector on
predominaven els càrtels o les estructures de trust, augmentar els beneficis. Les
inversions exteriors no obeïen, doncs, almenys principalment, a una reacció
defensiva per assegurar mercats existents. De totes les inversions d’aquest període només cinc foren una reacció davant el perill d’increment d’aranzels; en
canvi, trenta-quatre van tenir el seu origen en la lluita contra els competidors i
la recerca de nous mercats.
Certament, en alguns països l’increment dels aranzels desencadenà la inversió. És el cas de les inversions als Estats Units, Rússia i també, com veurem
tot seguit, a Espanya. Ara bé, fins i tot en aquests casos l’acció contra la competència —de Sachar Morosoff (un productor local) a Rússia, de Clark & Co.
i English Sewing Cotton Co. als EUA, i de Sucesora de Fabra y Portabella,
Clark & Co. i English Sewing Cotton Co. a Espanya— fou un argument clau
en la decisió d’inversió. Abans de descriure en detall com es portà a terme
l’operació a Espanya ens serà molt útil analitzar tres altres experiències concretes d’inversió de la companyia a l’exterior.
Comencem pel primer país fora de la Gran Bretanya on Coats tingué
una fàbrica, els Estats Units.1 Coats era present al mercat americà des dels anys

1. Kim, «J. & P. Coats as a…»; Dong-Woon Kim, «The British Multinational Entreprise in the United
States before 1914: The Case of J. & P. Coats». Business History Review, IV, 72 (hivern 1998), pàg.
523-551; Kininmonth, «The Growth, Development…»; Kirsten X, Kininmonth, Sam M
 cK instry,
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trenta del segle xix. Distribuïa el seu producte a través de grans magatzemistes, però sense utilitzar les marques pròpies de la companyia. A partir del 1840
i mercès a la gestió d’Andrew Coats, establert als Estats Units, les marques de
Coats apareixen als Estats Units, comercialitzades a través d’agents comercials
americans.
El 1869 Coats inicià la producció de fil fora de la Gran Bretanya arran
de l’adquisició de la Conant Thread Company a Pawtucket (Rhode Island).
Aquesta seria la seva única fàbrica a Amèrica fins al 1896. La iniciativa obeïa
al progressiu increment d’aranzels i a la depreciació del dòlar, però també a
l’èxit a Amèrica del seu competidor, Clark & Co., que des del 1864 tenia una
fàbrica a New Jersey: la Clark Thread Company. En aquest cas, Coats es posà
d’acord amb Hezekiah Conant, el fundador de The Pawtucket Rhode Island
Company, una empresa que estava passant per dificultats. El resultat fou la
creació de la Conant Thread Company i l’inici de la producció a sòl americà.
La nova companyia era 100 % Coats, tot i que Hezekiah Conant continuà
com a director. El 1875 la Conant Thread Company ja tenia quatre fàbriques,
i dos anys després, 1.500 treballadors.
Per tal de gestionar el negoci, a Paisley es creen òrgans de control.
L’any 1891 comença a funcionar l’American Business Committee, format per
Archibald Coats, Thomas G. Coats, William A. Coats i Otto Ernst Philippi.
Més tard, el 1916, es creà un American Department per a la supervisió de la
gestió de les vendes als Estats Units. El 1891 s’acaba la fase de comercialització
a través d’agències i es crea una filial comercial a Nova York: la Coats Thread
Company. El 1894 es crea una nova empresa manufacturera, la Pawtucket
Branch of J. & P. Coats.
Gràcies a la fusió amb Clark l’any 1896 a la Gran Bretanya, Coats doblà el seu potencial als Estats Units. Les dimensions de The Conant Thread
Company i de The Clark Thread Company eren aproximadament similars.
Amb la potència resultant de la nova dimensió, la companyia realitzà noves
adquisicions. Tot i que la gestió era controlada per Coats, no s’establí mai una
estructura de hòlding als Estats Units. Totes les empreses depenien directament de la Gran Bretanya. Això va permetre que cada companyia mantingués
la seva pròpia personalitat i s’especialitzés en determinades marques dins el
grup, i va incentivar un esperit de competència entre elles. Als Estats Units
tenim algun dels pocs exemples en què una empresa del grup demostra interès
per anar vers una integració vertical, invertint en una societat que fabricava
rodets i agulles i també posicionant-se per controlar la producció del cotó.

«Stitching it up: Accounting and financial control at J. & P. Coats Ltd., c. 1890-1960», Accounting
History, XII, 4 (2007), pàg. 367-391.
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El control del mercat als Estats Units, a semblança del que passava a la
Gran Bretanya, es féu a partir d’acords amb la competència: la ja coneguda
English Sewing Cotton Company i l’americana The American Thread Company. Aquestes pràctiques van propiciar un plet del govern dels Estats Units
contra la Coats i l’English Sewing per infracció de les lleis Sherman antitrust,
per considerar que controlaven més de dos terços de la producció del país. A
conseqüència de la demanda judicial, el 1913 es rescindiren els acords entre
aquestes companyies.
La inversió a Rússia data de finals del segle xix.2 En un principi, Coats
s’hi establí mitjançant una simple agència de representació que, el 1885, esdevindria una filial comercial. L’augment dels aranzels va influir en la decisió
de produir a Rússia, però també hi va contribuir la necessitat d’una política
agressiva contra la competència de James Chadwick & Brothers (fusionat el
1896 amb Coats) i Ermen & Ruby (fusionada amb l’English Sewing Cotton
Company el 1897). L’estratègia per tal de situar-se al país no fou gaire diferent
de la que Coats va seguir a Espanya: va començar negociacions amb una societat local, la Nevsky Cotton Spining Company, i alhora adquirí unes fàbriques prop de Sant Petersburg, de ben segur una bona arma en les negociacions
amb els futurs socis locals.
El 1890 s’arribà a un acord amb la Nevsky Cotton, en virtut del qual
es constituí una nova societat, la Nevsky Thread Manufacturing Company.
Inicialment només un 30 % de la inversió era en mans de Coats, un 20 % en
mans de Clark & Co. i Jonas Brook & Brothers, i la resta devia restar en mans
russes. Cap dels socis, però, no tenia una participació superior a la de Coats.
De fet, el seu 30 % inicial augmentà fins al 47 % el 1909. Al contrari del que
passà a Espanya, però, els accionistes russos no tingueren cap participació
en la gestió. La societat inicià una política d’expansió amb inversions i noves
adquisicions. El 1914 les fàbriques de Coats produïen un 90 % del fil de cotó
venut a Rússia i comptaven amb més de 9.000 treballadors.
Totes les qüestions relatives a la gestió del negoci rus eren orientades,
dirigides o directament gestionades per la central de Paisley. La comunicació
amb els directors locals, que es feia en anglès, era molt habitual, però en general les decisions es vehiculaven a través del Consell d’Administració de la
Nevsky Thread Manufacturing Company, que s’havia anat conformant com
a societat hòlding de la qual penjaven tota la resta. Cap dels membres anglesos
del Consell d’Administració rus passà a residir a Rússia.

2. Dong-Woon Kim, «J. & P. Coats in Tsarist Russia,1889-1917», Business History Review, 4 (hivern
1995), pàg. 465-493, Kim; «J. & P. Coats as a…»; Kininmonth, «The Growth, Development…»;
Kininmonth, McKinstry, «Stitching it up…».
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A partir del 1896, amb la formació del Comitè Especial de Compa
nyies Associades, aquest estricte control de la central es reforçà. Totes les
cartes adreçades a les filials, bé demanant informació o donant instruccions,
havien de ser signades per algun dels directors membres del comitè. En el cas
de Rússia, habitualment ho feia Otto Ernst Philippi. El 1897 Paisley passà a
ser la central de finançament de totes les filials,3 i a partir del 1905 les compres de cotó de Rússia es feren des de Glasgow.
El personal d’administració, qualitat i suport tècnic sovint el fornia
Paisley mateix, tot i les dificultats derivades de les reticències al desplaçament
i, a vegades, de la mala rebuda per part dels seus companys russos. Aquesta
presència de personal escocès s’equilibrà mantenint el director existent a la
companyia russa abans de la compra. Quan l’any 1900 el director rus es jubilà, Coats cercà l’acord amb els accionistes russos per al nou nomenament. Tot
i que en línies generals Paisley considerava adequada la gestió de la companyia, en algun cas mostrà el seu desacord i hi envià personal format per ajudar
en determinats temes, o exigí per escrit una major diligència als directors
locals a l’hora de remetre les informacions requerides per la central. L’aventura
russa acabà de forma abrupta l’any 1917, amb la nacionalització de totes les
empreses que Coats tenia en aquest país.
El cas italià, el darrer que analitzarem, presenta fortes semblances amb
l’experiència espanyola. A inicis del segle xx, a Itàlia hi havia dues grans socie
tats en el sector del fil de cosir: Fabbriche Italiane di Filati Cucirini i Cotonificio di Pegli.4 Aquestes dues empreses havien adoptat la forma de societat
anònima, però al seu voltant convivia un estol de petites empreses, sovint
especialitzades en les fases de preparació i acabats del fil.
La casa Fabbriche Italiane di Filati Cucirini, la societat que serà a l’origen de la futura Cucirini Cantoni Coats, provenia d’una fusió, l’any 1890,
entre les empreses de dos grans magnats del fil de cosir a Itàlia, els Cantoni
i els Niemack. Els Cantoni eren una família amb una llarga tradició en la
indústria del cotó. Eugenio Cantoni fou l’introductor de la producció del fil
de cosir de cotó a Itàlia. Tenien fàbriques a Legnano, Legnanello, Castegnate,
Bellano, Castellanza, etc. El 1872 els seus negocis adoptaren la forma de socie
tat anònima, amb la constitució del Cotonificio Cantoni. A la nova societat

3. Veurem que Espanya conservà una certa autonomia.
4. La majoria de les informacions sobre el cas italià són extretes de Francesca Bova, «La Cucirini
Cantoni Coats e il settore dei Cucirini in Italia», Storia in Lombardia, 1, 1987, pàg. 49-57. Roberto
Romano, «Il cotonificio Cantoni dalle origini al 1900», Studi Storici, any 16, 2 (abril-juny 1975),
pàg. 465-477, 479, ens ha servit per conèixer els orígens de la família Cantoni. Kim, «J. & P. Coats
in Europe…», pàg. 26-28, ens proporciona la visió que els registres de J. & P. Coats donen sobre la
inversió a Itàlia.
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s’incorporaren també altres socis, que aportaren noves fàbriques a Scissone,
Besozzo i Porta Romana, però la família Cantoni en mantingué el control.
Els altres socis de Filati Cucirini, els Niemack, eren originaris de Hannover.
La seva empresa, Niemack & C., fou fundada el 1878, estava especialitzada
en el fil de cosir de lli i tenia tres fàbriques, a Lucca, Marlia i Acquacalda.
L’any 1888, dos anys abans de la fusió, les dues empreses a l’origen de Filati
Cucirini participaven, junt amb el tercer gran competidor italià, el Cotonificio di Pegli, en una central de vendes comuna a semblança de The Central
Agency britànica.
La societat Fabbriche Italiane di Filati Cucirini, dirigida fins l’any 1900
per Giovanni Niemack i després per Constanzo Cantoni, patia greus problemes
estructurals. En l’àmbit de la producció, no disposava de filatura pròpia i tenia
un aprovisionament energètic insuficient. Tenia dificultats de finançament i,
sobretot, no tenia un equip de direcció i gestió eficient. Les desavinences entre
Niemack i Cantoni, fruit d’una concepció molt personalista del model de gestió, impedien resoldre satisfactòriament totes aquestes mancances. Així doncs,
Cantoni incorporà un nou accionista per suavitzar els problemes financers,
Francesco Gnecchi. Gnecchi, que provenia d’una rica família de comerciants
i amb lligams molt estrets amb la banca, esdevindrà el primer accionista de la
societat i president l’any 1901. Tot i això, la seva influència directa en la gestió
va ser molt escassa.
Des de finals del segle xix, J. & P. Coats feia pressió per introduir-se al
mercat italià. Sabem que els Clark (ja fusionats amb J. & P. Coats), posaren
un plet a Niemack per l’ús de la marca Ancora, plet que acabà amb un acord
el 1902. Dos anys més tard, en paral·lel als contactes per entrar a l’accionariat
de la Fabbriche Italiane di Filati Cucirini, es difongué la notícia del projecte de
la Coats d’introduir a la Toscana un producte de tipus glacé a preus molt reduïts. Finalment, els contactes, primer de Niemack i després de Cantoni, amb
O. E. Philippi arribaren a bon port. Jurídicament l’acord es concretà mitjançant la constitució d’una nova societat, la Cucirini Cantoni Coats, l’any 1905.
La nova societat tenia un capital de 3 milions de lires, un 73 % del qual en
mans de J. & P. Coats.
El nou Consell d’Administració estava format per sis membres: tres
eren directors de Coats i els altres tres eren italians: Carpena i Lombardini,
que formaven part de la direcció executiva de la companyia, i el president,
Gnecchi. Les conseqüències immediates de la presència dels escocesos foren
una major facilitat en l’àmbit financer, una política comercial més agressiva
que potenciava els productes de gamma mitjana i baixa, i finalment un intent,
tot i que tímid, de reorganització de la direcció. Els nous estatuts de la societat
establien tres àmbits de responsabilitat: Cantoni s’ocupava de l’organització,
de la direcció tècnica i industrial i de les compres; Carpena s’ocupava de la
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direcció d’Acquacalda, el centre productiu on s’estaven escometent projectes
d’inversió ambiciosos, i finalment Lombardini, l’home Coats i delegat de The
Central Agency a Milà, havia de portar la part financera i comercial. Lombardini, però, dimití uns mesos després d’assumir el càrrec i no es nomenà
mai un substitut.5
Amb els nous accionistes s’iniciaren les compres d’altres societats. El
1906 s’adquirí el Cotonificio di Pegli; al llarg d’aquell mateix any i de forma
amical es compraren cinc altres competidors de petites dimensions. La Cucirini Cantoni Coats controlava en aquells moments un 85 % del mercat italià.
El 1907 augmentà el seu capital fins a 12,5 milions de lires; J. & P. Coats en
controlava el 74 %.
El grup industrial italià creixia en complexitat, però no pas en integració. Estava format per sis nuclis productius, cadascun amb productes propis
i organitzacions diferents, que funcionaven de forma molt independent. Tot i
que a llarg termini era previsible que es tendís a la centralització a Acquacalda,
calia establir de forma urgent uns mecanismes de coordinació de les produccions d’aquestes entitats independents. A Milà es centralitzaren els assumptes
comptables i financers, però l’intent de formar un veritable grup industrial no
passà d’aquí. No es féu res per unificar la política de vendes, l’estandardització
productiva, els costos, etc. Cantoni permeté que cada fàbrica es continués regint d’acord amb els seus propis criteris.
Aquesta organització era molt lluny de l’estil Coats, i les tibantors entre la central i la filial augmentaven; moltes de les cartes enviades des de la
central no tenien resposta i, quan la tenien, les informacions sovint eren evasives i clarament insuficients. Tot i que molt més tard del que hauria desitjat
Coats, finalment el 1907 es posà en funcionament la nova màquina de vapor
i la secció de filatura a Acquacalda, la qual cosa solucionava dues mancances
greus en l’estructura productiva que havien obligat a mantenir importacions
d’Escòcia a preus molt elevats a causa dels aranzels. Finalment, l’any 1909
la matriu decidí que calia accelerar la reestructuració i es nomenà un nou
gerent que venia de The Central Agency d’Alemanya, James Henderson, que
inicialment havia de compartir la direcció amb Cantoni. Henderson gaudia
d’una formació més completa que Cantoni, molt focalitzat en els temes tècnics
i industrials i poc coneixedor de la gestió administrativa i organitzativa.
L’any 1910 es detectà en els comptes de la Cucirini un préstec irregular
a favor de Cantoni per 800.000 lires. Això forçà la seva dimissió i també la
sortida de la majoria dels membres del Consell. A partir del 1910, Henderson
succeeix Cantoni com a conseller i director general al costat de Carpena.
5. El Consell d’Administració estava format per sis membres; tres eren directors de Coats.
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El Consell d’Administració fou renovat gairebé totalment sota la direcció de
Philippi i, després de l’esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914, fou transferit a Glasgow. Després del canvi en la direcció arribà una nova onada d’adquisicions d’empreses, la més important de les quals fou la de la Industria Sete
Cucirine (compra d’un 30 % de les seves accions). Henderson portà a terme
un veritable programa de reestructuració de la companyia centralitzant la direcció a Milà, a la nova seu de la via Petrarca, inaugurada el 1911. El programa es basà en la creació d’una secció de costos amb criteris homogenis entre
fàbriques i valors actualitzats; en la formació d’un departament de producció
centralitzat que s’ocupava de l’homogeneïtzació tècnica, salarial, etc.; en la
progressiva estandardització de productes eliminant característiques locals, i
en l’impuls de la comptabilitat general com a eina de control de la companyia,
entre altres.
Com veiem en l’àmbit de la producció i del control financer, les mesures estaven en la mateixa línia que la política de Coats. En el camp comercial,
Henderson fou prou hàbil a l’hora de trobar un equilibri entre les directrius
de Coats i la realitat comercial italiana. Així, per exemple, en contra del
parer inicial de la casa mare, aconseguí convèncer-los de la necessitat d’un
increment de preus que permetés remuntar la rendibilitat. En canvi, pel que
fa a la resta de condicions comercials —terminis, descomptes o premis al
client—, Philippi fou inflexible a l’hora d’imposar les directrius del grup.
La xarxa de vendes també es modificà progressivament, canviant la venda
als grans magatzemistes per la venda al detall, sota les directrius comunes
de Glasgow i Henderson. Respecte dels productes, es tendí a augmentarne la diversificació. Finalment, i mercès a l’acció d’aquest nou home fort,
Henderson, s’aconseguí crear un veritable grup industrial integrat en les formes de funcionament de Coats.
De les experiències descrites se n’extreuen alguns punts en comú. La inversió inicial va ser en tots els casos un punt de partida per tal d’anar a la conquesta
del mercat del país en qüestió i assolir-hi una posició dominant. L’estratègia
seguida per introduir-se en el nou mercat consistia a anar de la mà d’un soci
local, intentant mantenir un cert equilibri entre les direccions locals inicials i
el nou personal de Coats. En un mercat gran com l’americà i amb un membre
de la família desplaçat, es va optar per una organització descentralitzada i en
la qual cada unitat depenia directament de la matriu. En mercats més reduïts
o menys desenvolupats, en canvi, la societat on es realitzava la inversió inicial
esdevenia també la hòlding, des de la qual es realitzaven les posteriors adquisicions. A Rússia, sense cap participació dels accionistes locals a la gestió, el
control directe per part de la matriu a través del Consell d’Administració de la
societat capçalera s’enfortí progressivament. A Itàlia, l’intent de mantenir els
accionistes locals a la gestió va topar amb la seva incapacitat d’emmotllar-se a
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les directrius i a l’estil de Coats, i finalment calgué que un home de confiança
del grup desembarqués a l’empresa per conciliar les peculiaritats del país amb
els estàndards de la matriu. En el cas espanyol, com veurem, l’entesa amb els
Fabra permeté que el model fracassat a Itàlia aquí s’implantés amb èxit.
La fusió a Espanya
En el quadre d’inversions internacionals de J. & P. Coats que hem presentat
(pàgina 16), hi figuren tres operacions d’inversió referides a Espanya. La prime
ra, el 1893, correspon a la formació de Nuevas Hilaturas del Ter; les altres dues,
el 1903, corresponen a l’adquisició de la fàbrica La Manufacturera, fins llavors
en mans d’R. F. J. Alexander & Co., i a la constitució de CA Hilaturas de
Fabra y Coats. De fet, les dues últimes són resultat d’una única operació. Els
arxius de la casa mare de Glasgow esmenten com a causa principal del desembarcament de Coats a Espanya l’encariment dels aranzels, que feia més rendible
produir directament al país. Caldria afegir a aquest argument la cursa de Coats
amb els seus competidors per assolir el domini d’un nou mercat. Recordem que
el mateix any 1893 s’estableix a Espanya, a Sant Andreu de Palomar, R. F. J.
Alexander & Co.
Un detall menys conegut és que en aquesta primera inversió hi participà també el gran competidor de Coats a la Gran Bretanya: la societat Clark &
Co., també de Paisley, que des del 1889 formava part de The Central Agency.
Només un 80 % del capital de Nuevas Hilaturas del Ter era propietat de
Coats; l’altre 20 % pertanyia a Clark. Aquesta no era una estratègia estranya:
l’hem descrita ja a Rússia el 1890 i el 1893, el mateix any de la formació de
Nuevas Hilaturas del Ter, i es donà també en la compra a Viena de la Harland
Co. per part de J. & P. Coats, que es féu al 50 % amb Clark.6
Els contactes amb la companyia espanyola s’iniciaren el 1899, quan els
Fabra tingueren una reunió amb el directiu de J. & P. Coats O. E. Philippi
a Glasgow. A la reunió posterior del Consell d’Administració, Philippi recomanà d’adquirir el seu negoci i també el de dos altres competidors a Espanya,
Dewhurst & Co. i R. F. J. Alexander & Co., a Barcelona. En aquests moments, aquestes dues societats britàniques ja formaven part de l’English Sewing
Cotton Company.7 En paral·lel, els Coats també estaven en converses amb
l’English Sewing Cotton Co., que el 1897 havia adquirit R. F. J. A lexander.

6. Kim, «J. & P. Coats as a…», pàg. 535-536.
7. Kim, «J. & P. Coats in Europe…», pàg. 22-23; David Freeman, Dewhurst Cotton: John Dewhurst and
Sons Limited of Belle Vue Mills, Skipton, Yorkshire. <http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~jmbhome/
dewhurst%20cotton.htm> [Consulta: 15 maig 2014]; «English Sewing Cotton Company, Limited»
dins Contemporary Biographies: <http://photos.geni.com/p13/11/dd/fe/ef/5344483947495bec/algernon_
original.jpg> [Consulta: 15 maig 2014].
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Sembla que s’havia arribat a un acord de no agressió comercial pel qual els
Coats tenien reservat el mercat espanyol i l’English Sewing Cotton es quedava
el mercat cubà, al qual la planta de Barcelona li conferia un accés avantatjós.
La pèrdua de les colònies el 1898 modificà aquests plantejaments.8
Per part espanyola, com hem vist, Sucesora de Fabra y Portabella estava mancada de dinamisme i empenta, i l’existència mateixa de les fàbriques
britàniques havia de ser un molt bon argument per tal de convèncer els Fabra
i Portabella d’arribar a algun tipus de tracte. D’altra banda, el 24 de juny de
1902 moria Camil Fabra, el fundador de la nissaga empresarial; un any abans,
el 1901, també havia mort el seu sogre, Ferran Puig. Potser aquests factors
ajudaren també a accelerar l’acord.9
Finalment, tots aquests elements van cristal·litzar el 22 d’abril de 1903
en l’escriptura que constituí la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats.
L’acord privat, elevat a públic en aquesta data, fou signat inicialment per Ferran
Fabra i Romà Fabra per part de Sucesora de Fabra y Portabella, i per Otto Ernst
Philippi i Peter Mckenzie Coats per part de J. & P. Coats, Nuevas Hilaturas
del Ter, English Sewing Cotton i The Barcelona Manufacturing Company.
Els dos representants de Coats, O. E. Philippi i P. M. Coats, signaven en nom
de totes les parts britàniques implicades. Havia estat necessari, doncs, l’acord
previ entre les dues grans companyies britàniques, aconseguit un mes abans i
del qual tenim alguna pista en el contracte:
Los abajo firmantes […] han acordado […] la formación de una compañía que se denominará «Companía anónima Hilaturas de Fabra y Coats» la cual adquirirá los negocios
en España de las cinco Compañías con arreglo a las bases comunicadas á la English
Company por los Sres. J&P Coats en trece de febrero de mil novecientos tres.10

El resultat final concedí a l’English Sewing Cotton una participació en la
nova societat a canvi del seu allunyament definitiu de la gestió i de la direcció.

8. Maite Baratech, Coats Fabra, 100 anys d’ història, Barcelona, Coats Fabra, SA, 2003, pàg. 34-35.
9. Solà Parera, «Camil Fabra Fontanills…», pàg. 160.
10. Hi ha quatre documents que ens permeten redactar els paràgrafs següents referents a la constitució de la societat: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. Constitució compañía. Documento
privado n.º 1: Elevació a públic, signada per F. Fabra, R. Fabra i E. E. Müller, del contracte signat
entre F. Fabra, R. Fabra, O. E. Philippi i P. M. Coats per a la constitució de Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats (22/4/1903); «Escritura de Constitución de “Compañía Anónima
Hilaturas de Fabra y Coats”» (22/4/1903) (Testimonio librado por D. Federico Trias de Bes y Giró,
17/11/1969); Caixa 1222. Constitució compañía. Documento privado n.º 13: «Escritura Descripción
de Bienes. Otorgantes: Don Fernando Fabra y Puig y otros. Fecha: 3 de julio de 1903 Número 426»;
«Escritura de Aportación de Marcas de Fábrica. Otorgantes: D. Fernando Fabra y Puig y otros»
(3/7/1903).
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En la pugna entre Coats i l’English Sewing Cotton, els primers havien sortit
guanyadors.11 El desenllaç a Espanya, favorable a Coats, de la lluita entre els
dos grups britànics, està en línia amb el que s’esdevingué al Regne Unit. Ja
hem vist que la fusió que donà origen a l’English Sewing Cotton Company
fou un fracàs: problemes de gestió, manca de capitalització, mala política financera, comercial, de compres i productiva, etc. És a dir, un model diametralment oposat al de Coats. El resultat fou que a inicis del segle xx les vendes
d’aquest grup també les gestionava The Central Agency, sota el control de
J. & P. Coats.12
Per part de Fabra, la comunicació formal de l’operació de compra va ser
feta a la Junta General Extraordinària de Sucesora de Fabra y Portabella el 16
d’abril de 1903, en què també s’atorgaren els poders per signar definitivament
l’operació. Coneixem la reacció d’un dels representant dels accionistes, Josep
Garí, que expressà:
El Sr. Garí pide que conste en acta la satisfacción con que los Sres. Accionistas han
visto la buena marcha dada a los negocios hasta el presente, así como la muy favorable
impresión que les han causado las explicaciones que sobre el proyecto de constitución
de una nueva Compañía les ha dado el Sr. Presidente.13

Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats naixia amb el següent objecte social:
El objeto de la Compañía es la compra-venta de algodón, lino y seda, así en rama
como manufacturados; la hilatura, torsión y tejido en todas sus formas y usos en
ambas materias y sus mezclas, sin limitación de clase alguna.

El capital inicial era de 30 milions de pessetes: 15 milions de pessetes corresponents a accions ordinàries de 500 pessetes de valor unitari (30.000 accions)
i uns altres 15 milions de pessetes, suportats en accions preferents, també de
500 pessetes de valor unitari (unes altres 30.000 accions). Només les accions
ordinàries donaven dret a representació i vot a les juntes d’accionistes de la societat. Les accions preferents, en canvi, tenien el dret de percebre anualment,

11. Una vegada arribat l’acord, totes les societats britàniques nomenaren un sol apoderat a Espanya,
Ernesto Müller Kölver, un directiu alemany nascut a Düsseldorf que era director de The Central
Agency Ltd. i, per tant, un home Coats.
12. Kim, «From a Family…», pàg. 61.
13. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. «Escritura de Constitución de “Compañía Anónima
Hilaturas de Fabra y Coats”» (22/4/1903) (Testimonio librado por D. Federico Trias de Bes y Giró,
17/11/1969).

Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats

87

després de l’aplicació de les reserves que s’estimessin oportunes, un dividend
d’un 5 % del valor nominal de les accions.14 En el mateix moment de la
constitució es realitzà també una emissió d’obligacions per un import de
15 milions de pessetes, al portador i amb un interès del 4,5 % anual pagat
semestralment. L’amortització començava deu anys després de l’emissió i fina
litzava l’any 1953.
Per tal de cobrir el capital de 30 milions de pessetes i les obligacions
de 15 milions addicionals, els socis aportaven a la societat: terrenys i edificis,
maquinària, productes acabats, productes en curs, matèries primeres —cotó,
fusades, carbó, etc.—, saldos deutors, caixa, efectiu en bancs, etc. i el «crèdit
del negoci», que incloïa les marques i la cartera de clients. Aquest darrer punt,
el que en els documents de l’època s’anomenava «crèdit del negoci» i que avui
definiríem com a ‘fons de comerç’, fou l’actiu clau que determinaria el control
de la societat. El fons de comerç es va valorar en 15 milions de pessetes i es va
pagar a les tres parts en negociació en forma d’accions ordinàries de la manera
següent: 9 milions de pessetes a J. & P. Coats, és a dir, 18.000 accions; 5 milions
de pessetes a Sucesora de Fabra y Portabella, és a dir, 10.000 accions, i 1 milió de
pessetes a l’English Sewing Cotton Company, 2.000 accions.15
Restaven per cobrir els 15 milions de pessetes d’accions preferents i 15 milions més d’obligacions, que atorgaven drets econòmics però no pas de representació. Els terrenys i edificis i la maquinària, que serien peritats, s’aportaven a
canvi de l’emissió d’obligacions al 4,5 % d’interès. La resta d’actius s’aportaven
en contrapartida de les acciones preferents.16 El resultat de totes aquestes aportacions no significà pas la subscripció del 100 % del capital i obligacions de la
societat. A finals del primer exercici, iniciat l’1 de maig de 1903 i acabat el 30
de juny de 1904, s’havia subscrit el 100 % de les accions ordinàries, però les

14. Aquest dret era acumulatiu, i si durant tres anys seguits no es podia cobrir a causa de la marxa
de la societat, era obligada la convocatòria de la Junta General. Les accions ordinàries només podien
rebre dividends una vegada satisfets els drets de les accions preferents.
15. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 31. Libro de Actas de la Junta General de Señores accionistas de
la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats. La primera relació detallada dels posseïdors d’accions ordinàries la tenim a la Junta General Ordinària de 29 de setembre de 1906 (la dada de l’English Sewing Company s’ha extret d’actes posteriors). Com es pot observar, es respectava la proporció
establerta en el contracte privat inicial. Coats, amb 18.000 accions, tenia el control de la companyia;
l’English Sewing, amb les seves 2.000 accions, mantenia una participació en els beneficis, i la resta
de les accions eren per als antics propietaris de Sucesora de Fabra y Portabella. Els dos germans Fabra,
amb un total de 7.172 accions, eren els segons socis en importància de la societat.
16. Els productes en curs i les matèries primeres s’aportaven en contrapartida d’accions preferents. A
més del valor d’aquests actius, els Coats i els Fabra subscriurien accions preferents per l’import corresponent a la meitat de l’import líquid de les seves vendes l’any 1902, i l’English Sewing Company,
per una quarta part. La resta de les partides de circulant —productes acabats, saldos deutors, caixa i
efectius en banc— eren utilitzades com a pagament d’aquesta darrera part del capital.
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Vendes a Espanya (juliol-desembre de 1902)
Grup
Grup Coats (Coats, Clark i Brook)
Grup English Sewing Cotton (Alexander, Dewhurst, Rickards)
Grup Fabra i Portabella
Lister (marca distribuïda per Coats)
TOTAL

Pessetes
3.845.602,60
327.306,65
2.156.988,35
306.190,70
6.636.088,30

Quadre 1. Elaboració pròpia a partir de MUHBA. Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368.
Consejo de Inspección. Actas

preferents només s’havien subscrit per un import de 7.750.000 pessetes i les
obligacions, per 9.050.000 pessetes.17
Una clàusula del contracte privat entre les tres parts de l’acord assegurava que els pactes als quals s’havia arribat respecte de la proporció de les
aportacions havien de prevaler respecte de les valoracions definitives dels
perits. Els socis prenien el compromís de bescanviar-se accions i obligacions
entre ells per arribar a aquest repartiment final, que intuïm que respectava les
proporcions que regien les aportacions d’accions ordinàries: nou quinzenes
parts per a Coats, el 60 %, cinc quinzenes parts per a Fabra, el 33 %, i una
quinzena part per a l’English Sewing Company, el 7 % restant. El gràfic 1
ens permet veure de forma simplificada les majories que hi havia a la Junta
General d’Accionistes l’any 1903.
En funció de què es féu aquest repartiment? Ja hem vist que les decisions
d’inversió a l’exterior de Coats obeïen a l’estratègia del domini del nou mercat.
Així doncs, no és estrany que darrere la lògica del repartiment de les accions hi
hagués el pes específic de cada grup de societats en el mercat espanyol. Afortunadament hem tingut accés, a través dels mateixos registres de la Fabra i Coats,
a les xifres de vendes de l’any 1902 (just abans de la constitució) classificades
per cada grup de societats. El quadre 1 ens presenta les vendes per línia de
producte a Espanya en el darrer semestre del 1902, corresponents als tres grups
que es fusionaven. La primera línia, Coats, Clark i Brook, inclou les vendes de
productes de les empreses del grup Coats; la segona, els pertanyents a l’English
Sewing Cotton Co., i la tercera, als Fabra. Les vendes de productes Lister eren
fruit d’un acord de distribució amb aquesta societat.
17. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Acuerdos de los directores: Acuerdo 3 de julio de 1903.
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Fabra i Coats: Accionistes
1903
English Sewing
(7 %)
Coats
(60 %)
Fabra i Portabella
(33 %)

Gràfic 1. Elaboració pròpia a partir de l’ANC. Libro de Actas de la Junta General de Señores
Accionistas de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats. Caixa 31. El gràfic s’ocupa
només de les accions ordinàries, no pas de les preferents

Coats tenia una posició clarament dominant, amb una xifra de vendes
que gairebé doblava la dels Fabra i que era més de la meitat de la xifra total
de la nova societat que es constituïa. Els Fabra ocupaven el segon lloc, amb
unes xifres molt significatives, i en canvi les vendes de productes de l’English
Sewing Cotton eren poc importants dins de la xifra global. El principal actiu
d’aquesta firma era la fàbrica que feia poc havia arrencat a Sant Andreu. El
gràfic 2 presenta les proporcions de les vendes de cadascun dels accionistes en
el moment de la constitució de la nova societat.18
Si comparem la participació en accions de cada companyia dins la nova
Fabra i Coats amb la importància de les seves vendes dins el mercat espanyol,
la relació és pràcticament idèntica. En conclusió, doncs, gràcies a aquesta operació els Coats van poder incorporar sota el seu projecte un productor local,

18. Les dades, anteriors a la formació de la Fabra i Coats, corresponen a la necessitat de la direcció de
seguir l’evolució de les vendes respecte de l’any immediatament anterior a la fusió. Per aquest motiu
disposem d’aquestes informacions relatives al 1902.
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Accionistes presents a la JGE de 13 de març de 1920
Titulars
J. & P. Coats

Nre. acc. ordinàries

Nre. acc. preferents

Nre. total accions

%

18.000

17.000

35.000

58,3 %

Ferran Fabra i Puig, marquès d’Alella

3.690

4.303

7.993

13,3 %

Romà Fabra i Puig

3.557

2.732

6.289

10,5 %

English Sewing Cotton Co.

2.000

1.700

3.700

6,2 %

864

864

1,4 %

Manuel Arnús, comte de Gamazo, repr. per Josep Garí
Josep Garí i Cañas

290

477

767

1,3 %

Prudenci Comellas

200

228

428

0,7 %

317

417

0,7 %

Joan Fabra

100

Josefa A. Fernández Gayón, repr. per Josep Garí

407

Manuel Doncel

125

Enriqueta Miquel de Vila, repr. per Carles Papirer

250

Manuel Arias

100

407

0,7 %

134

259

0,4 %

250

0,4 %

127

227

0,4 %

Carles Papirer Portabella

87

92

179

0,3 %

Antonio Doménech

66

90

156

0,3 %

Leandro Jover, repr. per Carles Papirer

66

74

140

0,2 %

Carmen Jover, repr. per Carles Papirer

66

65

131

0,2 %

José Jover repr. per Carles Papirer

68

14

82

0,1 %

Luisa Rombonts, repr. per Prudenci Comellas

25

47

72

0,1 %

Josefina Arnús, repr. per Josep Garí

69

69

0,1 %

Marta Arnús, repr. per Josep Garí

68

68

0,1 %

Maria Arnús, repr. per Josep Garí

67

67

0,1 %

Georgina Arnús, repr. per Josep Garí

67

67

0,1 %

Carolina Rombonts, repr. per Prudenci Comellas

25

Francisca Rombonts, repr. per Prudenci Comellas

55

41

66

0,1 %

55

0,1 %

Margarita Portabella, repr. per Carles Papirer

48

48

0,1 %

Teresa Portabella, repr. per Carles Papirer

48

48

0,1 %

Celestino Estrany

48

Dolores Arias, repr. per Manuel Arias

15

29

48

0,1 %

44

0,1 %

M. del Pilar Rumeu, viuda de Trias

40

40

0,1 %

A. Larrañaga

37

37

0,1 %

J. Portabella d’Argullol

31

31

0,1 %

B. Portabella i Espinalt, repr. per Carles Papirer

31

31

0,1 %

Antonio Catasús

25

25

0,0 %

Luis Balvey, repr. per Celestino Estrany

20

20

0,0 %

Rosa Camps, repr. per Celestino Estrany

20

20

0,0 %

Lluís Fabra

10

10

0,0 %

Feliciano Alcover

10

10

0,0 %

Josep Vilaseca i Magarré

10

10

0,0 %

10

0,0 %

Araceli Fabra, viuda de Ribas

Elisa Casas, viuda de Jover
8

8

0,0 %

M. Isabel Fuster Fabra

8

8

0,0 %

Peter A. Grant

4

4

0,0 %

58.205

97,0 %

Total accions representades a la junta
Resta
Total accions de la companyia

10

29.861

28.344

139

1.656

1.795

3,0 %

30.000

30.000

60.000

100 %

Quadre 2. Tant les accions ordinàries com les preferents tenien un valor nominal de 500 pessetes
cadascuna. El capital social ascendia, doncs, a 30 milions de pessetes. Font: ANC, Fons Fabra
i Coats. Caixa 31. Libro de Actas de la Junta General de Señores Accionistas de la Compañía
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats
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Fabra i Coats: Pes relatiu de les vendes dels accionistes
1902
English Sewing
(5 %)
Coats
(62 %)
Fabra i Portabella
(33 %)

Gràfic 2. Elaboració pròpia a partir de MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368.
Consejo de Inspección. Actas

els Fabra, amb una quota de mercat molt interessant; neutralitzar per al futur
un possible competidor forà, l’English Sewing Cotton, que havia fet inver
sions importants a La Manufacturera però que encara no tenia presència rellevant en el mercat espanyol, i assegurar-se el control d’una plataforma potent
per assolir el domini d’aquest mercat.19
L’any 1920, una vegada subscrit íntegrament tot el capital de la societat, CA Hilaturas de Fabra y Coats, convocà una reunió de la Junta General
Extraordinària per preparar una nova ampliació de capital. El detall dels accio
nistes, tant d’accions ordinàries com d’accions preferents, que assistiren a la
Junta ens proporciona un mapa complet de la propietat de la societat.
El quadre 2 respecta essencialment el que hem anat exposant fins ara.
Globalment, J. & P. Coats té el 58,3 % del capital de la societat, l’English
Sewing Cotton Company, el 6,2 %, els dos germans Fabra, el 23,8 %. La resta
de socis eren principalment els socis minoritaris que provenien de Sucesora de
Fabra y Portabella. Cal destacar-ne dos grups: d’una banda, els relacionats amb
19. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas.
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la Banca Arnús Garí (representats a la Junta per Josep Garí), que com hem vist
van entrar a Sucesora de Fabra y Portabella a la darrera etapa (probablement
per la venda de participacions de la família Portabella) i que sumaven un 3,8 %
de les accions; d’altra banda, els socis originaris de la branca Portabella (Carles
Papirer i Portabella, Margarita Portabella, Teresa Portabella, B. Portabella i
Espinalt, Prudenci Comellas, la família Jover, etc.).
El 1903, doncs, s’inicià la trajectòria de la societat, una trajectòria d’èxit
que la féu arribar fins al 2005. L’experiència de la Fabra i Coats és radicalment
diferent de la que visqueren la majoria de les companyies que contribuïren a
la seva formació: La Española, de Sant Martí, entrà en liquidació l’any 1860
arran de la mort del soci principal, Miguel Domingo, amb molts dels seus socis afectats per embargaments; la fàbrica dels Panyos, a Manresa, fou posada
a subhasta pels hereus de Pau Miralda el 1865; Ca l’Alsina, a Sant Andreu, era
una fàbrica tancada quan fou adquirida per R. F. J. Alexander el 1893. Les
úniques fàbriques que es salven d’aquesta trajectòria de fracassos són el Vapor
del Fil, de Camil Fabra, i la fàbrica dels Coats a Borgonyà.
Es poden adduir múltiples causes per explicar el fracàs de cadascuna
de les iniciatives empresarials que hem descrit: el retrocés de la llana davant
l’ofensiva del cotó, les dificultats econòmiques derivades de la conjuntura històrica concreta, problemes en la continuïtat de la gestió familiar de les companyies, etc., però sens dubte el model de gestió que cadascuna de les direccions
d’aquests societats imposà fou un element que cal tenir en compte. L’èxit del
Vapor del Fil i de Nuevas Hilaturas del Ter, fàbriques gestionades per les famílies que posteriorment estigueren al capdavant de la Fabra i Coats, era un
bon presagi per a l’esdevenidor de la nova companyia.

La formació d’un model de gestió,
1903-1936

95

La trajectòria de la societat
Una vegada descrit l’origen i el procés de constitució de la Fabra i Coats, i
abans d’entrar en el detall de les polítiques que desenvolupà, seria convenient
tenir una visió general de l’evolució econòmica de la societat en el període
que estudiem, des del 1903 fins al 1935. Com ja hem explicat a la presentació, aquest treball no té com a objectiu fer una anàlisi detallada de les conjuntures econòmiques que travessà la companyia. L’evolució dels preus de les
matèries primeres, els costos salarials, les fluctuacions de les vendes per zona
i per línia de producte i les inversions productives, entre altres, són elements
imprescindibles per fer una interpretació correcta de la rendibilitat i el creixement de la companyia, que nosaltres només hem tocat tangencialment. Per
aquest motiu, convé fer notar que les xifres que presentem tenen la funció
de proporcionar un marc general de la situació econòmica de la societat en
el període estudiat, i caldrà ser molt prudents a l’hora d’emetre hipòtesis que
ens permetin entendre els canvis de tendència.
Abans de centrar-nos en la Fabra i Coats, serà útil recordar l’evolució
econòmica del sector tèxtil a Espanya durant els primers trenta-cinc anys del
segle xx. Hi ha tres grans magnituds que ens ajudaran a traçar-la: l’evolució
del producte interior brut (PIB), la del producte industrial (índex del producte industrial, IPI) i la del consum aparent de cotó (CAC). El gràfic 1 presenta
els tres índexs partint d’una base 100 el 1900.
Tradicionalment, la historiografia ha assenyalat quatre períodes en
aquest primer terç de segle. Un primer període va des del 1900 fins als inicis
de la guerra del 1914 i presenta un creixement econòmic modest. El període
arranca ja el 1890 amb el «gir nacionalista» i proteccionista de la política
econòmica propiciat per l’aranzel instituït aquell mateix any i intensificat
amb l’aranzel del 1906. L’impacte negatiu sobre la indústria derivat de la pèrdua de les darreres colònies a les Antilles va ser contrarestat per una ingent
repatriació de capitals que va contribuir a la formació de la «gran empresa
espanyola» en els àmbits industrial, elèctric i financer. Addicionalment, els
empresaris del tèxtil aconseguiren obrir nous mercats a l’Amèrica Llatina,
que supliren en part la pèrdua de les vendes a les colònies. Durant aquest període, les xifres del PIB i de l’IPI que presentem en el gràfic il·lustren aquest
creixement moderat de la primera fase. En canvi, el consum de cotó presenta
un comportament més irregular, amb cicles d’entre cinc i sis anys però amb
una tendència de creixement encara per sobre de la mitjana de la indústria.
La protecció «natural» i l’accés a un mercat il·limitat que va proporcionar la Primera Guerra Mundial de ben segur que foren un element d’estímul
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per a la indústria, però també factors de distorsió en els preus relatius dels
diferents factors. Les oportunitats generades per la guerra foren aprofitades
de forma molt diferent pels diferents sectors industrials. L’estratègia del tèxtil en general va consistir a posar al límit les instal·lacions ja existents i, quan
la capacitat productiva i els rendiments ja no es podien portar més enllà, a
aprofitar-se de l’alça de preus. No es realitzaren inversions que milloressin
significativament la productivitat de les empreses i, com a conseqüència,
la inevitable crisi de la postguerra incidí de manera especialment greu en
aquest sector.
Si resseguim el nostre gràfic, veiem que la Primera Guerra Mundial
no té un impacte substantiu en l’evolució del producte interior brut, ni tampoc en la del producte industrial. En canvi, distorsiona completament el
consum aparent de cotó. El 1915 el consum de cotó es dispara en un any
en què baixen els preus de la matèria primera i en què els salaris encara
no havien començat a pujar: els beneficis del sector foren excepcionals. Els
historiadors han identificat uns anys d’estancament o de lleugera recessió a
Espanya a la finalització del conflicte mundial, que s’allarguen fins al 1922
aproximadament: la fi de les facilitats d’exportació i la persistència de distorsions importants sobre els preus, entre altres factors, contribuïren a la crisi.
Si tornem al gràfic, és l’índex de producció industrial el que primer descriu
una davallada el 1919 i després, fins al 1922, una trajectòria plana. Les dades
de consum de cotó també es situen sensiblement per sota dels nivells assolits
durant la Guerra.
Vers el 1923 s’inicià una etapa de creixement que perdurà fins al 1929.
De fet, el PIB ja creixia des del 1920. A partir del 1923 la producció indus
trial es recuperà i les dues magnituds van emprendre una trajectòria ascendent
que portà a taxes de creixement mai vistes abans en l’economia espanyola.
Els protagonistes d’aquests anys expansius són ja els nous sectors industrials: la indústria bàsica, la de béns de producció i la indústria elèctrica. Com
s’observa en les dades de consum aparent, els sectors tradicionals, com el cotó,
segueixen, amb fortes oscil·lacions, una discreta línia ascendent, però clarament
per sota de la mitjana del període.
A partir del 1930, l’impacte de la crisi del 29 estronca aquesta línia
ascendent, i els darrers cinc anys abans de la Guerra Civil són d’estancament
o de retorn a un creixement molt moderat. És curiós que la davallada del
PIB i de la producció industrial no queda reflectida de forma similar en la
indústria cotonera, que havia tingut els seus anys dolents el 1928 i 1929. Les
bones anyades del camp espanyol en aquest lustre podrien explicar la relativa
bonança per la qual travessà el sector.
En conclusió, centrant-nos ja en el nostre sector, a llarg termini observem un període de creixement moderat del sector tèxtil cotoner, per sota del
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Espanya: PIB, IPI i CAC
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Gràfic 1. Elaboració pròpia a partir de les dades d’Albert Carreras, Xavier Tafunell, Historia económica
de la España contemporánea, Barcelona, Ed. Crítica, 2004. Apéndice Col. 1 y 6; Gabriel Tortella,
El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos xix y xx, Madrid, Alianza
Editorial, 1994. Albert Carreras, Xavier Tafunell, Estadísticas históricas de España, Madrid, Fundación
BBVA, 2005. «Cuadro 5.22. Comercio exterior y producción de productos textiles (1792-2001).
Algodón en rama. Importación en tm. Producción en tm.»

creixement global del sector industrial, protagonitzat ara per les noves indústries. S’ha identificat una pèrdua significativa de competitivitat internacional
del sector, fruit de la manca de renovació de la maquinària i les instal·lacions
productives.1
Coneixent, doncs, les dades globals de l’economia espanyola, analitzarem ara l’evolució de les vendes, els beneficis i la rendibilitat sobre les vendes
de la societat al llarg d’aquests anys.2 Ambdues sèries de dades, a més, les
1. Per descriure l’evolució de l’economia espanyola en el període, hem utilitzat Jordi Nadal, El
fracaso de la revolución industrial en España, 1841-1913, Barcelona, Ed. Ariel, 1984, pàg. 216-218;
Josep Fontana, Jordi Nadal, «España 1914-1970» dins Carlo M. Cipolla (ed.), Historia económica
de Europa: Economías contemporáneas, VI, Barcelona, Ed. Ariel, 1991, pàg. 99-101, 118-119; Carreras, Tafunell, Historia económica de…; Tortella, El desarrollo de la…; Jordi Maluquer de
Motes, «De la crisis colonial a la Guerra Europea: Veinte años de economía española» dins Jordi
Nadal, Albert Carreras, Carles Sudrià (comp.), La economía española en el siglo xx: Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1991, pàg. 62-104; Francisco Comín Comín, «La economía española
en el período de entreguerras (1919-1935)» dins Nadal, Carreras, Sudrià (comp.), La economía
española…, pàg. 105-149.
2. Les dades per a les xifres de vendes de la Fabra i Coats estan extretes de MUHBA, Arxiu Fabra i
Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 1903-1935. Les dades dels anys 1905, 1909, 1913
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podem creuar amb les dades d’una altra empresa cotonera de referència: La
España Industrial.
La España Industrial, SA, va ser creada l’any 1847 i començà a produir
dos anys més tard. Tenia la seva fàbrica a Sants i fabricava fonamentalment
filats i teixits de cotó; era, doncs, una companyia integrada verticalment. La
España Industrial, tot i la seva estructura de societat anònima, fou dirigida
des del seu naixement i al llarg de tot el període que ens ocupa per membres
de la família fundadora, els Muntadas, que amb una notable autonomia estaven al capdavant de la societat. Segons hem vist fins ara, el 1907 el volum
d’actius de la societat era de 14,4 milions de pessetes, comparats amb els
65,5 milions de la Fabra i Coats; a més, a la dècada dels anys deu i inicis
dels vint, ens consten 1.626 treballadors a la societat, mentre que a la Fabra
i Coats se’n compten uns 2.000. Ens trobem, doncs, davant d’una empresa
també insígnia de la industrialització catalana, sobre la qual s’han fet estudis
que ens proporcionen una base suficient per poder establir una comparació
amb la Fabra i Coats.3
El gràfic 2 presenta una comparativa de la xifra de vendes deflactada
de les dues empreses. La primera observació obligada és la diferència d’escala: les vendes de la Fabra i Coats al llarg de tot el període estudiat multi
pliquen per tres les de La España Industrial. El perfil de l’evolució de les
i 1914 són estimades a partir de les vendes del gener a l’octubre o el novembre, comparades amb
l’evolució de l’any anterior per a les mateixes dates. Les dades de beneficis de la societat estan extretes
del gràfic següent. Respecte dels beneficis, les xifres que presentem, però, s’han extret de MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección (actes dels anys de referència). Cal assenyalar
que els exercicis corresponents als primers cinc anys, des del 1903 fins al 1908, cobreixen els períodes
següents: 1903: 1/5/1903-30/6/1904; 1904: 1/7/1904-30/6/1905; 1905: 1/7/1905-30/6/1906; 1906:
1/7/1906-/16/1907; 1907: 1/7/1907-31/12/1907; 1908: 1/1/1908-31/12/1908. Així doncs, d’entrada
s’observa que no hi ha una correspondència directa entre any natural i període comptable fins al 1908
i, sobretot, que l’any que figura en el gràfic com a 1907 només recull l’activitat de sis mesos.
Mentre que les xifres de vendes es refereixen sempre a l’any natural, ja hem vist que per al període
que va del 1903 al 1907 els beneficis cobreixen un període diferent, la qual cosa significa que el càlcul
del percentatge de rendibilitat d’aquests anys presenta una certa distorsió. L’any 1907, en el qual
el benefici només es refereix al segon semestre de l’any, a l’hora de fer càlcul de la rendibilitat hem
considerat només la meitat de les vendes de l’any natural. Per a La España Industrial, tant per a vendes com per a beneficis hem utilitzat Enric Ribas Miràngels, «La España Industrial (1851-1936):
Análisis económico-financiero de la Compañía» dins Miquel Gutiérrez Poch (coord.), Doctor
Jordi Nadal (homenatge): La industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya, Barcelona,
Universitat de Barcelona, II, 1999, pàg. 1125-1163. Per deflactar hem utilitzat les sèries de Carreras, Tafunell, Historia económica de…, «Apéndice. Índice Precios al Consumo (IPC)». Per a la
construcció dels números índex de les sèries de vendes i beneficis, hem pres com a referència 100 els
valors respectius de la Fabra i Coats el 1920. Les dades origen d’aquests gràfics consten recollides a
l’annex ii.
3. Sobre La España Industrial, Cabana, Fàbriques i empresaris…, pàg. 83-113; Ribas Miràngels,
«La España Industrial…»; Ángel Calvo Calvo, «Cambio tecnológico y productividad en la industria algodonera española. Una aportación desde la perspectiva empresarial: La España Industrial
(1855-1930)», Investigaciones de Historia Económica, 5 (primavera 2006), pàg. 105-132.
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Vendes de la Fabra i Coats i de La España Industrial (1903-1935)
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Gràfic 2. Elaboració pròpia

dues empreses és, però, força similar: una lleugera tendència a l’alça, tot i
que amb oscil·lacions, fins al 1914, i un increment notable durant els anys de
la Guerra, que s’encadena amb un augment important des del 1919 fins als
primers anys de la dècada dels vint, el qual situa ambdues empreses en un
nivell de vendes netament superior al de la dècada del 1900. Cap a la fi de la
dècada dels vint, s’inicia una certa davallada de l’activitat, que s’estabilitza a
la dècada dels trenta.
El gràfic 3 presenta els beneficis d’ambdues empreses també deflactats.
Aquí, l’avantatge en valors absoluts de la Fabra i Coats sobre La España Industrial no és tan evident. La mitjana de beneficis de la Fabra i Coats durant
el període dobla els de La España Industrial, però en quatre anys concrets
(1921, 1922, 1923 i 1925) La España Industrial els supera. A l’hora d’interpretar les dades cal actuar amb una extrema prudència. La determinació del
benefici depèn de les pràctiques comptables portades a terme per cadascuna
de les empreses, les quals poden ser molt diferents. A més, hi poden incidir
elements extraordinaris que distorsionin les xifres.4 En qualsevol cas, sembla
4. L’any 1925, la comptabilitat de La España Industrial inclou un benefici extraordinari a l’entorn
d’1 milió de pessetes. No sabem tampoc si els criteris d’amortització eren similars a les dues empreses. A La España Industrial, sembla que els imports dedicats a aquesta reserva eren minsos. Finalment, del treball de Ribas es desprèn que La España Industrial comptabilitzava com a distribució de
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Beneficis de la Fabra i Coats i de La España Industrial (1903-1935)
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Gràfic 3. Elaboració pròpia

Rendibilitat sobre les vendes de la Fabra i Coats i de La España Industrial
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Gràfic 4. Elaboració pròpia
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clar que, si els millors anys per a la Fabra i Coats, en xifres absolutes de beneficis, foren els de la Gran Guerra, per a La España Industrial van ser els
immediatament posteriors. I el que també es desprèn del gràfic és una major
regularitat en la sèrie de beneficis de la Fabra i Coats, que contrasta amb una
variabilitat més acusada en el cas de La España Industrial.
Finalment, el gràfic 4 ens presenta les dades de rendibilitat sobre vendes. En aquest cas La España Industrial guanya la partida. La mitjana aritmètica de tots els anys li dóna una rendibilitat del 14,6 %, comparat amb el
10,7 % de la Fabra.5
Els quadres 1 i 2 següents ens ajuden a fixar amb més precisió l’evolució de les dues societats en relació amb la periodicitat que hem exposat a
l’inici. L’evolució de les vendes és força similar. La Primera Guerra Mundial
comportà un increment més important per a la Fabra i Coats que per a La
España; en canvi, els anys de «crisi» posteriors van suposar per a les dues
societats els anys de màxim creixement. A la dècada dels vint es va registrar,
de mitjana, una davallada respecte de les xifres ja assolides. Finalment el
període del 1930 al 1935 comportà de nou la represa, lleugera en el cas de la
Fabra i molt important per a La España.
En canvi, l’evolució de beneficis és molt diferent en les dues societats.
Per a la Fabra i Coats, el millor període és el de la Primera Guerra Mundial.
A partir de llavors, la tendència és a la baixa. En canvi, La España Industrial
inicia un fort increment de beneficis a partir de la Guerra, que augmenta
a la postguerra i es manté fins acabats els anys vint, per esfondrar-se en els
anys anteriors a la Guerra Civil. L’evolució descrita difereix de la trajectòria
general del tèxtil, sobretot pel que fa als anys posteriors a la Guerra. Si bé el
cotó, com ja hem explicat, patí intensament la sotragada de la fi del conflicte
—i així ho enregistra la davallada del consum, d’un 17,7 % en els anys que
van del 1919 al 1922—, les nostres empreses presenten aquests anys un pas
endavant en la xifra de negocis.
Ángel Calvo ens ajuda a entendre el que va succeir a La España Indus
trial. En aquesta societat, l’expansió de la Primera Guerra Mundial portà
a un cicle inversor centrat en el tissatge i l’electrificació de la fàbrica. El
resultat fou una millora molt significativa de la productivitat del treball i

beneficis i no com a despesa la remuneració dels directors, un 15 % de la xifra total de beneficis. A la
Fabra i Coats, en canvi, l’import assignat a aquesta funció es considera una despesa, llevat dels quatre
primers anys de vida de la societat. En aquests primers quatre anys, la remuneració als directors de
la Fabra i Coats era sensiblement inferior, d’un 6 % del benefici. Ribas Miràngels, «La España
Industrial…», pàg. 1133, 1153.
5. Les dades de partida es presenten a l’annex ii.
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Mitjana anual de vendes per període
Fabra i Coats
Índex
deflactat

Variació

La España Industrial
Índex
deflactat

Variació

21,3

Mitjana anual
de consum de cotó
a Espanya
Índex

Variació

1903-1913

58,1

102,3

1914-1918

69,4

19,5 %

22,6

6,2 %

119,7

17,0 %

1919-1922

98,3

41,6 %

32,5

43,8 %

98,5

-17,7 %

1923-1930

92,6

-5,7 %

26,5

-18,5 %

90,5

-8,1 %

1930-1935

99,8

7,8 %

36,0

35,8 %

125,6

38,7 %

Quadre 1. Font: Per a Fabra i Coats, MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección.
Actas. Les xifres de les vendes es corresponen amb els anys naturals, però les dels beneficis no s’hi
corresponen fins al 1908. Per a La España Industrial, les xifres estan extretes d’Enric Ribas Miràngels,
«La España Industrial (1851-1936): Análisis económico-financiero de la Compañía» dins Miquel
Gutiérrez Poch (coord.), Doctor Jordi Nadal (homenatge): La industrialització i el desenvolupament
econòmic d’Espanya, Barcelona, Universitat de Barcelona, II, 1999, pàg. 1125-1163. Per al deflactor,
Albert Carreras, Xavier Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, Barcelona, Ed.
Crítica, 2004. Apéndice. Índice de precios al consumo (IPC)

Mitjana anual de la rendibilitat sobre vendes per període
Fabra i Coats

La España Industrial

1903-1913

11,5 %

9,8 %

1914-1918

14,9 %

15,1 %

1919-1922

10,7 %

22,8 %

1923-1930

7,8 %

20,1 %

1930-1935

7,9 %

7,9 %

Quadre 2. Elaboració pròpia

els millors anys de rendibilitat de la companyia.6 Per la seva banda, la Fabra
i Coats, com veurem, continuà l’embranzida de la Primera Guerra Mundial amb l’adquisició d’Hilandería Planas el 1920, que desencadenà amplia
cions productives importants tant a Borgonyà com a Sant Andreu, i també
l’electrificació definitiva de les fàbriques. En resum, les dues empreses que
comparem aprofitaren l’impuls de la Guerra per modernitzar veritablement
les fàbriques, a diferència del que va fer habitualment l’empresariat tèxtil del
6. Calvo Calvo, «Cambio tecnológico y…», pàg. 113, 119-125.
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Rendibilitat sobre el patrimoni de la Fabra i Coats i de La España Industrial
(1903-1935)
50
Fabra i Coats (b./r. p.)
Béns consum (b./r. p.)
La España Industrial (b./r. p.)

40

30

20

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

10

Gràfic 5. Font: Per a la Fabra i Coats, MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de
Inspección. Actas. Per a La España Industrial, Enric Ribas Miràngels, «La España Industrial
(1851-1936): Análisis económico-financiero de la Compañía» dins Miquel Gutiérrez Poch (coord.),
Doctor Jordi Nadal (homenatge): La industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya,
Barcelona, Universitat de Barcelona, II, 1999, pàg. 1125-1163. Per a la indústria de béns de
consum, Xavier Tafunell, «La rentabilidad financiera de la empresa española, 1880-1981: Una
estimación en perspectiva sectorial», Revista de Historia Industrial, 18 (2000), pàg. 106-107

 eríode. A partir del 1923, la Fabra i Coats sembla haver de sacrificar una
p
certa rendibilitat per mantenir la xifra de vendes. En canvi, La España Industrial manté uns nivells de rendibilitat molt elevats fins al 1929. A partir dels
anys trenta ambdues empreses es retroben en un nivell del 7,9 %.
En vista de les xifres de La España Industrial, sembla que les ràtios
assolides per la Fabra i Coats no eren en cap cas extraordinàries. Per anar una
mica més enllà en l’anàlisi de la rendibilitat de la societat, caldrà incorporar
una altra mesura: la de la rendibilitat sobre els recursos propis. Com explica
Fernández Roca, aquesta ràtio és la que la historiografia ha utilitzat més sovint per comparar els nivells de beneficis de les companyies.7 El gràfic 5 presenta les dades de la rendibilitat sobre els recursos propis de la Fabra i Coats

7. F. Javier Fernández Roca, «The Strategies of the Spanish Cotton Textile Companies before
the Civil War: The Road to Longevity», Business History, LIV, 7 (desembre 2012), pàg. 1040-1041.
Som deutors del plantejament que exposa aquest autor. En el seu article incorpora l’anàlisi de la
rendibilitat financera de La España Industrial i en fa una comparativa no només amb altres empreses
familiars, sinó també amb les xifres del sector de béns de consum extretes de Xavier Tafunell.
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i de La España Industrial, a les quals hem afegit la mateixa dada calculada
per a les empreses industrials de béns de consum.8
En el gràfic s’observen tres fases ben diferenciades. Fins al 1918-1919,
les tres línies gairebé es sobreposen en uns nivells que van augmentant lleugerament des d’unes rendibilitats que van per sota del 5 % fins a rendibilitats
que superen el 10 %. A partir del 1919, però, La España Industrial es desmarca clarament de la Fabra i Coats, que al seu torn es queda per sota de la
mitjana del sector de béns de consum. A partir del 1930, les dues empreses
es retroben de nou, ara, però, en nivells inferiors a la mitjana de la indústria
de referència. En global, durant tot el període la Fabra i Coats assoleix un
percentatge de beneficis sobre el patrimoni del 7,8 %, i La España Industrial,
del 12,1 %, mentre que la mitjana del sector és del 9,6 %.
Sembla, doncs, que la hipòtesi d’uns nivells de rendibilitat per sota de
la mitjana s’aferma. De ben segur que hi influeixen les progressives amplia
cions de capital que contribuïren a augmentar el denominador del nostre
índex, però també hi devia repercutir, en relació amb La España Industrial,
el menor nivell de beneficis obtingut.

8. La ràtio es construeix dividint el benefici net comptable després d’impostos entre els recursos
propis de la companyia. Per a la Fabra i Coats, les dades de recursos propis les hem extret de MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas. Les podem retrobar als annexos iii.
De les dades dels beneficis ja n’hem explicat les fonts anteriorment. Per a La España Industrial hem
utilitzat Ribas Miràngels, «La España Industrial…». Finalment, per a la mitjana de rendibilitat
sobre recursos propis de la indústria de béns de consum, hem acudit a Xavier Tafunell, «La rentabilidad financiera de la empresa española, 1880-1981: Una estimación en perspectiva sectorial», Revista
de Historia Industrial, 18 (2000), pàg. 106-107. Les dades font les tenim a l’annex ii.
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El model Coats
L’estructura de la direcció de J. & P. Coats, primer a Paisley i després a Glasgow, es fonamentava en un Consell d’Administració (Board of Directors)
dominat per la família.1 Des del 1830 fins al 1890, mentre l’empresa mantingué una forma jurídica personal, tots els membres eren de la família i es
repartien les responsabilitats amb criteris funcionals. El 1890, quan el negoci
adoptà la forma de societat limitada, el Consell estava constituït per dotze
membres, vuit de la família Coats i quatre de forans.2 Per tal de facilitar el
canvi a la nova forma societària, en aquest moment s’integraren al Consell
algunes figures externes a la família però molt reconegudes en el món dels negocis del moment: Sir William Arrol, Sir James King, Sir James Whitehead.
L’1 de juliol de 1896, Clark & Co., de Paisley, Jonas Brook & Brothers, de
Meltham, i James Chadwick & Brothers, de Bolton, van ser absorbides per
J. & P. Coats, de Paisley. Els directors de J. & P. Coats passaren a divuit; la
meitat, però, continuaven sent de la família. El 1901 els consells d’administració es traslladaren de Paisley a Glasgow.
D. W. Kim explica amb molt de detall el funcionament de la direcció
de la societat en aquest període. Tot i l’adopció de la forma societària el 1890,
durant el primer terç del segle xx els integrants de la família Coats conti
nuaren tenint una participació important en el capital —superior al 30 %—
i mantingueren el control de la gestió de la societat. Amb la conversió en
societat limitada i posterior fusió, l’organització i el repartiment de les responsabilitats per a cada director es féu més complexa, però seguia el principi ja instaurat a la primera generació d’especialització de les persones per
àrees funcionals. En el període que ens ocupa, la companyia tingué quatre
presidents: Archibald Coats (1884-1912), Thomas Glen Coats (1912-1922),
William Hodge Coats (1923-1929) i finalment J. M. Clark (1929-1946), el
primer president que no era un Coats. A partir del 1929, el control de la família sobre la societat es va anar afeblint. Per primera vegada el president era forà
i els Coats començaren a estar en minoria en el Consell d’Administració.3

1. Kim, «J. & P. Coats as a…», pàg. 531-533; Kininmonth, «The Growth, Development…», pàg. 554,
558-559, 564-570; Payne, «The Emergence of…», pàg. 520, 529-30.
2. De fet, al Regne Unit, la possibilitat de fer-se societat limitada ja existia des del 1862. Sembla que
mantenir la titularitat personal no era cap problema per al creixement.
3. Kim, «From a Family…», pàg. 193-194, 197, 204, 208.
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Des del 1890, amb la nova forma societària es posà en funcionament
el model de gestió per comitès, integrats per grups de directors. Aquell mateix any es formà el Comitè de Finances i el de Projectes. El 1900 hi havia
almenys sis comitès en funcionament. Aquests òrgans, que reberen un nou
impuls després de la fusió del 1896, tenien la funció de gestionar el que cada
cop era una organització més complexa, però també eren una forma d’oferir
un cert grau de participació en la gestió als antics directors de les empreses
fusionades.
Una de les funcions d’aquests nous comitès va ser la d’ordenar el creixement del grup. El Comitè Especial de Companyies Associades (tant de dins
de la Gran Bretanya com de l’estranger) va ser creat després de la fusió del
1896 i es componia de sis membres: Thomas Glen Coats, Peter Coats i Otto
Ernst Philippi, que venien de Coats, i tres membres més procedents de la
resta de les companyies fusionades. El comitè rebia suport d’un departament
d’informació situat a The Central Agency, que rebia les informacions i comunicava les decisions a les filials. Sota el Comitè Especial es crearen subcomitès
individuals per a la gestió de les filials. El 1895 es constituí un Comitè d’Espanya (Spain Liaison Committee). En formaven part tres directors: Daniel
Coats, Peter Coats i Thomas G. Coats. Al final d’aquesta jerarquia d’òrgans
hi havia les direccions locals (local boards), sovint també formades per directors de la central o pels seus representants.
Aquest model, que va generar un creixement espectacular, entrà en
certa crisi a finals de la dècada dels anys deu. Diversos dels principals actors ja
no hi eren: O. E. Philippi morí el 1917, la majoria dels de la primera generació
dels Coats havia desaparegut també per aquests anys i la segona generació tot
just començava a fer-se a les seves noves responsabilitats. El 20 de novembre
de 1919 s’incrementà el capital de 10 milions de lliures a 20.250.000 lliures per fer possibles els nous plans d’expansió. Tot i això, en els inicis dels
anys vint la societat veié frenat el creixement i els seus nivells de beneficis es
reduïren.
L’any 1931 s’inicià una reorganització general del grup que va estendre
el sistema de comitès amb tres objectius principals: assignar clarament les
responsabilitats, distingir el que eren decisions de gestió de les que eren operacionals i quotidianes, i descentralitzar la presa de decisions de manera que
cada nivell d’autoritat tingués el seu grau d’autonomia.4 Aquest era el marc
general de funcionament de la corporació. Resumint, podríem parlar d’una
forta presència de la propietat en la gestió, temperada per una estructura

4. Kininmonth, «The Growth, Development…», pàg. 555-570.
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fonamentada en els comitès, la qual cosa permetia formalitzar les relacions
d’interlocució i assignar responsabilitats.
Abans ja hem vist com funcionava la supervisió de les filials als Estats
Units, a Rússia i a Itàlia. En els tres casos es constatava el fort control que
exercia la central, tot i que amb certes particularitats. Als Estats Units, Coats
disposava d’un membre de la família resident al país i havia desenvolupat
un model que, respectant les arrels i l’autonomia de cada fàbrica, propiciava
la competència entre els diversos centres productius. En el cas de Rússia,
cap dels consellers britànics de la societat no residí mai al país, però aquesta
llunyania de la direcció es va compensar amb una presència molt intensa del
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President

Vicepresident

Romà Fabra i Puig

Josep Garí Gimeno

Josep Maria Pallejà i Ferrer Vidal

Emili Portabella Barrera

Manuel Doncel i Alonso del Real

Mariano Planas Escubós

Carles Papirer Portabella

Josep Garí Cañas

Josep Vilaseca Magarré

Josep Carreras Xuriach

Manuel Arnús

Prudenci Comellas Sala

Vocals

Ferran Fabra i Puig

El Consell d’Inspecció de la Fabra i Coats (1903-1936)

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Quadre 1. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas; ANC, Libro
de Actas de la Junta General de Señores Accionistas de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra
y Coats. Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España, 1922, 1925
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personal de Coats, sobretot en l’àmbit tècnic i de la qualitat. El control sobre les inversions del país es realitzà a través d’una sola societat que actuava
com a hòlding: el seu Consell d’Administració rendia comptes directament
a Glasgow i tenia sota el seu control totes les altres societats filials. Tant a
Rússia com als Estats Units, Coats respectà la direcció existent en el moment de la compra i, en el cas de Rússia, on els socis locals eren importants,
cercà mantenir-hi una bona relació. Pel que fa a Italià, Coats intentà també
respectar en un principi la direcció de la companyia local, però la manca
de resultats i les dificultats per establir una relació de confiança amb els
directors locals portaren finalment a imposar com a gerent un home Coats i
a traslladar tot el Consell d’Administració a Glasgow després de la Primera
Guerra Mundial.
El model espanyol
Pel que fa a Espanya, començarem per descriure els òrgans de govern de la
Fabra i Coats tal com es definien en els estatuts de la societat.
El Consell d’Inspecció
Era el nom que, en els estatuts de la companyia, es donava al Consell d’Administració. Aquest òrgan era nomenat per la Junta General d’Accionistes, on
només tenien representació i vot les accions ordinàries. El Consell era format
per quatre vocals més els directors. Els vocals eren nomenats per un període
de quatre anys i es renovaven cada dos anys de dos en dos. Per ser vocal del
Consell d’Inspecció calia tenir almenys deu accions ordinàries de la companyia. Era un càrrec remunerat amb 10.000 pessetes en total per als quatre
consellers, i el Consell s’havia de reunir almenys una vegada cada trimestre.
Els acords eren presos per majoria i corresponia als directors d’aplicar-los. Les
facultats del Consell eren les següents: inspeccionar les operacions de la gerència, examinar els comptes i proposar l’aprovació de balanços i repartiment
de beneficis; exercir com a òrgan consultiu; ocupar-se dels assumptes immobiliaris; informar sobre les qüestions accionarials i d’obligacions i procurar
l’acompliment dels acords de la Junta General. Els primers components del
Consell d’Inspecció foren Prudenci Comellas, Manuel Arnús, Josep Carreras
i Josep Vilaseca.
La direcció de la societat
Era formada per quatre directors nomenats per la Junta General d’Accionistes, amb càrrec de durada il·limitada. Els membres de la direcció havien
d’estar en possessió de com a mínim cent accions ordinàries de la societat.
Cadascun podia exercir les seves facultats executives de forma individual i
s’havien de reunir quinzenalment. Malgrat l’autonomia dels directors, per
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Alfons Fabra de Monteys

Camil Fabra de Monteys

Lluís Fabra i de Sentmenat

Joan Fabra i de Sentmenat

Romà Fabra i Puig

Ferran Fabra i Puig

William H. Sutton

Alejandro Harold Glen Coats

William Hodge Coats

Ernst Symington Coats

Peter Mackenzie Coats

Els directors de la Fabra i Coats (1903-1936)

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Quadre 2. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas; ANC. Libro de
Actas de la Junta General de Señores Accionistas de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats.
Symington morí el 1938 i fou substituït per Dudely Stewart Clark
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adoptar un cert tipus de decisions calia l’acord per majoria. S’establia un llibre
d’acords dels directors on havien de quedar enregistrades les decisions d’importància que prenien.5 Era obligació de la direcció presentar al Consell d’Inspecció el balanç i l’inventari anual. Els primers quatre directors de la societat
foren: Peter Mackenzie Coats, Ernst Symington Coats, Ferran Fabra i Puig i
Romà Fabra i Puig.
L’evolució dels òrgans de direcció
Pel que fa a la direcció, l’estructura inicial de quatre membres es va mantenir fins a l’any 1921, quan se n’incrementà el nombre de quatre a sis. Una
nova reforma, l’any 1934, n’augmentà el nombre de sis a vuit.6 Així com en
el Consell tots els integrants eren espanyols, en la direcció, ja des de l’inici,
hi hagué sempre una representació de la matriu escocesa, tot i que amb el
temps s’anà diluint. En el moment de la fundació, la direcció era paritària
entre britànics i espanyols. Vers el 1921, amb l’ampliació a sis membres, la
relació de forces beneficia clarament els espanyols: quatre d’espanyols i dos
de britànics. Finalment, el 1934, l’ampliació amb dos nous directors hi afegeix un britànic i un espanyol. Convé destacar que, en tot aquest període que
analitzem, el president de la companyia fou Ferran Fabra i Puig. El 1934 es
modificaren els estatuts de la societat per nomenar un vicepresident, càrrec
que assumí el seu germà, Romà Fabra i Puig.7 Els quadres 1 i 2 presenten
les persones que ocuparen els càrrecs de conselleres i directors al llarg del
període que estudiem.
El funcionament
Els estatuts descriuen amb detall el funcionament tècnic i les responsabilitats
legals dels òrgans de direcció de la societat però, qui eren i què feien, realment, les persones que ocupaven aquests llocs? Vegem el cas dels consellers
nomenats en el moment de la fusió.

5. Per exemple, la compra o la venda d’immobles, l’arrendament de noves fàbriques o la creació de
sucursals o dipòsits, l’assignació de participacions en la societat o la presa de participació en altres
empreses, les compres de maquinària per valor de més de 25.000 pessetes anuals, la contractació de
noves construccions per un valor superior a les 25.000 pessetes anuals, la compra de matèries primeres per a consum superior a la mitjana de quatre mesos, la fixació dels preus de venda dels productes
manufacturats, l’acord de vendes amb termini de pagament superior a tres mesos, el lliurament de
pagarés i l’acceptació de lletres de canvi, la signatura de contractes d’un import superior a les 50.000
pessetes i les operacions que poguessin imposar a la societat obligacions per un període superior a
tres mesos.
6. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/5/1921, 4/9/1934.
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 25/9/1934.
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Josep Vilaseca i Magarré, de professió advocat, va ser degà del col·legi
d’advocats de Barcelona del 1915 al 1919. Durant bona part de la vida de la
societat actuà com a secretari del Consell, funció que ja realitzava a Sucesora
de Fabra y Portabella. De ben segur la seva funció era aportar cobertura legal
als acords signats pel Consell.
Josep Carreras Xuriach era doctor en medicina per la Universitat de
Barcelona i soci numerari de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de la ciutat.
Tenia també contactes amb els Fabra en altres consells d’administració, on
coincidien amb Antonio López i López, primer marquès de Comillas. Participà com a accionista minoritari en la formació de la Compañía Transatlántica el 1881 i era també accionista rellevant del Crédito Mercantil, el banc
dirigit per Antonio López on Camil Fabra també tingué interessos.8
Prudenci Comellas i Sala provenia de la branca Portabella. Era un accionista històric manresà, recordat perquè fou el mecenes i impulsor de la construcció de la façana de la Seu de Manresa.9
Finalment hi havia Manuel Arnús, vinculat a la Banca Manuel Arnús y
Compañía, fundada el 1890 i que el 1910 va donar lloc a la Banca Arnús Garí.
També fou accionista, juntament amb Camil Fabra i Josep Carreras, del Crédito Mercantil. Al llarg d’aquests anys, altres membres de la família Garí —Josep
Garí i Cañas i Josep Garí i Gimeno— formaren part també del Consell.10
Aquests eren els consellers, tots ells personatges rellevants de la societat econòmica catalana. Es mantenien homes de confiança dels Fabra i dels
Portabella (Vilaseca i Comellas) i s’hi afegien persones influents econòmicament, com Josep Carreras i, sobretot, Manuel Arnús. Els consellers s’anaren
renovant. Les noves figures que apareixen són Carles Papirer Portabella, de la
branca Portabella; Manuel Doncel i Alonso del Real, agent de canvi i borsa,
casat amb la filla de l’empresari català Felip Bertran i Amat,11 i Josep Maria
Pallejà i Ferrer Vidal, fill del marquès de Monsolís (descendent del prohom
de la burgesia catalana Josep Ferrer Vidal), que estava casat amb la filla de
Ferran Fabra, Inès Fabra de Sentmenat.12

8. Helena Hernández Sandoica, «La “Compañía Transatlántica Española”: Una visión ultramarina del capitalismo español», Historia Contemporánea, 2 (1989), pàg. 126-128.
9. Josep M. Gasol i Almendros, «Gaudí i la Seu de Manresa», Dovella, 77 (tardor 2002), pàg. 5-8.
10. Hernández Sandoica, «La “Compañía Transatlántica…», pàg. 126, 130.
11. Per a Manuel Doncel, La Vanguardia, 2/11/1921. El seu sogre, Felip Bertran i Amat, fou juris
consult i historiador, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, senador i president
també de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País: <http://ortizdepinedo.com/f1698.
htm> [Consulta: 15 maig 2014].
12. La Vanguardia, 22/12/1916.
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Cal fer esment a part de Mariano Planas Escubós i Emili Portabella
i Barrera. La seva incorporació al Consell d’Inspecció responia a la compra
de les seves companyies: en el primer cas, l’adquisició d’Hilandería Planas el
1920; en el segon, la compra de Manufacturas de Algodón Reunidas el 1923.
Mariano Planas mai no va participar de forma efectiva en el Consell i la seva
presència nominal només es va perllongar fins al 1923. En canvi Emili Portabella i Barrera sí que va exercir com a membre actiu del Consell fins a la fi
del període estudiat.
El Consell es reunia habitualment entre quatre i cinc vegades l’any i,
excepte en casos com els esmentats de Mariano Planas, el normal era que
els consellers i els directors espanyols hi assistissin. Curiosament, en aquest
òrgan no hi havia cap conseller britànic. En vista de la seva composició per
persones de l’entorn dels Fabra, presumim que d’una fidelitat i lleialtat molt
estreta, més que constituir-se com un òrgan de fiscalització o aprovació de
la gestió de la direcció, tal com els estatuts el definien, es constituí més aviat
com un òrgan de deliberació i suport als directors espanyols. Cal recordar
que el Consell era nomenat per la Junta d’Accionistes, cosa que naturalment
significa que els Coats avalaven aquest model.
Respecte dels directors, el primer que cal distingir són els dos grups
que els formaven: els espanyols i els britànics. Pel que fa als espanyols, des de
l’inici Ferran Fabra i Romà Fabra són els directors de la societat, responsabilitat que Ferran Fabra deixarà el 1921 per restar president de la companyia.
L’evolució dels directors de la societat ens mostra com es van incorporant les
noves generacions dels Fabra al negoci. L’any 1921 s’incorporen els dos fills de
Ferran Fabra, Joan i Lluís Fabra i de Sentmenat. Una mica més tard ho faran
els fills de Romà, Camil Fabra de Monteys, el 1928, i Alfons Fabra de Monteys, el 1934. La continuïtat de la branca de Ferran Fabra, l’hereu, es veurà
tràgicament estroncada durant la Guerra Civil. Lluís Fabra morí assassinat
el 29 d’agost de 1936, i Joan Fabra morí en accident el 2 de juliol de 1937 al
front del Tajo. A partir de llavors, Camil i Alfons, fills de Romà Fabra, són
els qui prendran la direcció de la companyia.13
Finalment, resten els directors britànics. Recordem que O. E. Philippi
i Peter Mackenzie Coats van ser els que van signar l’acord de compra amb
Ferran i Romà Fabra el 1903. Peter Mackenzie Coats fou nomenat director
de la companyia espanyola, càrrec que mantingué fins a la seva mort el 1913;
en canvi, ni Daniel Coats ni Thomas G. Coats, membres del Comitè d’Espanya creat el 1895, no seran presents com a directors. En comptes d’això, el segon representant de la central fou Ernst Symington Coats. Els nous directors
13. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 17/2/1938.
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Fabra i Coats: Viatges de les direccions (1903-1935)
Data

Localitat

Directors Fabra

Directors Coats

1903 (octubre)

Glasgow

Ferran Fabra, Romà Fabra

W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats,
J. O. M. Clark, P. M. Coats

1904 (gener)

Glasgow

Ferran Fabra

W. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark,
P. M. Coats

1904 (octubre)

Glasgow

Ferran Fabra

E. S. Coats, J. O. M. Clark, P. M. Coats

1905 (gener)

Glasgow

Ferran Fabra

T. G. Coats, O. E. Philippi, W. H. Coats, P. M.
Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark

1908 (octubre)

Glasgow

Ferran Fabra

W. H. Sutton

1908 (novembre)

Espanya

Ferran Fabra, Romà Fabra, tots
els apoderats de la companyia

Muller

1909 (maig)

Glasgow

Ferran Fabra

?

1911 (juny)

Glasgow

Mr. Anière

?

1911 (juny)

Glasgow

W. H. Sutton

Senyors Coats

1911 (octubre)

Glasgow

W. H. Sutton

Senyors Coats

1912 (octubre)

Barcelona

W. H. Sutton

?

1913 (octubre)

Glasgow

Casimiro Anière

?

1915 (novembre)

Visita fàbriques
Ferguslie i Anchor Mill

Romà Fabra

J. O. M. Clark, W. H. Sutton

1915 (novembre)

Glasgow

Romà Fabra

O. E. Philippi, Stewart, Clark, Kerr

1920 (març)

Barcelona

Ferran Fabra, Romà Fabra

J. O. M. Clark

1920 (juliol)

Glasgow

Alcover, Evans

J. O. M. Clark, A. H. Glen Coats,
Lord Glentanar

1921 (febrer)

Glasgow

Romà Fabra

J. O. M. Clark, A. H. Glen Coats

1922 (març)

Glasgow

Romà Fabra

J. O. M. Clark

1922 (octubre)

Glasgow

Romà Fabra

J. O. M. Clark

1923 (maig)

Barcelona

1923 (octubre)

Madrid

Romà Fabra

J. O. M. Clark

1925 (maig)

Barcelona

Directors espanyols

A. H. Glen Coats, J. O. M. Clark

1926 (abril)

Barcelona

Directors espanyols

C. H. Mackenzie

1927 (febrer)

París

Senyors Fabra

J. O. M. Clark

1927 (maig)

Barcelona

Directors espanyols

J. O. M. Clark

1927 (desembre)

Glasgow

Romà Fabra

J. O. M. Clark

1928 (maig)

Glasgow

Camil Fabra, Alfons Fabra

J. O. M. Clark, A. W. Guthrie

1929 (setembre)

Barcelona

Directors espanyols

C. H. Mackenzie

1929 (octubre)

Barcelona

Directors espanyols

W. H. Sutton

1930 (febrer)

Glasgow (?)

Lluís Fabra

J. O. M. Clark, W. H. Sutton, H. Glen Coats,
C. F. Paul, J. Henderson, C. J. P. Hudson

1931 (gener)

Barcelona

Directors espanyols

C. H. Mackenzie

1931 o 1932

París

Romà Fabra

J. O. M. Clark

1932 (gener)

Barcelona

Directors espanyols

C. H. Mackenzie

1933 (març)

Glasgow

Alfons Fabra

C. H. Mackenzie, C. J. P. Hudson,
J. O. M. Clark, W. H. Sutton

1933 (abril)

Barcelona

Directors espanyols

W. H. Sutton

1934 (octubre)

Glasgow

Alfons Fabra

C. H. Mackenzie, C. J. P. Hudson,
J. O. M. Clark, W. H. Sutton

1935 (juny)

Barcelona

Directors espanyols

W. H. Sutton

J. O. M. Clark

Quadre 3. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas; ANC. Libro de
Actas de la Junta General de Señores Accionistas de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats;
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondencia oficial y reservada. Meetings (mayo 1923 octubre 1934); ANC. Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923)
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que s’anaren incorporant, William Hodge Coats i Alejandro Harold Coats,
continuaven essent membres de la família. Només hi hagué una excepció,
a la fi del període, amb William H. Sutton. Sutton no provenia de Paisley
sinó de Bolton. Es formà a Lancashire, a Eagley Mills, la fàbrica de James
Chadwick & Brothers, una de les societats fusionades amb Coats el 1896.
Suposem que després de la fusió devia traslladar-se a Espanya, on arribà a ser
director de Borgonyà i de La Manufacturera. Promocionat el 1913 a la central de Ferguslie, va formar part del Consell d’Administració de J. & P. Coats a Glasgow des del 1928 fins al 1951, i ja ocupant aquesta responsabilitat
fou nomenat director de la Fabra i Coats l’any 1934.14
La participació efectiva dels directors britànics en l’activitat del Consell
va ser gairebé nul·la. En tot aquest període, només en una ocasió tenim documentada l’assistència d’un director britànic a un Consell d’Inspecció de la
Fabra i Coats. Va ser l’any 1935, i el director en qüestió fou W. H. Sutton. El
Consell ho va ben remarcar:
El Sr. Presidente en nombre del Consejo dirige un afectuoso saludo al Director de
la Compañía Mr. William H. Sutton por ser la primera vez que el mismo asiste a
las sesiones de este Consejo lamentando que por el hecho de tener dicho Señor su
domicilio en Glasgow no pueda concurrir a las misma con más asiduidad.15

Tampoc eren habituals les visites dels directius de la Coats a Espanya, formessin part o no del Consell d’Administració de la filial. En els trenta-tres anys
que ens ocupen, només tenim documentats set viatges de directius britànics.
És possible, naturalment, que ens en faltin alguns per recollir, però sembla
clar que la participació directa en les decisions de la gestió de la companyia
no es feia per aquesta via.
Quines eren, doncs, les vies de comunicació amb Glasgow? Bàsicament
n’hi havia dues. La fórmula habitual que permetia la gestió quotidiana, tot i
que de tant en tant també s’hi abordaven temes estratègics, era la correspondència. Entre la Fabra i Coats i Glasgow hi havia una correspondència molt
intensa, tant amb The Central Agency, pel que fa a les qüestions comercials,
com directament amb J. & P. Coats, en relació amb qüestions financeres,
inversions, organització, política general del personal, assumptes relacionats
amb les fàbriques, productes, tècnica, etc. Aquesta era la via habitual amb

14. Kim, «From a Family…», pàg. 209; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.24. Copiador
Correspondencia, 12/5/1934.
15. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 28/6/1935.
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la qual la Fabra i Coats rendia comptes i també la que feia servir el grup per
transmetre les seves instruccions.
L’altra via de comunicació, utilitzada per establir les grans línies de
la gestió, eren les reunions, mantingudes generalment a Glasgow, entre la
direcció de Barcelona i membres de la direcció de Coats. En aquestes reunions es solien abordar temes cabdals per a l’estratègia de la societat espanyola a mig termini: la reestructuració de les fàbriques després de la fusió,
la reorganització de la política comercial, les polítiques d’adquisició d’altres
societats, els objectius financers de la filial espanyola, el parc de maquinària
i les polítiques d’inversions, l’organització de la producció, les polítiques
salarials, les prestacions assistencials, etc. En resum, s’aprofitaven aquestes
reunions per definir un marc que permetés orientar la gestió de la societat
durant l’any.
Hem pogut recollir una cronologia d’aquests encontres. En tenim
identificats trenta-set, al llarg dels trenta-tres anys que ens ocupen. Les
reunions sempre es documentaven en forma d’acta i es signaven. El que
variava de forma significativa eren els interlocutors. Per part espanyola, era
habitual l’assistència dels directors de l’empresa, tot i que de tant en tant
també els directors de les fàbriques viatjaven cap a la Gran Bretanya. Per
part dels britànics, els assistents a aquestes reunions no tenien gaire correspondència amb els directors nomenats al Consell d’Inspecció. En el quadre
3 hem marcat amb negreta els assistents britànics a aquestes reunions que
alhora formaven part de la direcció de la Fabra i Coats, i com s’observa hi
ha molt poques coincidències. Cal remarcar la presència ininterrompuda
de James Oscar Max Clark des de l’inici fins a la fi del període que estem
estudiant. Aquest directiu, tot i provenir de la branca dels competidors
tradicionals de Coats, els Clark, tingué un gran pes dins la companyia. El
1905 s’incorporà al Consell d’Administració de J. & P. Coats i l’any 1929,
a la mort del fins llavors president de la companyia, William Hodge, en fou
nomenat nou president, càrrec que exercí fins al 1946 i que el convertí en
el primer màxim executiu de la companyia que no provenia de la família.
A partir dels anys trenta, dos altres directius que no eren membres de la família s’ocupen també dels afers espanyols. W. H. Sutton, que ja coneixem, i
C. H. Mackenzie, que formà part del Consell de J. & P. Coats des del 1930
fins al 1962.16
En conclusió, es pot afirmar que ni l’òrgan legal espanyol del Consell
d’Inspecció ni la direcció de la companya no eren pas els que s’aprofitaven
per exercir el control i la supervisió efectiva de la filial, sinó que estava en
16. Kim, «From a Family…», pàg. 208, 209.
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funcionament una altra estructura paral·lela fonamentada en la confiança en
els directors espanyols i en uns interlocutors a Glasgow, que a vegades sorgien
dels comitès definits a Coats però que normalment resultaven de l’especialització d’algun membre de la direcció en els afers de la Fabra i Coats (és el cas
de J. O. M. Clark). Les conclusions d’aquestes reunions, on els Fabra aportaven les seves idees i els Coats el seu punt de vista, eren les que permetien fer
evolucionar l’empresa i prendre les decisions estratègiques.
Cal precisar, però, que el control legal es mantenia. Com hem vist, els
estatuts preveien que era necessari que les decisions de gestió de certa importància fossin preses per majoria dels directors i que s’enregistressin degudament
en el llibre d’acords dels directors. És molt possible que, a mesura que la complexitat de la direcció anà augmentant, aquesta necessitat d’acord per majoria
esdevingués poc operativa. Així, en el llibre de registre sovint es documenta
l’acord dels directors britànics amb les fórmules «mediante carta de autorización de los Sres. directores ausentes» o «de conformidad con los directores
ausentes».17
En paral·lel a aquesta garantia de control estatutària, es van creant estructures més formals de gestió de la filial espanyola. Ja hem vist que des de
l’adopció de la forma societària Coats comença a desenvolupar una estructura
de gestió basada en els comitès. L’any 1931, a Glasgow, s’aprofundí en aquest
model amb l’objectiu d’estructurar més clarament les responsabilitats dins l’organització. La direcció basada en comitès va tenir també el seu reflex a Espanya
i es va iniciar durant el primer trimestre del 1931. El 2 de març d’aquell any i
seguint les directrius de la matriu, es van posar en funcionament tres comitès
a la Fabra i Coats:18 l’anomenat Comitè Executiu (Executive Committee), que
s’ocupava dels assumptes financers i societaris, del control de les filials, les relacions institucionals, els recursos humans, les polítiques assistencials, les vagues,
les jubilacions, etc.; el Comitè de Producció (Manufacturing Committee), que
abordava les qüestions relacionades amb la fabricació, i el Comitè de Vendes
(Sales Committee), que s’encarregava de la gestió comercial.

17. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Llibres d’acords dels directors.
18. Del funcionament d’aquests comitès en tenim notícia gràcies a l’existència dels llibres de còpia de
les actes. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitats 4.2.25. Minutes of Meetings (3/3/19313/3/1933); 4.2.26. Minutes of Meetings (15/3/1933-17/9/1934). Es tracta de dos llibres que contenen
les còpies de les actes dels comitès que s’enviaren a Glasgow. S’inicien el 3/3/1931 amb la còpia de les
reunions dels tres comitès (Executiu, de Producció i de Vendes) celebrades el dia anterior i s’acaben
el 17/9/1934. Podem afirmar que la primera acta correspon a la primera reunió d’aquests comitès
gràcies al text de la carta de presentació enviada a Glasgow, en la qual els Fabra demanen a J. & P.
Coats que faci una revisió ben atenta de la còpia per tal de verificar si la distribució dels temes tractats
entre les tres seccions —Comitè Executiu, de Producció i de Vendes— havia estat correctament
interpretada per la direcció espanyola (carta de 3/3/1931).
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Proposta d’assignació de funcions als directors que els Fabra envien a Glasgow, 1932

Les reunions dels tres comitès, realitzades quinzenalment, s’enregistraven en un llibre d’actes que s’enviaven a Glasgow puntualment. Si bé les actes
del Comitè de Producció sempre estaven en anglès, no passava sempre el mateix amb les actes dels altres dos comitès. En els tres comitès hi participaven
tots els directors espanyols —Romà Fabra, Joan Fabra, Lluís Fabra i Camil
Fabra—, als quals s’afegia també Alfons Fabra, tot i que no fou nomenat director fins al 1934. A partir del 2 de maig de 1931, segons la decisió presa en
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una reunió del Comitè Executiu, s’integraren en les reunions els caps de les
respectives seccions, seguint l’exemple dels comitès de Coats. A les reunions
de fabricació i vendes hi assistien Feliciano Alcover, Atanasio Larrañaga i Jacinto Mas, i quan calia Ricardo de Lara assistia al Comitè Executiu. Felicia
no Alcover era el director tècnic i Larrañaga, Mas i Lara eren directius amb
molta experiència que provenien de Nuevas Hilaturas del Ter. Disposaven
de poders a la societat i gaudien d’un reconeixement especial per l’antiguitat
que havien acumulat en la companyia exercint càrrecs de responsabilitat. Més
endavant en repassarem les funcions amb més detall.19
L’any 1932 el mateix J. O. M. Clark, president de J. & P. Coats, adreça
una carta a Ferran Fabra, president de la filial espanyola, en la qual exposa la
necessitat d’assignar més clarament i de forma individual les diverses responsabilitats als directors de la societat. Davant l’absència de Ferran Fabra, el seu
germà, Romà, el vicepresident, li respon explicant que, tot i que ja hi ha un
bon nombre d’assumptes sobre els quals els diversos directors s’han especialitzat, estudiaran amb «gran interès» el suggeriment.20 A partir d’aquesta data,
s’inicià un treball per perfeccionar el funcionament dels comitès existents,
amb l’objectiu de delimitar funcions i responsabilitats de forma unipersonal.
El 3 de desembre de 1932, els Fabra envien una primera proposta a Glasgow,
tal com queda reflectit en el document que publiquem.21 Segurament prenent
aquesta base, el 14 de desembre la central escocesa elaborà una proposta d’organigrama per a la filial espanyola, on devia figurar una primera proposta per
a la nova organització. Els Fabra estigueren bàsicament d’acord amb aquesta
primera proposta, però no s’estan de puntualitzar:
S’entén que l’assignació de més responsabilitats directes a cada director no afectarà
en cap cas el poder i l’autoritat del nostre Comitè Executiu, que expressa el seu desig

19. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 15/3/1933, 3/4/1933,
17/9/1934.
20. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Copiador Correspondencia, 26/9/1932.
21. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings (3/3/1931-3/3/1933):
«Assumptes que assumeix cada director: | D. Camilo i D. Alfonso: 1. Producció | a) Filat i retort.
Cotó en brut, gasejat, blanqueig, tintat i merceritzatge. Compra de productes químics i altres materials per la fabricació.| b) Enginyeria i nova maquinària. | D. Juan i D. Luis: c) Secció d’acabats, fibres
i fils de lli. Caixes de cartró i mostradors. Secció d’impressió. | d) Noves construccions | e) Personal de
fàbrica. | f ) Taller. | D. Alfonso: 2. Compres. | D. Roman: 3. Comptabilitat. | 4. Costos. | D. Camilo
i D. Alfonso: 5. Comercialització. | (Incloent-hi la preparació i introducció de noves línies, supervisió
de la carta de colors, de les gammes de colors, etc., obtenció de pressupostos de venda i conversió
a comandes de producció per a les fàbriques, així com altres funcions diverses relacionades amb la
fabricació i que quedin en el procés entre la fabricació i la venda). | D. Juan i D. Luis: 6. Vendes
| a) Magatzems (sous, promocions i personal) | b) Bonificacions i primes als clients. | c) Marques
comercials, judicis i fiscalitat».
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de continuar participant com fins ara en tots els assumptes relacionats tant amb la
fabricació com amb la venda i, per tant, de continuar assumint la seva part de responsabilitat en tot el que té a veure amb el desenvolupament industrial i comercial
de la nostra companya.22

El Comitè Executiu havia de restar, doncs, com el màxim òrgan de govern,
amb competències efectives sobre la gestió global de la societat.
Els Fabra continuaren treballant sobre aquest document corporatiu,
i el 30 de juny la proposta definitiva fou enviada al Comitè d’Espanya. La
constitució de la nova estructura de comitès s’aprovà definitivament en data
de juliol del 1933 i fou comunicada formalment als director de Sant Andreu,
Sant Martí, Badalona i Torelló, i a l’inspector tècnic, Feliciano Alcover.23
La nova organització deixava al vicepresident, Romà Fabra, la responsabilitat directa del Comitè Executiu, del Comitè de Finances i del de Compra de Cotó. En el segon esglaó de direcció, el Comitè de Vendes era presidit
per Lluís, el segon dels fills de Ferran Fabra, mentre que el de Producció
era dirigit per Camil, el primogènit de Romà. Per sota d’aquest nivell, però,
les responsabilitats es trobaven molt compartides i tothom continuava ocupant-se una mica de tot. Vegem les característiques i les atribucions d’aquests
comitès.
Comitè Executiu (Executive Committee): Presidit per Romà Fabra, comptava
amb la participació de Joan Fabra, Lluís Fabra, Camil Fabra i Alfons Fabra. Els
membres d’aquest comitè eren nomenats pels directors de la Fabra i Coats.24
El Comitè Executiu de «Fabracoats» s’havia de reunir com a mínim quinzenalment i les reunions havien de constar en actes que s’enviaven al Comitè
d’Espanya, a Glasgow.
Aquest comitè era responsable del desenvolupament i execució dels
plans d’administració, fabricació (incloent-hi inversions en immobilitzat) i
compres (excepte les del cotó i rodets buits), i s’ocupava de la venda tant dels
articles manufacturats com dels comercialitzats a Espanya. No tenia potestat

22. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Copiador Correspondencia, 27/12/1932: «It
is well understood that the allocation of more direct responsibility to individual Directors does not
in any way affect the powers and authority of our Executive Committee, as the subscriber wishes to
continue as at present intervening in all the matters both concerning manufacturing and selling, and
therefore taking over his portion of responsibility in everything affecting the industrial and commercial development of our Company».
23. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Copiador Correspondencia, 8/5/1933. 4.2.24.
Correspondència, 3/8/1933. Veure Annex x.
24. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Comités Hilaturas Fabra y Coats. Juliol 1933. 4.6.001.
La unitat inclou les normes definitives de funcionament dels comitès.
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per modificar cap element de la fabricació dels articles Coats i Clark sense
abans haver obtingut el vistiplau de la matriu. El Comitè Executiu tenia
l’obligació de supervisar qualsevol decisió relativa als assumptes que acabem
d’esmentar que suposés una despesa superior a 20.000 pessetes, i tenia una
autonomia de decisió de fins a 50.000 pessetes.
La gestió del personal també era responsabilitat del comitè, que tenia
autonomia per a la gestió dels salaris fins a la xifra de 20.000 pessetes de sou
anual. El nomenament dels directors de la societat, directors de fàbriques,
auditors i apoderats, però, havia de tenir el vistiplau del Comitè d’Espanya.
El comitè tenia l’obligació d’informar de les decisions preses en l’àmbit de
personal i de qualsevol incidència relacionada amb vagues o altres qüestions
laborals. Respecte de la política de vendes i preus, qualsevol modificació havia de tenir l’acord de The Central Agency Ltd.
Altres matèries assignades específicament al comitè eren el control de
les existències, les pensions, les assegurances, la propaganda, el seguiment del
sistema de costos, nous articles, etc. Sobre tots aquests punts, el comitè tenia
l’obligació d’informar de les decisions preses al Comitè d’Espanya. El Comitè Executiu tenia la potestat d’organitzar els subcomitès que cregués oportuns
i, com ens indica l’organigrama, se’n definiren quatre de principals:
1. Comitè de Compra de Cotó (Cotton Purchasing Committee): Presidit per Romà
Fabra, hi assistia també Camil Fabra.
2. Comitè de Producció (Manufacturing Committee): Presidit per Camil Fabra,
s’havia de reunir dues vegades al mes i revisar les actes dels subcomitès de les
diferents seccions que gestionava. Tenia com a funcions l’aprovació de les compres d’entre 10.000 i 20.000 pessetes. Les inferiors a 10.000 pessetes podien
ser aprovades pels subcomitès. També s’ocupava de l’aprovació dels contractes
de subministrament de substàncies químiques, papers, cartrons i caixes d’embalatge. Les compres puntuals i els contractes d’aprovisionament de menys de
tres mesos de durada eren aprovats directament pel Subcomitè de Compres.
El Comitè de Producció fixava els sous superiors a 500 pessetes mensuals i
fins a les 1.000 pessetes, i les gratificacions individuals (les col·lectives havien
de passar pel Comitè Executiu), i s’ocupava dels nomenaments dels encarregats de taller (els caps de secció havien de ser aprovats pel Comitè Executiu).
A més, feia el seguiment de les obres a les fàbriques, la instal·lació de maquinària, els accidents, els incendis, les vagues, etc. Es crearen quatre subcomitès
de producció. Els seus directors tenien la potestat d’ocupar-se directament de
les funcions encomanades, que després havien de comunicar a la reunió. Els
comitès eren:
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2a. Subcomitè de Compres (Purchasing Subcommittee): Presidit per
 lfons Fabra, s’ocupava de les compres de fins a 10.000 pessetes i dels conA
tractes d’aprovisionament d’una durada de fins a tres mesos.
2b. Subcomitè de Personal de Fàbrica (Mill Staff Subcommittee): Presidit
per Lluís Fabra, assumia la gestió dels sous i els empleats amb un sou men
sual màxim de 500 pessetes.
2c. Subcomitè de Filatura (Spinning Subcommittee): Presidit per Camil
Fabra, supervisava les seccions de filatura, retort, gasejat, aspis, merceritzatge,
tenyit, blanqueig, enginyeria, electricitat i obres.
2d. Subcomitè d’Acabats (Finishing Subcommittee): Presidit per Joan
Fabra, s’ocupava del lli, caixes de cartró, litografia, torneria, acabats i xarxes.
3. Comitè de Finances i Secretaria i Comitè de Costos (Finance and Secretarial
Committe and Costings Committe): Eren el tercer i el quart comitès que depenien directament del Comitè Executiu. Presidits per Romà Fabra, s’ocupaven
de les assegurances, costos, tresoreria, assistència, beneficència, apoderaments, jubilacions, subvencions i, a més, de tots els assumptes de secretaria
(actes, correspondència, etc.). La formulació de balanços i estimacions de
resultats amb destinació a la central i les qüestions d’inversió d’excedents i
de modificacions de capital a les filials, havien de ser aprovades pel Comitè
Executiu.
4. Comitè de Vendes (Selling Committee): Era presidit per Lluís Fabra. Com el
Comitè de Producció, es reunia dues vegades al mes, amb les actes dels subcomitès corresponents a la vista. Gestionava sous i personal amb sous d’entre
500 i 1.000 pessetes mensuals i fixava les gratificacions individuals. També
podia acomiadar empleats amb sous superiors a les 1.000 pessetes sempre que
no fossin apoderats (en aquest cas la decisió havia de passar pel Comitè Executiu). Aquest comitè s’ocupava de la supervisió dels dipòsits de Barcelona,
Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla i Huelva i del magatzem de Sant Martí; gestionava el transport; havia de proposar al Comitè Executiu el pressupost anual
per a propaganda, i podia proposar canvis en les tarifes i en les condicions
comercials. Es crearen dos subcomitès de vendes, que es reunien segons les
disponibilitat dels seus integrants. En cas d’urgència, però, els directors que
n’estaven al càrrec podien executar directament les funcions encomanades.
4a. Subcomitè de Comercialització (Merchandising Subcommittee): Presidit
per Camil i Alfons Fabra, gestionava els projectes de fabricació i comercialització de nous productes i els canvis de qualitat dels productes existents, tot i que
la fixació dels preus i l’inici de la fabricació d’un nou producte necessitaven
l’aprovació del Comitè de Vendes. Aquest comitè s’ocupava també dels informes de vendes i del control de les cartes de colors. A més, definia les necessitats
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de fabricació i elevava al Comitè de Vendes totes aquelles qüestions transversals entre vendes i fabricació. Finalment, comunicava al Subcomitè de Vendes
els aspectes que viatjants i dipòsits havien de tenir en compte respecte de les
mercaderies.
4b. Subcomitè de Vendes (Selling Subcommittee): Presidit per Lluís i Joan
Fabra, s’ocupava de la gestió del personal amb sous inferiors a 500 pessetes
mensuals, de l’enregistrament de marques, dels impostos i les contribucions,
dels itineraris i les instruccions als viatjants, dels dipòsits i de les relacions
amb els clients.
Camil Fabra s’ocupava de dos altres subcomitès, tots dos dins de l’àrea de vendes: el de Publicitat i Propaganda (Advertising and Propaganda) i el de Companyies Associades (Associated Companies), que servia d’enllaç entre les filials
i la Fabra i Coats.
La valoració de l’impacte de la remodelació dels comitès en la gestió
de J. & P. Coats que feia Hunter, l’historiador de J. & P. Coats, no era del
tot positiva:
El sistema dels comitès va tenir un èxit relatiu, sobretot en el cas dels comitès de
Producció i de Vendes. Tot sovint, aquestes divisions van funcionar ofegades de paperassa i minúcies relatives al que eren qüestions normals i corrents de la fàbrica o de
les vendes.25

En el nostre cas podem distingir dues etapes. La constitució dels tres primers
comitès l’abril del 1931 aportà una estructura que mancava a la filial espanyola. Fins aquesta data no existia, més enllà del Consell d’Inspecció, regulat
pels estatuts i ben poc operatiu, un fòrum de gestió que posés en contacte
formalment la Coats i la Fabra. En canvi, no sembla que la nova estructura
més complexa creada a partir del 1933 tingués un gran impacte en el funcio
nament real de la Fabra i Coats. Obeïa a una necessitat global de la matriu
d’augmentar el control sobre les filials, forçant-les a generar una estructura
de delegació de la gestió per evitar una concentració excessiva de les decisions. Com ja s’ha apuntat, disposem de les actes dels tres comitès principals
(Executiu, Producció i Vendes) d’abans i de després de la reestructuració del
1933, i les diferències pràctiques hi són ben escasses.

25. Kininmonth, «The Growth, Development…», pàg. 559: «Committee system had only limited
success, especially in the case of Manufacturing and Selling Committees. The result was that they
tended to be overloaded with paper and with detail about what were essentially routine mill or
selling matters».
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Pel que fa a la composició d’aquests comitès, tampoc no va variar amb
les noves directius del grup. Tot i que cadascun dels tres comitès més importants, Executiu, Producció i Vendes, tenia assignat formalment un responsable, a les reunions hi van continuar assistint tots els directors espanyols més
els apoderats. La puntualització dels Fabra, quan es va constituir la nova
organització, en el sentit que finalment el control global de la gestió quedava aglutinat en el Comitè Executiu, i el fet que en aquest comitè hi eren
representats tots els directors, diluïen aquest principi d’assignació directa i
personal de la responsabilitat.

125

L’estructura financera
1903-1905. Constitució i reestructuració
En el moment de la constitució, el capital de la societat era de 30 milions de pessetes, completat per una emissió de 15 milions de pessetes en obligacions.1 A finals
del primer exercici2 s’havien posat en circulació i havien estat subscrits 22.750.000
pessetes corresponents a les accions i 9.050.000 pessetes corresponents a les obligacions. Les subscripcions, però, no eren desemborsaments en efectiu, sinó les
aportacions inicials d’actius i fons de comerç dels socis a la nova companyia.3
Aquests recursos no eren suficients per tal d’abordar el projecte de creació
d’un veritable grup industrial a partir de les cinc fàbriques inicials fusionades.
La reestructuració, com veurem més endavant, constituí La Manufacturera
com el centre de la companyia, prescindint de la fàbrica de Manresa de forma
gairebé immediata i del Vapor del Fil a mig termini. En paral·lel es produïa
una important renovació de maquinària. I tot això, és clar, valia molts diners:
del 1904 al 1906 el volum de les inversions aprovades pel Consell d’Inspecció
ascendí a 3.202.655,07 pessetes.
Per finançar aquestes inversions, el mateix exercici del 1904 es posaren en
circulació 1,2 milions de pessetes en accions preferents i 950.000 pessetes en obligacions. L’any següent les necessitats de recursos continuaven i en el Consell d’Inspecció de 30 de setembre de 1905 s’aprovà:
Los Sres Directores manifiestan que teniendo en cuenta los desembolsos ocasionados
con la compra de maquinaria para «La Manufacturera» y debiendo proceder á la compra de maquinaria para las fábricas de Torelló y S. Martín que importará una fuerte
cantidad, consideraban necesario pedir á la Junta General autorización para poner en
circulación al tipo de la par las 10.000 acciones preferentes y las 10.000 obligaciones
existentes actualmente en cartera á medida que vayan haciendo falta fondos para atender á las necesidades de la Compañía.4

1. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 03/7/1903.
2. Cal dir que l’exercici societari inicialment començava l’1 de juliol i acabava el 30 de juny (excepte
el primer exercici de la societat, que s’inicià l’1 de maig de 1903 i finalitzà el 30 de juny de 1904).
Això es mantingué fins al 30 de juny de 1907. El 31 de desembre de 1907, a causa de la introducció de
l’impost sobre utilitats, es tanca un exercici de mig any (d’1 de juliol a 30 de desembre) i es comença
l’exercici següent, el de 1908, que ja coincideix amb l’any natural.
3. Del capital s’havien subscrit la totalitat de les accions ordinàries, 15 milions de pessetes, i 7.750.000
pessetes corresponents a accions preferents.
4. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 30/9/1905.
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Aquell mateix any, 2 milions de pessetes corresponents a accions preferents
i a obligacions a parts iguals van entrar a la societat. A partir de llavors, fins
al 1919 no es van posar en circulació els 4 milions d’accions i els 4 milions
d’obligacions que restaven.5
1906-1915. Desinversions i excessos de tresoreria
A partir del 1906 i fins al 1919, l’activitat inversora de la societat es redueix de
forma molt significativa. Les operacions d’inversió en aquest període foren: la
constitució de l’Agencia Central de Hilaturas el 1909 (200.000 pessetes), l’ampliació de La Manufacturera entre el 1912 i el 1914 (313.000 pessetes) i la compra del Vapor del Rec el 1915 (245.000 pessetes). En contrapartida, el 1906 es
vengué la fàbrica de Manresa per 550.000 pessetes, amb un calendari de pagament de deu anys. El mateix any es cobraren 99.035 pessetes per la venda de la
maquinària de Sant Martí i el 1915 es vengué a La Hispano Suiza una part dels
terrenys del Vapor del Fil per un import de 336.522 pessetes, que es cobrarien al
llarg de quatre anys. Addicionalment, a partir del 1909 els beneficis comencen
a situar-se en nivells molt elevats. La combinació d’aquests factors ocasionarà a
la societat excessos importants de tresoreria. En el Consell de 7 d’agost de 1909:
Los Sres Directores exponen al Consejo un estado demostrativo del movimiento probable de Caja, hasta el 31 de Marzo próximo […]. Según dicho estado resulta excesiva, para las necesidades corrientes, la cantidad que la Compañía tiene en Caja y el
Consejo después de detenida deliberación acuerda facultar a los Sres. Directores para
invertir la cantidad que estimen conveniente, en valores de primera clase.6

La Fabra i Coats invertirà, entre el 1909 i el 1910, 2.722.110,44 pessetes en
valors de companyies de ferrocarrils, de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, de la Sociedad Anónima Canal de Urgel, de la Compañía Barcelonesa
de Electricidad, de la Compañía Transatlántica, i també en la constitució de
l’Agencia Central de Hilaturas.7 Els Fabra tenien interessos en diverses d’aquestes societats: Ferran Puig, l’avi de Ferran i Romà, fou fundador de la SA Canal
de Urgel; Camil Fabra, el pare, tenia interessos a la Compañía Transatlántica,
i Ferran Fabra fou conseller de la Compañía Barcelonesa de Electricidad.8
5. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/04/1909.
6. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/8/1909.
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 28/10/1909, 5/7/1910,
16/12/1910.
8. Soledad Bengoechea, Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, pàg. 337; Izard, Manufactureros industriales y…, pàg. 72;
Hernández Sandoica, «La “Compañía Transatlántica…», pàg. 126-128.
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Les principals necessitats de tresoreria d’aquest període son generades
per les obligacions de remuneració del capital dels socis (a través dels dividends
o altres instruments financers que s’introduiran més endavant, com les cèdules
beneficiàries), per la retribució i amortitzacions de les obligacions emeses per la
companyia i per l’increment del circulant, originat per la necessitat de compres
de cotó, que suposarà una partida cada vegada més important del balanç.9
Per fer front a aquestes necessitats, la societat acudí a dues fonts de
finançament: la borsa i els bancs. L’any 1911, les accions preferents i les obligacions emeses per la societat sortien a cotitzar a la Borsa de Barcelona.10 El
mateix any es contractava un crèdit en compte corrent a la Sociedad de Crédito Mercantil per l’import d’1 milió de pessetes, de termini indeterminat i
a un tipus del 5 % anual, amb garantia d’una part dels valors que la societat
tenia en cartera.11 L’any 1915 les tensions en el circulant descrites forçaran que
es comencin a liquidar part de les inversions financeres, pràctica que continuarà durant els dos anys següents.12
1916-1919. Dividends i cotó: el recurs als bancs
L’any 1917 tots aquests elements, més les dificultats de proveïment de cotó a conseqüència de la Gran Guerra, incideixen en la necessitat d’injectar nous recursos
a la companyia. Les explicacions al Consell d’Inspecció eren prou clares:
El señor Presidente manifiesta al Consejo que la Dirección ha considerado conve
niente la compra de algodón en rama en cantidades algo mayores de las acostumbradas en atención a las anormales circunstancias creadas por la guerra pudiendo
asegurar que la existencia en las fábricas cubre hoy las necesidades hasta fin de enero
de 1918. […] Esta medida hace que se nos aglomeren en los próximos meses los

9. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 29/11/1913, 16/12/1915.
La primera emissió de cèdules beneficiàries es realitza a la Junta General Extraordinària del 16
de desembre de 1915 i fou de 15.000 títols. Aquests títols no tenien cap participació en l’administració de la companyia, però sí que donaven dret a una remuneració que hem considerat com a dividend. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 31. Libro de Actas de la Junta General: JGE 16/12/1915.
10. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 22/3/1911; Hortalà
i Arau, «Crisis y auges…». Hortalà situa l’inici de cotització de la Fabra i Coats el 1908. Segons
les actes del Consell d’Inspecció de la societat, en canvi, l’acord no es pren fins al 22 de març de
1911: «8º. Se instruya expediente, llevando al efecto todos los requisitos legales necesarios para que
sean admitidos á la contratación pública y cotización oficial de Bolsa, las acciones preferentes y las
obligaciones emitidas por esta Compañía».
11. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/4/1911.
12. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 16/12/1915, 2/9/1916.
L’any 1915 la societat crea un nou instrument de remuneració als accionistes: les cèdules beneficiàries.
Inicialment són 15.000 cèdules repartides a proporció d’una per a cada dues accions ordinàries, amb dret
a participació dels beneficis restants després d’haver repartit un 8 % màxim a les accions ordinàries.
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vencimientos de gran número de facturas de algodones y dados los precios elevados
que hoy rigen no extrañará al Consejo el saber que las facturas de algodones que debemos pagar en un plazo de tres meses asciende a más de Pesetas 3.500.000.
La existencia en caja no es hoy día muy holgada debido en parte al gran valor que
tienen las existencias en nuestras fábricas y almacenes y que por los datos referentes
al Balance, de que tiene conocimiento el Consejo, habrá visto que ascienden á más de
cuatro millones de pesetas más que en 31 de Diciembre de 1915 y debiendo pagarse
en los próximos meses las facturas de algodones antes mencionadas y además atender
al pago del cupón de las acciones preferentes que vence en 31 del corriente y siendo
además deseo de la Dirección el poder pagar el cupón correspondiente á las Cédulas
Beneficiarias en Mayo próximo, la Dirección ha considerado conveniente el hacer
una operación de crédito de alguna importancia con la entidad o entidades bancarias
que convengan.13

S’aconseguiren dos préstecs, un amb el Banc de Barcelona per 1,5 milions de
pessetes i l’altre amb la Sociedad Anónima Arnús Garí per 500.000 pessetes.
Els tipus i els terminis eren idèntics: 5 % d’interès i sis mesos de termini
inicial, que es prorrogaren a sis mesos més. Ambdós préstecs foren cancel·lats
el març del 1918, però a finals d’any s’hagueren de renovar fins al setembreoctubre del 1919. Aquestes operacions eren negociades pel conseller Garí,
aprofitant els seus contactes amb la banca.14
L’any 1919 es féu una revaluació dels actius fixes de la societat per
acomodar els valors de les fàbriques i la maquinària al seu valor de mercat,
compensant així part de les accions no desemborsades pels socis. Es posaren
en circulació 8.000 accions preferents, totes les que restaven, i 7.000 obligacions (en total 7,5 milions de pessetes). No tenim el detall de la subscripció
de les accions i obligacions, però la partida d’aportacions i fàbriques del
balanç de la companyia, on s’inclou l’immobilitzat i les existències, passa de
44.095.322 pessetes l’any 1918 a 51.497.572 pessetes el 1919, pràcticament
els 7,5 milions de pessetes d’accions més obligacions que es van posar en
circulació.15
1920-1936. Anys d’inversions
A partir del 1920 s’enceta un nou cicle inversor amb noves ampliacions de
les fàbriques i també adquisicions d’altres companyies. Potser el projecte més

13. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 2/3/1917.
14. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 2/5/1917, 27/9/1917,
6/3/1918, 18/9/1918, 6/12/1918, 30/9/1919.
15. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/12/1919.
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Sala de màquines, Sant Andreu, c. 1920

rellevant serà l’adquisició de la societat Hilandería Planas, l’any 1920, per un
import de 6.466.158,32 pessetes (d’aquestes, 1,5 milions de pessetes van ser
pagades en accions de la societat). L’operació, a més, generà la necessitat de
reorganitzar tant la fàbrica de Borgonyà com la de Sant Andreu, incorporant
a l’activitat industrial la fàbrica del Rec. L’any 1920 la societat estimava que
les necessitats financeres per fer front a la reorganització de les fàbriques i a
la construcció de magatzems a Madrid i Bilbao ascendien a 5,5 milions de
pessetes, que s’esglaonarien en els dos anys següents.16

16. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 22/10/1920.
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Sala de màquines, Sant Andreu, c. 1900

La segona inversió important fou l’adquisició de la societat Manufacturas de Algodón Reunidas el 1923. En aquest cas s’adquiriren els títols de la
societat, que s’integraren en l’actiu de la Fabra i Coats, i també s’endegà un
procés de reorganització fabril, tot i que d’abast més limitat. De nou, una part
important del pagament es realitzà amb la contrapartida d’accions i obliga
cions de la Fabra i Coats. L’any següent, el 1924, s’arribà a un acord amb una
altra companyia, Portabella y Cía., Sociedad en Comandita, per a l’adquisició
de tots els seus estocs elaborats i en curs de fabricació, i d’una petita part de
la maquinària. Una fracció de l’important increment d’immobilitzat i estoc
en el balanç d’aquell any, de més de 8 milions de pessetes, devia correspondre
a aquesta adquisició. Després d’un parèntesi de tres anys, l’any 1928 es féu
un nou pas en la reorganització interna de les fàbriques. S’acordà traslladar
la pràctica totalitat de l’activitat productiva de Sant Martí a Sant Andreu. El
procés culminaria l’any 1935, quan es construí un gran edifici per a l’ampliació de la capacitat productiva a Sant Andreu.
Aquest panorama de fortes inversions va fer necessari diversificar les
vies de finançament. La societat requerí ampliacions de capital i l’emissió
d’obligacions, i hagué de recórrer al crèdit de la societat matriu i també, de
nou, al crèdit bancari. La compra d’Hilandería Planas el 1920 va aconsellar
un increment de capital de 15 milions de pessetes (10 milions en accions ordinàries i 5 milions en accions preferents). El capital de la societat assolia la
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xifra de 45 milions. Aquell mateix any s’emeteren obligacions per import de
5 milions més. A final d’any s’havien subscrit 1.480.000 pessetes en obliga
cions i 8.050.000 pessetes en accions.17
Cal anar amb compte, però, a l’hora de valorar aquesta ampliació. De
fet, no significà forçosament una aportació de recursos a la companyia. Dels
8.050.000 pessetes en accions, 3,5 milions de pessetes s’aplicaren a una revaluació d’existències, sense implicar cap entrada de tresoreria, i 1,5 milions de
pessetes es donaren a Manuel Planas com a part del preu d’adquisició d’Hilandería Planas. Aquests imports augmentaren el fons de comerç inicial de
15 milions de pessetes, que passà a ser d’uns 20 milions de pessetes.18
La segona operació d’importància, l’adquisició de Manufacturas de Algodón Reunidas, també va significar la incorporació de nous socis. La Fabra i
Coats adquirí la totalitat de les accions d’aquesta societat pagant als seus socis,
els Portabella, amb 1.000 accions ordinàries, 500 cèdules beneficiàries, 1.579
accions preferents i 1.579 obligacions, més un import de 2 milions de pessetes en efectiu corresponent a les existències. En total, el valor així comptat
ascendia a 4.079.000 pessetes, que correspon aproximadament a l’increment
que trobem a la partida de valors en cartera del balanç d’aquell any.19 A partir
d’aquí, hi ha diverses subscripcions d’accions i obligacions, fins a arribar al
1927, quan la societat pren la decisió de posar en circulació la totalitat de les
accions i obligacions restants (5.360.500 pessetes i 2.700.500 pessetes respectivament). L’acord va ser pres a París l’any 1927 en una reunió entre Romà
Fabra i J. O. M. Clark:
El Sr. Director Don Román Fabra comunica al Consejo de Inspección que la operación está asegurada por nuestros principales accionistas quienes tomarán todos los
valores correspondientes a los Accionistas que no hicieren uso de su derecho de op
ción o lo hicieren solo parcialmente.20

17. Durant el mateix any es va posar en circulació una part d’aquestes noves accions: 10.500 accions
ordinàries, 5.600 accions preferents i 5.250 cèdules beneficiàries, així com la totalitat de les obliga
cions emeses més un romanent de l’emissió inicial: 11.000 obligacions. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/2/1920, 3/5/1921.
18. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/4/1920, 19/6/1920.
Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1903 - Octubre
1934): «Minutes of the Meeting held with Mr. MacKenzie in Barcelona, 28th-30th January 1931».
En aquesta acta apareix el valor del fons de comerç per un import de 20.184.603,93 pessetes.
19. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 31. Libro de Actas de la Junta General: JGE 30/6/1923. Caixa 32.
Correspondència de direcció (1931-1936). Scheme of Purchase of Manfuacturas de Algodón Reunidas.
5/5/1923. J. O. M. Clark; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas,
7/4/1920.
20. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 12/12/1927.
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Just abans de la darrera ampliació de capital, que tindrà lloc l’any 1933, tornem a disposar del quadre del total d’accionistes de la societat, tant pel que fa
a accions ordinàries com a preferents. El detall no ha variat significativament
respecte del 1920 i el presentem en l’annex v. Com a novetats, cal destacar,
d’una banda, el cas de Mariano Planas, que el 1920 havia entrat a l’accionariat
amb 3.000 accions ordinàries (1,5 milions de pessetes) i que el 1928 ja s’havia
venut totes les accions, i, d’altra banda, el cas d’un altre grup de nous socis que
encara persisteix i que formen Emili Portabella i Carles Portabella (el tercer
dels germans, Joan, ja s’havia venut les participacions), incorporats arran de
la compra de Manufacturas de Algodón Reunidas el 1923. Cal assenyalar,
finalment, la participació del Montepío de Empleados de Escritorio, sense vot
però amb participació als beneficis, com una via que articulà la companyia per
permetre el finançament d’aquesta institució.
Els anys 1920 i 1921 tornem a detectar operacions de finançament bancari a curt termini, sovint a tres mesos, per fer front a necessitats puntuals de
circulant. Les entitats espanyoles que continuen fornint aquest finançament
són SA Arnús Garí, el Banc de Barcelona, el Banco de España i el Banco
Urquijo Catalán. Ara la novetat és que ja hi ha comptes oberts per pagar factures de cotó en bancs anglesos: London County Westminster & Parr’s Bank
Limited, Kleinswort Sons & Co., The London and Liverpool Bank of Commerce Limited.21 Malauradament el Banc de Barcelona no podrà continuar
col·laborant en el finançament de la societat. En el Consell de 23 de maig de
1923 s’explicava:
El Consejo […] acuerda adherirse por lo que respecta a nuestra Compañía a la proposición de convenio presentada por el Banco de Barcelona en su expediente de suspensión de pagos con las modificaciones introducidas en ella y publicadas en el Boletín
Oficial de esta Provincia nº 11 correspondiente al día 9 de Mayo del corriente año.22

La societat també utilitzà fons de la matriu per cobrir el seu finançament. El
1921, J. & P. Coats havia concedit un compte de crèdit a la Fabra i Coats d’unes
200.000 lliures (5,7 milions de pessetes al canvi); el passiu amb la matriu a finals d’aquell any ascendia a 9.901.638 pessetes i arribà a ser de 13.246.310 l’any
1925. L’ampliació de capital el 1927 permeté la reducció del deute a 1.565.644
pessetes.23 L’any 1931 la societat disposava de dues línies de finançament de
lletres de canvi amb dos bancs britànics, el Kleinwort Sons & Co. i el British

21. MUHBA. Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 19/6/1920, 31/3/1921.
22. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/5/1923.
23. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 31/3/1921.
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Fabra i Coats: Operacions de crèdit (1903-1935)
Ref. CI / MM
/ Corr.

Entitat financera
/ prestamista

Tipus d’operació

Import

Divisa

Durada

Venciment

Garantia
Valors en dipòsit
que la societat
havia adquirit

CI 03.04.1911

Sociedad de
Crédito Mercantil

Compte de crèdit
5%

1.000.000

Pessetes

Indeterminat

CI 02.05.1917

Banc de
Barcelona

Compte de crèdit
5%

1.500.000

Pessetes

6 mesos

13.09.1917

CI 02.05.1917

SA Arnús Garí

Préstec 5 %

500.000

Pessetes

6 mesos

02.09.1917

CI 27.09.1917

Banc de
Barcelona

Compte de crèdit
5%

1.000.000

Pessetes

6 mesos

13.03.1918

CI 27.09.1917

SA Arnús Garí

Préstec 5 %

500.000

Pessetes

6 mesos

02.03.1918

CI 06.12.1918

Banc de
Barcelona

Compte de crèdit
5%

1.000.000

Pessetes

6 mesos

CI 06.12.1918

SA Arnús Garí

Préstec 5 %

500.000

Pessetes

6 mesos

CI 19.06.1920

London County
Westminster
& Parr’s Bank
Limited

Compte de crèdit

500.000

Pessetes

3 mesos

CI 19.06.1920

SA Arnús Garí

Compte de crèdit

500.000

Pessetes

CI 19.06.1920

SA Arnús Garí

Lletra lliurada per
Ferran Fabra al
càrrec de la societat

500.000

Pessetes

20.08.1920

CI 19.06.1920

Banc de
Barcelona

Lletra lliurada per
Ferran Fabra al
càrrec de la societat

500.000

Pessetes

26.08.1920

CI 19.06.1920

Banc de
Barcelona

Lletra lliurada per
Ferran Fabra al
càrrec de la societat

500.000

Pessetes

26.08.1920

CI 19.06.1920

Banco de España

Lletra lliurada per
Ferran Fabra al
càrrec de la societat

750.000

Pessetes

CI 31.03.1921

Banco de España

4 lletres
descomptades pel
Banco de España

2.000.000

Pessetes

CI 31.03.1921

Banco Urquijo
Catalán

Lletra lliurada per
Ferran Fabra al
càrrec de la societat

-

CI 31.03.1921

Kleinwort Sons
& Co.

Crèdits oberts per
finançar compres
de cotó

-

CI 31.03.1921

The London &
Liverpool Bank
of Commerce
Limited

Crèdits oberts per
finançar compres
de cotó

-

CI 31.03.1921

J. & P. Coats
Limited

Compte de crèdit

200.000

Lliures

Corr.
19.08.1931

Kleinwort Sons
& Co.

Lletres de canvi,
límit de descompte
de 160.000 lliures

85.000

Lliures

Corr.
19.08.1931

British Overseas
Bank

Lletres de canvi,
límit de descompte
de 170.000 lliures

90.000

Lliures

MM
15.01.1932

The Anglo-South
American Bank

2.000.000

Pessetes

MM
15.06.1932

Royal Bank of
Canada

3.000.000

Pessetes

4.500 obligacions
en cartera de la
companyia
4.500 obligacions
en cartera de la
companyia
4.500 obligacions
en cartera de la
companyia

17.08.1920
Ferran Fabra

3 mesos
8.000 obligacions
de la companyia

6 mesos
aprox.

Quadre 1. La columna «Ref. CI (Consell Inspecció) / MM (Minutes of Meetings) / Corr. (Correspondéncia)»
recull la data de referència del consell, de les actes o de les cartes. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas. 4.2.25. Minutes of Meetings,15/1/1932, 15/6/1932. 4.2.23.
Correspondencia, 19/8/1931
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Evolució de l’accionariat de la CA Hilaturas de Fabra y Coats
1906

1920

1933 (ag.)

1933 (des.)

18.000

18.000

29.416

38.616

60 %

60 %

59 %

64 %

-

17.000

19.335

19.335

J. & P. Coats
Accions ordinàries
Accions preferents
Total Coats

Nombre
Percentatge
Nombre
Percentatge
Nombre
Percentatge

57 %

48 %

48 %

35.000

48.751

57.951

58 %

54 %

58 %
10.786

Fabra
Accions ordinàries
Accions preferents

Nombre

7.172

7.357

10.692

Percentatge

24 %

25 %

21 %

18 %

-

7.352

7.135

7.135

Nombre
Percentatge

25 %

18 %

18 %

14.709

17.827

17.921

25 %

20 %

18 %

2.000

2.000

2.990

2.990

7%

6,7 %

6%

5%

-

1.700

1.851

1.851

Nombre

Total

Percentatge

English Sewing Cotton Co.
Accions ordinàries
Accions preferents

Nombre
Percentatge
Nombre
Percentatge

6%

5%

5%

3.700

4.841

4.841

6%

5%

5%

2.828

2.643

6.902

7.608

9%

8,8 %

14 %

13 %

-

3.948

11.679

11.679

Nombre

Total

Percentatge

Resta
Accions ordinàries
Accions preferents
Total

Nombre
Percentatge
Nombre
Percentatge

13 %

29 %

29 %

Nombre

6.591

18.581

19.287

Percentatge

11 %

21 %

19 %
60.000

Total companyia
Accions ordinàries
Accions preferents

Total accions

Nombre

30.000

30.000

50.000

Percentatge

100,0 %

100,0 %

100 %

100 %

Nombre

30.000

30.000

40.000

40.000

Percentatge

100 %

100 %

100 %

100 %

Nombre

60.000

60.000

90.000

100.000

30.000.000

30.000.000

45.000.000

50.000.000

100 %

100 %

100 %

100 %

Ptes.
Percentatge

Quadre 2. Partim del 1906, quan disposem del primer detall d’una junta d’accionistes, tot i que només
per a les accions ordinàries. Tampoc disposem de les dades corresponents a les accions preferents del
desembre del 1933, per la qual cosa hem pres les mateixes que les de la junta del mes d’agost del mateix
any. L’ampliació de capital només afectà les accions ordinàries, i per aquest motiu ens atrevim a fer
l’extrapolació. Les dates de les juntes d’accionistes utilitzades per elaborar el quadre són les següents:
29/09/1906, JGO; 13/03/1920, JGE; 30/08/1933, JGE, i 04/12/1933, JGE
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Overseas Bank, per un límit de 160.000 lliures, 7,6 milions de pessetes, i
170.000 lliures, 8,1 milions de pessetes respectivament, dels quals l’any 1931
tenien disposades 175.000 lliures.24 El gener del 1932, la Fabra i Coats tenia
contractat un préstec important amb The Anglo-South American Bank, que
fou cancel·lat sis mesos després amb un nou crèdit concedit pel Royal Bank
of Canada, mercès a la intervenció de Coats, per un import de 3 milions de
pessetes.25
El quadre 1 inclou totes les operacions de préstec que hem pogut localitzar. La societat utilitzà el crèdit bancari per cobrir les seves necessitats
de tresoreria a curt termini i aprofità els contactes de la matriu per accedir a
la banca internacional. Hem assenyalat anteriorment que, a partir del 1897,
Paisley centralitzà el finançament de totes les filials del grup. Per a Espanya,
però, el quadre mostra ben clarament que la Fabra i Coats conservà un cert
grau d’autonomia que li permeté aprofitar les relacions dels Fabra per contractar amb la banca del país.
A inicis dels anys trenta era clar que la companyia estava necessitada
de fons i s’inicià una operació d’ampliació de capital. El 30 d’agost de 1933
tenim la darrera ampliació de capital d’aquest període, per un import de 5 milions més de pessetes (10.000 accions ordinàries i 5.000 de cèdules beneficiàries), amb la qual el capital social assolia la xifra de 50 milions. De les 10.000
accions, 9.200 van ser subscrites per J. & P. Coats, cosa que va reforçar encara
més el seu domini sobre la companyia.26
Els accionistes
Arribats en aquest punt és interessant fer un repàs de l’evolució a llarg termini
de l’accionariat de la societat en tot el període que ens ocupa. El quadre 2 ens
el presenta, agrupant els socis per famílies.27 No hi ha grans canvis en l’evolució de la participació. El control de la societat, en mans de Coats, es manté
i es reforça en tot el període, la participació de l’English Sewing Cotton disminueix molt lleugerament i els que efectivament perden un cert pes específic
són els Fabra, tant pel que fa a les accions ordinàries com a les preferents —el
total d’accions que posseïen es redueix del 25 % al 18 %. La disminució del
percentatge d’accions ordinàries era fruit de l’entrada de nous socis, a qui es
24. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 19/8/1931.
25. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/6/1932.
26. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 24/10/1933.
27. Dins el grup Coats hi ha les accions de J. & P. Coats; dins el grup Fabra, només les participacions
de Ferran i Romà Fabra i Puig i les dels seus fills respectius, Joan i Lluís, i Camil i Alfons; l’English
Sewing Cotton era representada només per ella mateixa en els juntes, i finalment hem agrupat els
altres accionistes en el grup «Resta».
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Finançament de la CA Hilaturas de Fabra y Coats (1903-1935)
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS

158.849.964

RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS

142.422.442

Beneficis (abans interessos d’obligacions)

111.548.929

Amortitzacions

24.663.513

Reserves

6.210.000

RECURSOS PROCEDENTS DE VENDES D’ACTIUS

936.522

Venda fàbrica dels Panyos

550.000

Terrenys del Vapor del Fil

386.522

RECURSOS PROCEDENTS DE L’EMISSIÓ D’ACCIONS

16.960.500

Emissió d’accions

27.250.000

Aportacions inicials

22.750.000

Saldo final

50.000.000

Emissió d’accions aplicada a revalorització

-7.500.000

Revalorització actius fixos 1919

4.000.000

Revalorització existències 1920

3.500.000

Emissió d’accions aplicada a pagament a nous socis

-2.789.500

Hilandería Planas

1.500.000

Manufacturas Algodón

1.289.500

RECURSOS PROCEDENTS DE L’EMISSIÓ D’OBLIGACIONS

-1.469.500

Emissió d’obligacions

10.950.000

Aportacions inicials

9.050.000

Saldo final

20.000.000

Amortització obligacions

-6.650.000

Emissió d’obligacions aplicada a pagament a nous socis

-2.269.500

Hilandería Planas
Manufacturas Algodón

1.480.000
789.500

Emissió d’obligacions aplicada a revaloritzacions
Revalorització actius fixos 1919

-3.500.000
3.500.000

TOTAL APLICACIONS DE RECURSOS

155.366.075

TOTAL INVERSIONS IMMOBILITZAT I ESTOC

48.749.995

Augments d’immobilitzat i existències

64.808.995

Aportacions inicials

28.525.532

Saldo final

93.334.527

Inversions amb contrapartida d’accions o obligacions

-5.059.000

Accions

2.789.500

Obligacions

2.269.500

Augments d’immobilitzat i existències derivats de revaloritzacions

-11.000.000

PAGAMENT HILANDERÍA PLANAS

3.486.313

Efectiu

679.604

Resta

2.806.709

INTERESSOS OBLIGACIONS

18.974.160

DIVIDENDS

84.155.607

Quadre 3. Elaboració pròpia
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pagava en part amb accions de la societat, però, sobretot, responia a la major
presència de Coats en les operacions d’ampliació de capital necessàries per al
refinançament de la companyia. Recordem, per exemple, que dels 5 milions
que s’invertiren el 1933 en la darrera ampliació, 4,6 milions, és a dir, un 92 %,
els van cobrir els socis escocesos.
Finalment, hi ha un tercer element que val la pena comentar: el progressiu increment del grup no identificat que s’agrupa en l’apartat «Resta». Aquí
incloem els altres socis que provenien de la part Portabella, els nous socis que
es van incorporant al negoci amb les adquisicions, les petites participacions
d’altres membres de la família Fabra, dels membres del Consell d’Inspecció o
dels directors de la Coats, etc., així com també una sèrie d’accions els propietaris de les quals no assistien a les juntes. Per exemple, l’agost del 1933, en presència del 98,9 % de les accions ordinàries, només eren presents a la Junta el
88,4 % de les preferents; és a dir, quedaven 9.904 accions per representar, per
un valor total de 4.952.000 pessetes. Recordem que, des del 1911, les accions
preferents de la societat cotitzaven a la Borsa de Barcelona. La nostra hipòtesi
és que la majoria d’aquestes accions els titulars de les quals no hi eren presents
eren les que s’havien pogut col·locar en borsa. Si això fos així, ens podríem
aventurar a dir que un import proper als 5 milions de pessetes dels capitals
que contribuïren a finançar la companyia provenia de la seva sortida a borsa.
Una visió global de la política de finançament
Utilitzant les dades subministrades pels balanços de la societat i les explica
cions de les juntes generals i del Consell d’Inspecció, hem elaborat el quadre 3.
D’entrada, s’observa que hi ha una diferència entre els recursos generats i els
aplicats de prop de 3,5 milions de pessetes. S’ha preferit mantenir el quadre
així per fer evident que no ofereix una anàlisi exhaustiva de tots els fluxos financers de la companyia, sinó que es limita a reflectir-ne els més significatius
per poder explicar la política de finançament a llarg termini.28

28. Per a la construcció del quadre hem partit dels balanços anuals de la societat i hem utilitzat també
informació complementària procedent de les actes de la Junta d’Accionistes, del Consell d’Inspecció,
de les Minutes of Meetings, etc. No hem acudit al detall dels llibres de comptabilitat (majors i
diaris), i això fa que la informació que presentem no sigui exhaustiva, que inclogui en alguns casos
estimacions calculades per nosaltres i, finalment, que a causa de no disposar de tota la informació
hi pugui haver errors que una anàlisi comptable detallada posaria en evidència. Així, per exemple,
la xifra d’amortitzacions no s’ha extret de la dotació al compte de resultats per aquest concepte, sinó
directament del saldo d’amortització acumulada de l’any 1935. Sens dubte, doncs, la dada està infravalorada. Tot i això, creiem que les fonts utilitzades ens han permès controlar els fluxos principals i
per aquesta raó les conclusions globals de la nostra anàlisi estan prou fonamentades.
Es comenten a continuació algunes de les pràctiques de la societat que han fet que l’anàlisi es compliqués. Hem detectat sovint que moltes de les subscripcions d’accions no implicaven
l’entrada efectiva de recursos, sinó el pagament d’adquisicions de companyies, o que s’aplicaven
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La societat, al llarg dels trenta-dos anys que ens ocupen, manté una
política de dividends molt exigent que fa que 84 dels 92 milions de pessetes de beneficis es reparteixin als socis. Les necessitats addicionals de fons
per finançar el creixement de la companyia que no quedaven cobertes per
les reserves i l’amortització es van cobrir de diverses maneres. Una de molt
significativa va consistir a donar entrada a nous socis a la companyia o a
atorgar-los part de les obligacions. El recurs al crèdit de tercers només va ser
utilitzat puntualment per la societat, que, quan va necessitar reequilibrar les
seves finances, va optar per noves aportacions dels accionistes. El saldo net
financer d’emissió de noves accions va ser de 16.960.500 pessetes durant tots
aquests anys, pràcticament el diferencial necessari per cobrir les inversions no
sostingudes per les reserves i l’amortització. La política d’obligacions, en canvi, resulta en un saldo net de prop de zero durant el període. Es va comportar
com un finançament pràcticament constant de mitjana, amb una rendibilitat
del 4,5 % i un cost total estimat de 18,7 milions.
Era molt habitual que s’utilitzessin les obligacions com un complement
de l’emissió d’accions destinada als mateixos titulars. Ho hem vist en el moment de la constitució, quan tot l’immobilitzat es paga als socis en obligacions. Ho hem vist també en la compra de noves societats, en què una part
del preu es paga en accions i obligacions. Per últim, quan finalment l’emissió
implica una entrada real de recursos financers, a vegades també tenim constància que era coberta pels socis.

a revaluacions dels actius. Creiem que la majoria d’aquests casos han estat detectats i recollits en
el quadre. Ens resta un dubte important en el cas d’Hilandería Planas, el preu d’adquisició de la
qual, 6.466.158 pessetes, sabem que fou pagat en part en accions, 1,5 milions de pessetes, i en una
altra part en efectiu, 679.604 pessetes. Tenim indicis que 1.480.000 pessetes van ser pagades amb
obligacions de la companyia (així ens ho fa pensar la subscripció d’aquest import, que coincideix
pràcticament amb l’import de l’aportació de maquinària, 1.479.845,52 pessetes, de finals del 1920).
Ara bé, no sabem com es pagà la resta, els 2.806.709 pessetes que hem incorporat en el quadre com
una aplicació de recursos.
També hem detectat que, a vegades, els dividends, en la seva totalitat o en part, es pagaven amb
accions o obligacions. Aquesta pràctica, per contra, no l’hem pogut quantificar, per la qual cosa en
el quadre tots els dividends estan considerats com a sortides de tresoreria. Respecte de les vendes
d’immobilitzat, el quadre és incomplet per força. Ens hem limitat a incorporar les desinversions
respecte de les aportacions inicials corresponents a la fàbrica dels Panyos i el Vapor del Fil. Respecte
de les aportacions inicials, hem considerat en origen el saldo net d’accions i obligacions (restant
l’import en cartera) a finals del 1903, 31,8 milions de pessetes, i com a contrapartida, el saldo net de
l’immobilitzat a finals d’aquell any, 28.525.532 pessetes. Ja veiem que hi ha un diferencial de gairebé
3,3 milions de pessetes, del qual no tenim detall. És molt probable que respongui a elements de circulant aportats per les societats constituents que no hem tingut en compte. En sentit contrari, també
és segur que l’import d’immobilitzat més existències a final d’any no coincideix exactament amb el
de les aportacions inicials. L’import dels interessos pagats de les obligacions és resultat d’un càlcul
realitzat anualment, prenent com a import de passiu les obligacions vives a final d’any i aplicant-hi
un interès del 4,5 %.
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Si sumem l’import dels dividends i els imports del cost del finançament
d’obligacions, arribem a una quantitat de 103 milions de pessetes de remuneració dels recursos invertits. Aquesta xifra representa un rendiment del 6,4 %,
que, acceptant la hipòtesi que els accionistes eren els propietaris majoritaris
de les obligacions, podem considerar com a taxa de remuneració real dels
accionistes. Si només tinguéssim en compte els dividends sobre el capital, la
rendibilitat pujaria fins al 7,8 % (vegeu els annexos iii i vi). La mitjana de
tipus d’interès a llarg termini durant el període fou del 5,4 %. Ens trobem,
doncs, amb uns nivells de remuneració modestos.29
Com ja hem vist, les obligacions i les accions preferents de la societat
cotitzaven en borsa, i caldria esbrinar quina part de les noves aportacions, tant
d’obligacions com d’accions, provenia dels socis ordinaris i quina part provenia de la sortida en borsa de la companyia. No podem precisar això respecte
de les obligacions. En canvi, pel que fa a les accions preferents, ja hem vist
que podríem estimar que per aquesta via es podien haver captat a l’entorn de
5 milions de pessetes, un import gens negligible en el total de recursos captats
per la companyia. Resumint, la majoria dels recursos amb què pogué comptar la societat en aquest període foren originats pel benefici que ella mateixa
generava. Globalment, un terç d’aquests recursos es reinvertia i els dos terços
restants retornava als socis en forma de dividends o interessos.
Comptabilitat i informes de gestió
Històricament, la funció financera tingué un gran protagonisme dins el grup
Coats. L’any 1890, quan J. & P. Coats adoptà la forma de societat limitada i
començaren a crear-se els comitès com a unitats de gestió, un dels dos primers
comitès a constituir-se a Paisley fou el de Finances. El Comitè de Finances,
en el moment de la seva formació, estava constituït per les figures de més nom
dins la companyia: Sir James Coats, Sir James Whitehead, Archibald Coats,
James Coats (fill), Sir Thomas Glen Coats, George Coats, Daniel Coats i
O. E. Philippi, la qual cosa és reflex del pes que tenien aquests assumptes en
la gestió de la societat. Quan l’any 1931 es reconstitueixen tots els comitès, el
de Finances manté el seu prestigi i influència.
Darrere d’aquesta posició de la funció financera dins l’organigrama
del grup, hi havia la consideració que la informació comptable i financera
era una vertadera eina de gestió per a la direcció, indispensable per al control d’un grup gran i complex, una eina que els comitès de Coats utilitzaven
de forma transversal com a base sobre la qual prenien les seves decisions. El

29. Carreras, Tafunell, Historia económica de…, Apèndix Col. 16, Tipo de interés a largo plazo.
Mitjana aritmètica de 1903 a 1935.
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sistema financer, comptable i fiscal del grup era molt centralitzat. El model
de gestió de tresoreria s’apropava molt a una tresoreria centralitzada, en què
els dividends i comptes de bancs de les companyies filials eren controlats per
la central. La matriu establia els criteris comptables i analitzava la informació
de forma molt detallada; vers el 1906 Coats tenia definits més de 100.000
comptes comptables. Els tancaments comptables es feien a Glasgow i les filials
podien desconèixer la informació de la pròpia rendibilitat. La política fiscal
també es planificava des de les oficines de la matriu.
El grup tenia una forta tradició de cura per la confidencialitat que pogués requerir tot tipus d’informació «delicada», especialment respecte de les
transaccions que afectaven la família, com ara salaris, préstecs, dividends, etc.
Per assegurar-ne la privacitat, i seguint una pràctica habitual a les empreses
escoceses de l’època, aquestes transaccions s’enregistraven en uns llibres de
comptabilitat específics, els private ledgers, que tenien un accés restringit.30
El novembre del 1903, ben poc després de la constitució de Compañía
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, un equip de tres persones del departament de comptabilitat de The Central Agency arriben a Barcelona i durant
diverses setmanes treballen amb els equips locals amb l’objectiu d’homogeneïtzar les pràctiques comptables escoceses amb les espanyoles al més ràpid
possible. Mig any després, el juny del 1904, es completarà aquesta formació
amb l’arribada d’una persona de la secció de costos per aplicar el sistema de
costos del grup.31
El primer pas per implantar el model de gestió del grup en l’àrea financera era, doncs, partir d’unes dades gestionades de forma homogènia, aplicant
les normes i els criteris Coats en el procés d’elaboració de la informació. Ara bé,
a Espanya, l’aplicació d’aquestes normes, l’elaboració dels tancaments comptables anuals, la realització de previsions financeres i de comptes de resultats, i
la preparació dels informes de control de gestió són tasques que es faran a les
oficines de Barcelona i que seran responsabilitat de la direcció espanyola.
Estatutàriament, recordem que era funció del Consell d’Inspecció proposar l’aprovació dels balanços i del compte de resultats a la Junta d’Accionistes. La presència efectiva dels directors britànics a les reunions del Consell fou
gairebé nul·la al llarg de tots aquests anys. La direcció espanyola gaudí d’un
marge d’autonomia molt important en aquest àmbit, sempre, és clar, dins del
marc de les normes marcades pel grup.
30. Kininmonth, McKinstry, «Stitching it up…», pàg. 379-382, 386; Kininmonth, «The Growth,
Development…», pàg. 563-564.
31. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carta de The Central Agency a CAHFC (7/11/1903); Carta de J. & P. Coats a CAHFC
(6/6/1904).

L’estructura financera

141

Oficines de la Fabra i Coats a Barcelona, c. 1920

En les actes del Consell podem resseguir algunes de les pràctiques
comptables aplicades a la Fabra i Coats amb més impacte en els registres de la
societat. En el moment de la constitució s’establí com a percentatge d’amortit
zació un 5 % del valor de maquinària com a depreciació anual mínima que
permetés assegurar el desenvolupament a llarg termini de la companyia.32 A
partir de finals dels anys vint, quan els resultats disminuïren, la comptabilitat
començà a aplicar criteris de prudència per prevenir eventuals riscos futurs.

32. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/7/1903. Aquesta
norma comptable era habitual. Sucesora de Fabra y Portabella establí a la fundació el mateix percentatge per a la maquinària més un 2 % del valor dels edificis. Gaceta de Madrid, 229 (16/8/1884).
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En el tancament del 1926, per exemple, i a causa de la disminució dels preus
del cotó, es fou més restrictiu en la valoració de les matèries primeres en els
balanços i, en previsió dels futurs canvis tècnics en la maquinària, s’incrementaren els fons d’amortitzacions. Els directors deien al Consell:
No dudamos que aprobaréis el criterio recogido en estos dos puntos, ya que afianza el
porvenir de nuestra Compañía aun cuando afecta la cifra de beneficios de 1926.33

Aquest tarannà prudent i l’objectiu de mantenir una societat sanejada financerament, s’accentuà a mesura que l’entorn econòmic i social s’enraria. A partir
del 1920 es va iniciar la política, portada a la pràctica de forma discontínua, de
destinar una part del benefici a reserves, de manera que s’anava capitalitzant la
societat. El 1933 una modificació dels estatuts afegia l’obligació d’aportar un
mínim de 500.000 pessetes anuals al fons de reserva. En total, fins al 1935 la
societat destinà 5.710.000 pessetes a les reserves.34 L’any 1936, els arguments
dels directors a l’hora de presentar els resultats de 1’any anterior al Consell no
poden ser més lúcids i premonitoris:
Las circunstancias actuales nos han aconsejado la mayor prudencia en la formalización de nuestro Balance […]; no dudamos que aprobaréis nuestras iniciativas en
este terreno, aún cuando suponga una reducción de dividendos […] ya que tienden a
hacer más firme, cada día, la situación de nuestra Compañía, asegurando su porvenir,
sean cuales fuesen las circunstancias que pudieran presentarse.35

Malgrat les normes dictades pel grup i la importància atorgada a la seva aplicació, també es produïen errades, a vegades molt importants. En el tancament
comptable de l’any 1931, el valor de l’estoc patí una disminució no esperada
d’1.158.000 pessetes. La conseqüència fou que el benefici final de l’exercici va
ser molt inferior a la previsió realitzada per la direcció, i el dividend a compte que a meitat d’any s’havia pagat als accionistes era excessiu. Per evitar la
possibilitat d’aquest error en el futur, es decidí que a partir de llavors la Fabra
i Coats tenia l’obligació de formular un balanç a 30 de juny que permetés
conèixer amb tota exactitud quina era la marxa de l’exercici, abans d’establir
el dividend a compte.
33. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/3/1927.
34. A més de les 500.000 pessetes, els estatuts obligaven a aportar a reserves un 15 % del benefici
menys les 500.000 pessetes ja aportades. Del romanent després de pagar l’anterior i pagar, a més, el
8 % de rendiment a les accions preferents, la meitat havia de restar a la companyia. MUHBA, Arxiu
Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 6/5/1932, 19/8/1933.
35. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1936.
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Aquesta mesura, però, no permetia entendre per què l’estimació inicial
de resultats diferia de forma tan significativa respecte de la realitat. Per esbrinar l’origen del problema i cercar-hi solucions, es desplaçaren a la Fabra i
Coats dos tècnics comptables de Glasgow. Finalment, la diagnosi fou que el
sistema de costos utilitzat per a la valoració dels inventaris a la Fabra i Coats
no s’havia actualitzat des de la incorporació al grup, vint-i-cinc anys enrere,
i que totes les modificacions que des de llavors Coats havia implementat no
s’havien comunicat a la filial. Per resoldre aquest problema de forma definitiva, un comptable de la Fabra viatjà a Glasgow i completà la formació
en costos ja iniciada pels dos tècnics de la matriu desplaçats.36 L’incident és
força il·lustratiu: nominalment integrada en les normes i criteris del grup,
la filial espanyola tenia una forta autonomia per executar aquestes normes,
autonomia fonamentada en la confiança de Coats en la direcció dels Fabra.
Això feia que la presència efectiva del grup a Espanya fos feble i donava
peu a aquests problemes de coordinació, fruit de la llunyania, que podien
arribar a ser greus.
La comptabilitat era, doncs, un element important en la comunicació
entre Glasgow i Barcelona, però al seu costat i ja des d’un principi hi ha un
intercanvi constant i detallat d’altres informacions necessàries per a la gestió. Hem tingut accés a part de la correspondència entre la Fabra i Coats i
Glasgow en els primers anys de relació, entre el 1903 i el 1905. Per mitjà de
les cartes establertes entre la filial espanyola i la central es tracten tant temes
organitzatius i estratègics, clau per a l’arrencada de la nova companyia, com
aspectes de la gestió quotidiana de l’empresa.37
El 1903, a través de la correspondència creuada entre J. & P. Coats, The
Central Agency i l’encara existent Sucesora de Fabra y Portabella, es gestiona
la dimissió i substitució del director de la colònia de Borgonyà, John Fleshig,
i s’informa la colònia de la nova direcció de la companyia, a càrrec dels Fabra.
També per carta es modela la nova organització del personal, J. & P. Coats
comunica als Fabra el nivell salarial dels directors de Torelló i The Central
Agency proposa l’estructura de personal i de salaris per als serveis comercials
de Barcelona. La correspondència serveix també per coordinar la vinguda de
personal escocès que ha d’oferir la formació a la nova filial. Quan s’inicia el
projecte de la nova organització de les fàbriques, els intercanvis per carta entre J. & P. Coats i els Fabra per discutir aquest procés tan complex són molt

36. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/3/1932,
1/4/1932, 15/4/1932, 2/5/1932, 2/11/1932.
37. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Tots els punts recollits a continuació a la correspondència entre el 1903 i el 1905.
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CA Hilaturas de Fabra y Coats: Altes i baixes de treballadors de fàbrica
Sant Andreu

Torelló

Badalona

Total fàbriques

1.883

401

312

2.596

Altes

34

2

8

44

Baixes

2

Nre. treballadors el 30.6.1931

2

Nre. treballadors el 30.9.1931

1.851

399

304

2.554

Personal necessari per mantenir
tota la maquinària instal·lada en
plena ocupació

2.418

459

453

3.330

Quadre 4. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 01/12/1931

abundants. El conflicte laboral que el 1905 obliga el director de Borgonyà a
fugir de la colònia és comunicat i discutit per carta.
L’operativa diària també és present a la correspondència. J. & P. Coats
demana a Fabra d’estar informada de totes les gestions realitzades per la filial
espanyola relatives a la compra del cotó. La matriu segueix de prop la política
bancària a Barcelona i, per exemple, s’interessa per detalls tan concrets com
eren les raons per les quals la direcció espanyola decidí deixar de treballar amb
el Banco Hispano Americano i començar amb el Crédit Lyonnais, o per saber
si les ajustades comissions que s’havien aconseguit negociar amb el primer
banc es mantenien en el nou. Per la seva banda, les cartes amb The Central
Agency permetien gestionar la política de marques, el personal comercial, la
política de preus i descomptes, les accions comercials específiques que calia
aplicar davant casos concrets per aturar la competència, les rutes dels viatjants
o els problemes d’insolvència amb els clients.
Les actes del Consell d’Inspecció completaven la informació de la correspondència. Ja des de l’inici de la societat s’hi feia un seguiment de l’evolució del volum de vendes, que incloïa una comparativa amb el volum de
l’any anterior i la comunicació de les principals inversions acordades. Aquesta
informació anava adreçada a la direcció espanyola —no tenim constància que
fos traduïda i enviada a Glasgow. La documentació que hem manejat durant
aquests primers anys (sens dubte una part molt petita de la que es generava) no
ens permet parlar d’un sistema d’elaboració d’informes de gestió estructurat,
però sí d’un seguiment exhaustiu i detallat de la gestió de la filial espanyola en
tots els àmbits i d’una comunicació fluïda i útil per a la presa de decisions.
Aquest sistema de comunicació canvia de forma substancial a partir
del 1931 amb la constitució dels comitès. A partir del 3 de març de 1931,
data de celebració del primer comitè, es van definint els indicadors de gestió
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Estoc
considerat
indispensable

Ptes.

Setmanes
de venda que
representa

Ptes.

Setmanes
de venda que
representa

Setmanes
de venda que
representa

Fil gris

186.775

5,6

222.006

6,6

4,0

Fil blanc

136.956

10,8

120.087

9,5

3,0

Producte en procés
a les fàbriques

Fil negre

82.350

8,4

93.458

9,5

3,5

Fil de color

89.350

19,4

60.855

13,2

11,0

95.991

18,0

98.528

18,0

10,0

Producte acabat a les
fàbriques, dipòsit i trànsit
Rodets de 200 iardes
per grosses
Cabddell de quilo

34.356

19,0

30.811

17,0

10,0

Cabdell Golondrina

357.780

15,0

231.194

10,0

10,0

Cabdell metre

353.693

16,0

255.672

12,0

10,0

Cotó per fer mitja

192.711

22,0

158.909

21,0

10,0

Quadre 5. Control dels estocs. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25.
Minutes of Meetings, 01/07/1931

que seguiran els diferents comitès i que caldrà comunicar a Coats. Així s’anà
conformant de forma progressiva el que avui coneixem com un «quadre de
comandament» de la societat. Per poder elaborar tota aquesta informació calien recursos, i per aquest motiu el mes d’abril del 1931 es decideix crear una
secció d’estadística de vendes que proporcionarà una part de les noves dades.38
Una de les primeres variables que calia integrar en el control de la gestió de la
Fabra i Coats era el seguiment del personal. El mateix any 1931 s’analitza en els
comitès, de forma trimestral, la informació relativa a l’evolució del personal de
producció de les tres fàbriques d’Espanya (Sant Andreu, Borgonyà i Badalona).
El quadre 4 ens dóna un exemple de la informació recopilada.
Com es pot observar, el quadre 4 no era simplement descriptiu, sinó que
incorporava una dada teòrica molt rellevant per a la gestió: el personal necessari per a la plena ocupació a cadascuna de les plantes. La comparativa d’aquesta
dada teòrica amb la del personal efectivament ocupat permetia a la direcció
conèixer el grau d’utilització de les seves instal·lacions. En conseqüència, així
38. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/4/1931.
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Vendes del 21 de desembre de 1930 al 20 de gener de 1931
i del 21 de desembre de 1931 al 20 de gener de 1932
1931

1932

Rodets 1a de 200 iardes

Grosses

10.500

9.700

Rodets 2a de 200 iardes

Grosses

4.500

3.400

Rodets Súper-Suave Cadena de 300 iardes

Grosses

1

123

Rodets i tubs Dalia-Blau

Grosses

434

290

Rodets de brodar Ancora 10 grams

Caixes

1.045

995

Rodets de brodar Singer 10 grams

Caixes

1.455

975

Rodets de brodar Ancora 25 grams

Caixes

218

257

Rodets de brodar Ancora 150 iardes

Caixes

2.715

3.540

Rodets de brodar Singer 150 iardes

Caixes

6.250

4.025

Tubs 6.000 iardes

Tubs

2.530

2.005

Tubs 500 iardes Herradura i Cometa

Grosses

1.370

1.195

Tubs 200 i 150 iardes

Grosses

2.420

1.535

Tubs 100 iardes

Grosses

-

188

Tubs 60 iardes

Grosses

6.540

6.375

Tubs 25 iardes

Grosses

8.415

8.315

Crochet Especial Cometa

Caixes

1.600

1.490

Crochet Brillante

Caixes

1.290

1.600

Cabdells 50 metres

Caixes

64.900

48.100

Cabdells quilo, excepte Golondrina

Caixes

35.100

29.100

Cabdells Golondrina

Caixes

63.900

68.200

Cabdells perlé Elefante i Cometa

Caixes

6.720

7.065

Cabdells sargir Corona

Caixes

10.500

11.400

Cabdells sargir altres marques

Caixes

40.800

51.200

Cabdells 3,5 grams Elefante

Caixes

2

8.470

Troques Seda-Sol

Caixes

2.555

3.930

Cotó brodar Elefante

Grosses

118

116

Cotó brodar Cadena i Ancora

Grosses

566

493

Cotó 8 metres, llis

Grosses

686

894

Cotó Martillo

Caixes

2.355

3.085

Cotó Toro

Caixes

1.580

2.180

Cotó Fuelle

Caixes

4.155

3.235

Cotó Manresano 800 grams

Pessetes

2.655

2.090

Cotó Manresano en bales

Quilos

9.540

6.130

Cotó Pirámide

Quilos

4.410

3.450

Cotó Rioja totes les marques

Pessetes

2.990

1.305

Cotó Americana 1a i 2a

Quilos

6.000

6.500

Bobines venudes per pes

Quilos

2.000

2.230

Bobines venudes per caixes

Caixes

3.120

5.240

Lli de totes classes

Lliures

1.200

1.090

Xarxes venudes per metres

Metres

25.500

21.200

Xarxes venudes per pes

Quilos

Pessetes
Francs (Marroc francès )

5.135

4.535

2.332.000

2.256.000
13.739

Quadre 6. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings,15/3/1932
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es podien detectar problemes de manca d’activitat o de sobredimensionament
o, a la inversa, possibles problemes de manca de capacitat a llarg termini.
Un altre dels informes que es comencen a elaborar aquell mateix any és
el de control dels estocs. En aquest cas, el seguiment es realitzava cada quatre
mesos i, de nou, a la simple evolució de les xifres s’afegeix una dada de referència
que permet diagnosticar ràpidament problemes de gestió: l’estoc mínim necessari per subministrar la venda.
El 1931 també s’incorpora mensualment una informació de vendes molt
detallada. L’anàlisi normalment es feia en comparació amb el mateix mes de
l’any anterior i en funció de diferents eixos:
a. Es traçava l’evolució de l’import de les vendes per famílies de productes. Primer es resseguia l’evolució de les vendes dels productes de la Fabra
i Coats (rodets, cabdells, tubs i troques, xarxes Espanya i xarxes Portugal) i
a continuació l’evolució de les vendes dels productes de tercers (Lister, Gütermann, Calcetería Hispánica). Es feia també un seguiment específic de les
vendes fetes al Marroc francès.
b. L’anàlisi anterior es realitzava en total i també de forma desagregada per
a cada delegació o dipòsit: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Vigo. Hi havia un
seguiment específic de les vendes de Calcetería Hispánica.
c. Finalment, la informació sobre les vendes es completava amb la presentació de l’evolució de les quantitats mensuals d’unitats venudes per producte. El
quadre 6 ens ofereix un exemple d’aquesta darrera anàlisi.
Aquesta informació quantitativa anava seguida sovint d’anàlisis molt
completes sobre l’activitat de la competència i els seus productes. L’any 1932, a
més, s’arrodoneix la informació de l’activitat comercial amb el seguiment mensual de captació i pèrdua de clients i d’assignació o retirada de descomptes especials. I en aquell mateix any s’incorpora també, al total de dades elaborades,
informació de l’àmbit de la producció, tant pel que fa a l’eficiència com a la
qualitat.
Com a indicador de productivitat, a partir del 1932 es fa un seguiment
trimestral dels estàndards de preu fet. L’informe presentava, per a les tres fàbriques de la companyia (Sant Andreu, Torelló i Badalona) i per a cada operació o
tasca remunerada a preu fet, la comparativa entre el salari setmanal estàndard
calculat i el salari real mitjà pagat. A Sant Andreu, per fer-nos-en una idea, s’havien definit a l’entorn de noranta operacions pagades a preu fet. La remuneració
per cada peça o operació partia d’uns estàndards de productivitat calculats per a
cada tipus d’operació. Aquest preu unitari per peça o operació permetia calcular
un salari base estàndard que un operari tipus havia d’assolir normalment.
Així doncs, la comparació de la mitjana de salaris reals durant un període
de temps amb el salari estàndard calculat per a cada operació aportava una gran
quantitat d’informació respecte de les productivitats de cada secció i permetia
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detectar desajustaments que calgués corregir. Un salari que de forma recurrent
no arribava a l’estàndard podia ser conseqüència de la falta d’eficiència dels
treballadors, però també de problemes d’organització, aprovisionament, instal·
lacions, etc. Al contrari, unes remuneracions reals per sobre de les calculades
podrien amagar un càlcul incorrecte de l’estàndard i un preu unitari excessiu
que després faria menys competitiu el producte.
A partir del 1932, es realitza també el control de certs paràmetres de
qualitat dels productes. Mensualment, es portava un control per número de fil
de la llargària mínima de la bobina, la màxima i la mitjana, comparat tot amb
l’estàndard establert. Un control similar es feia quant al pes de determinats tipus de fil.39 Cal no oblidar que aquest sistema d’elaboració d’informes de gestió
per a Glasgow convivia amb una correspondència intensa i amb multitud d’altres informes enviats per iniciativa de la filial o a petició de la casa mare, sobre
qualsevol aspecte de la gestió.
En conclusió, ja des de la constitució de la Fabra i Coats, la casa mare
escocesa realitza un seguiment molt proper de les gestions realitzades per la
filial, que no per això perd autonomia en la gestió, però que s’ha de preocupar
que les decisions preses siguin paral·leles a les línies estratègiques marcades
pel grup. La confiança i bona sintonia entre les direccions del grup i la local
van fer que la responsabilitat sobre l’elaboració dels informes es mantingués
sempre sota la supervisió directa dels Fabra.
El seguiment de la gestió s’estructura a partir del 1931, quan es defineix
un veritable quadre de comandament, amb indicadors clau sobre personal, estocs, vendes, productivitat i qualitat, dels quals es rendeixen comptes de forma
periòdica, comparant-los, en alguns casos, amb dades teòriques d’objectius de
gestió. Ara bé, tot aquest projecte d’increment del control sobre la filial s’havia
de realitzar de forma eficient, amb els costos adequats. A inicis del 1931, més de
vint-i-cinc persones de la Fabra i Coats estaven dedicades a elaborar informes,
cartes i estadístiques per a Glasgow. L’abril d’aquell mateix any W. H. Sutton
visità Espanya i una de les seves missions era simplificar aquest flux d’informació, determinant quina era la informació veritablement rellevant per a la gestió,
amb l’objectiu de reduir el nombre de persones dedicades a aquestes tasques.
Finalment, les millores reals de la productivitat fruit de la intervenció de Sutton
foren menors que les previstes. Tot i això, el que més ens interessa és que la companyia incorporà un cop més, com a objectiu de gestió, la millora de l’eficiència,
en aquesta ocasió associada a les tasques administratives.40

39. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/4/1932.
40. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.23. Correspondència, 27/1/1933. Unitat
4.2.24. Correspondència, 7/9/1933.
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Resta un aspecte que hem assenyalat en parlar de la política general
del grup Coats: la cura per la confidencialitat de determinades informacions.
Per a aquest estudi no hem treballat amb registres comptables detallats, i per
aquesta raó no ens ha estat possible documentar l’existència dels llibres de
comptabilitat privats o private ledgers de què parlàvem a l’inici d’aquest capítol.
Hem pogut observar, això sí, una classificació de la correspondència i dels
informes de gestió que incloïa aquesta noció de privacitat. Sovint, les cartes
o informes emesos porten la indicació «Private» o «Reservada».
Més peculiar és la utilització d’un codi xifrat per a certes comunicacions,
pràctica que hem pogut constatar al llarg de tot aquest període que analitzem. Ja
el 1905, quan el director de Borgonyà ha de deixar la colònia a causa de problemes laborals, la comunicació amb Coats es realitza per telegrama i el missatge es
codifica per evitar filtracions d’informació. Aquesta pràctica entre la matriu i la
filial també es reproduïa entre les fàbriques de la Fabra i Coats. Per exemple, l’any
1917 i arran dels problemes socials a la comarca d’Osona, Ferran Fabra envia una
carta a John Street, el director de Borgonyà, que transcrivim a continuació:
14 de agosto de 1917
Strictly private
Mr. John Street
Torelló
Muy señor nuestro:
Como nos interesa saber siempre lo que ocurre no solamente en esa Fábrica, sino
en las demás del distrito, rogamos á V. que nos telegrafíe con frecuencia, o lo menos
una vez al día, empleando la siguiente clave:
Si se trata de disturbios en nuestra Fábrica y Colonia, nos dirá V. «Francisco enfermo…» añadiendo «ligeramente» si ha sido poca cosa, «de cuidado» si se ha tenido que
parar la Fábrica, «grave» si después de parada la Fábrica continuase el alboroto u se hubie
ran causado destrozos y «gravísimo» si los destrozos en la Fábrica fueran considerables.
Si en nuestra Fábrica hay tranquilidad, pero ocurren disturbios en las de Vilaseca,
usará V. las mismas expresiones, pero en vez de Francisco pondrá «José».
Si hay tranquilidad en nuestra Fábrica y en las de Vilaseca, pero ocurren distur
bios en Torelló ó Manlleu, puede V. telegrafiarnos empleando el nombre de «Alberto»
en vez de Francisco, pero únicamente en caso de ocurrir algo muy grave, pues si solamente se trata de fábricas paradas no nos interesa.
De Vs. atentos y s.s. q. e. s. m.
F. Fabra41

41. Morera, Borgonyà: Una colònia…, pàg. 407.
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Còpia d’un dels missatges xifrats enviats a Glasgow

Aquests missatges codificats es solien utilitzar quan la comunicació es feia per
telegrama, per evitar la difusió de la informació. En la correspondència dels
anys trenta era habitual que certes comunicacions telegrafiades entre Barcelona
i Glasgow es fessin en missatge xifrat, el qual assegurava la total confidencialitat. Normalment es tractava de qüestions relatives a política comercial,
situació laboral, reunions d’alt nivell, etc., que s’escrivien en clau i que en
els copiadors de la correspondència apareixen junt amb la descodificació que
permet llegir el missatge.42

42. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.23. Correspondència, 5/9/1931: «5 de setembre de 1931: Secció «M» | Ganxet | Glasgow | Ozgoshomzi somiciguoy Barcelona quekzqueft arlhusnapa ruvypkivli snanebecai csygsczpfa eixxosnane quelvustaw kwosy | Traducció: A conseqüència de la
vaga de Barcelona, les fàbriques de Sant Andreu i Badalona estan aturades des del dia 3 de setembre. Es
confia poder reprendre l’activitat el dilluns vinent. Torelló en funcionament normal».

151

Nova organització i direcció industrial
La formació de la nova empresa significava gestionar un patrimoni industrial molt important però poc integrat. Ja des de l’inici, tots els esforços
van anar encaminats a crear una sola organització que funcionés de forma
coordinada i eficient. El debat sobre quin model calia seguir es va iniciar tot
just acabada la fusió, però fins al Consell d’Administració del 15 de febrer de
1905 no es va aprovar formalment el projecte de reorganització de les fàbriques de la companyia.
Les principals línies d’aquest projecte eren les següents: concentració de
la producció a La Manufacturera, a Sant Andreu de Palomar, i a La Española,
a Sant Martí de Provençals; tancament o venda de les fàbriques del Vapor
del Fil, a Sant Andreu, i de la fàbrica dels Panyos, a Manresa, i reducció de
les seccions productives a la fàbrica de Borgonyà simplificant-ne el funcionament. Com s’observa, de cinc fàbriques n’havien de quedar tres: el projecte
era ambiciós. Vegem com el vam executar cas per cas, començant per la fàbrica més allunyada i que de seguida quedà fora del perímetre d’interès de la
companyia.
La venda de la fàbrica dels Panyos de Manresa
Ja des d’un bon principi, aquesta fàbrica no entrava en els plans de la nova
direcció. En la primera reunió de què tenim notícia celebrada a Glasgow entre
Ferran i Romà Fabra i la direcció de Coats, el 28 i 29 d’octubre de 1903, es
decidia:
Fàbrica de Manresa
Es va decidir que, així que s’enllestís l’equipament de les fàbriques de Barcelona i de
Sant Martí, aquesta fàbrica es tancaria, i tota la maquinària que se’n pogués aprofitar es
traslladaria a la fàbrica de Sant Martí. També es va decidir que, mentrestant, els torns
de nit s’aturarien i que la producció corresponent es faria a la fàbrica de Barcelona.1

1. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Meeting with Mssrs. Fabra, held in Glasgow on 28th & 29th October
1903. Present on 28th: Mssrs. W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark, Sr. D. Fernando
Fabra, Sr. D. Roman Fabra; and on 29th, in addition to the foregoing, Mr. P. M. Coats was present;
Mr. W. H. Coats presiding»: «Manresa Mill. It was decided that as soon as the equipment of Barcelona and San Martin Mills was completed, this Mill should be closed, and whatever machinery could
be utilized, transferred to San Martin Mill. It was also decided that in the meantime night-work
should cease, and the corresponding production be done at Barcelona Mill».
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La compra de la fàbrica dels Panyos havia estat un moviment obligat, ja que
formava part de la societat dels Fabra i Portabella, però no interessava gens als
nous gestors. L’objectiu era preparar les fàbriques de Barcelona i Sant Martí
per poder absorbir la producció de Manresa i tancar la fàbrica. El que es féu,
des d’un bon principi, fou eliminar el treball nocturn de Manresa i traspassar
aquesta producció a Barcelona. Les condicions que havien de permetre tancar
la fàbrica dels Panyos foren efectives dos anys més tard. El 18 de juny de 1905,
el Consell donà instruccions de vendre la fàbrica de Manresa. Els directors
tingueren dificultats per poder recuperar el preu que n’havien pagat i demanaren permís al Consell per acceptar una reducció de preu. Amb aquest acord,
el 28 de juny de 1906:
Los Sres Directores informan al Consejo […] que con fecha 13 del actual se había
firmado, ante el notario D. Adrián Margarit, la escritura de venta á D. José Portabella
de los terrenos, edificios, maquinaria fija, transmisiones y derechos de aprovechamiento de aguas correspondientes á dicha fábrica, por la cantidad de Ptas. 350.000
—pagadera en veinte plazos por semestres vencidos á razón de pesetas 17.500 en cada
uno y al interés del 4 % anual.
Manifiestan además los Sres. Directores que con fecha 23 de Mayo ppdo. se
vendió al propio D. José Portabella por la cantidad de Ptas. 200.000 que se cobró al
contado toda la maquinaria movible existente en la repetida fábrica de Manresa.2

Josep Portabella, el fill de Manuel Portabella, tornà a adquirir la fàbrica que el
seu pare havia aportat el 1884 a Sucesora de Fabra y Portabella. Recordem que
des del 1894, després de la mort del pare, Josep havia deixat la direcció i molt
probablement també l’accionariat de la companyia i se n’havia tornat a Manresa, on havia muntat una altra societat. Aleshores recuperava l’antiga fàbrica de la
família. L’operació no havia estat un bon negoci per a la Fabra i Coats. El 1903,
en el moment de la constitució de CA Hilaturas de Fabra y Coats, l’edifici i les
màquines havien estat valorades en 686.476 pessetes: 219.635 eren maquinària
i la resta, edificis. Aleshores es venia el conjunt per un total de 550.000 pessetes,
gairebé un 20 % menys del preu inicial.
La desaparició del Vapor del Fil de Sant Andreu
Des d’un principi, doncs, la sort de la fàbrica de Manresa estava decidida. No
era tan clara la funció que havien d’assumir la resta de les fàbriques en la nova
organització industrial. En la mateixa reunió mantinguda a Glasgow el 28 i

2. MUHBA. Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 28/6/1906.
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Secció de preparació de filats a Sant Andreu, c. 1926

29 d’octubre de 1903, en la qual es decidia el tancament de Manresa, hi havia
dues propostes a sobre la taula sobre el futur del Vapor del Fil.
Els Fabra advocaven per traslladar tota la producció del Vapor del Fil
(que en les cartes de la direcció s’anomenava «Sant Andreu Mill»), a Sant
Martí. Això significaria ubicar a Sant Martí les seccions de tintura i acabat,
tot el treball de lli i xarxes, i el filat de cotó americà. Aquesta primera idea
fou matisada tot seguit pels mateixos Fabra, que finalment proposaren prescindir únicament d’alguns departaments ubicats al Vapor del Fil. L’objectiu,
en aquest cas, era evitar les inversions en nous edificis que un trasllat total
generaria. Per una altra banda, els rumors sobre un possible tancament de la
fàbrica ja estaven creant intranquil·litat entre els treballadors del Vapor del Fil,
per la qual cosa els Fabra demanaven la més estricta confidencialitat.
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Edifici de la Fabra i Coats a Sant Andreu, c. 1930

Inicialment, la direcció de Coats aprovà el plantejament de reducció
de l’activitat. El Vapor del Fil quedava dedicat al retort i acabat dels productes de la Fabra, a tota la producció de lli i xarxes, i al tintat.3 En resum, s’hi
concentraven els processos finals de bona part dels productes de la societat,
així com el negoci del lli i les xarxes. En canvi, se n’eliminava tota activitat de
filatura de cotó. Tanmateix, aquesta decisió implicava inversions importants
als edificis, molt vells i en mal estat. A més, tot i que en general les seccions
que hi restaven podien ser mogudes per electricitat, la presència del tintat
requeria una inversió addicional en una màquina de vapor.4

3. Concretament, el tintat en color dels productes Coats, Fabra i English Sewing, i el tintat en negre
de tots els productes manufacturats a Barcelona, així com dels productes Fabra.
4. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Meeting with Mssrs. Fabra, held in Glasgow on 28th & 29th October
1903. Present on 28th: Mssrs. W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark, Sr. D. Fernando
Fabra, Sr. D. Roman Fabra; and on 29th, in addition to the foregoing, Mr. P. M. Coats was present;
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Segurament tots aquests elements feren reconsiderar la decisió presa i retornar al plantejament inicial dels Fabra. El 1906, en la mateixa sessió del Consell on es donava la notícia de la venda de la fàbrica de Manresa, coneixíem el
destí que la direcció pensava donar al Vapor del Fil, la fàbrica de Sant Andreu:
El Consejo en vista de que con el proyecto de reorganización de las fábricas resulta sin
utilidad para la Compañía la fábrica de San Andrés por trasladarse á la «Manufacturera»
y á la de San Martín la fabricación que en la misma se hacía, acuerda facultar á los Sres.
Directores para que vendan, en la forma que estimen más conveniente y con sujeción
al proyecto de urbanización formulado por el arquitecto Sr. Viñals, la parte que no sea
necesaria para las casas para directores y contramaestres de fábrica cuya construcción ha
acordado el Consejo en su sesión de hoy y en la de 23 Marzo último.5

El setembre del 1906, l’activitat a l’antic Vapor del Fil ja s’havia reduït molt.
Hi funcionaven les seccions de caixes de cartró (embalatges) i algunes seccions
de plegat de troques, que s’havien de traslladar de seguida. Hi restava encara la
secció completa de telers de xarxes, el trasllat de la qual es començava a planificar. Per la seva banda, els terrenys del Vapor del Fil començaven a ser valorats
com un actiu immobiliari. S’hi havien construït diverses cases per als empleats
estrangers, que ja estaven habitades, i estava en estudi la construcció d’una casa
per al director de La Manufacturera i la reforma de la casa, ja existent, per al
director de la fàbrica de Sant Martí.6 El 1912, el Vapor del Fil era ben buit i
disponible per a la venda, però no hi havia manera de trobar comprador.
El propio señor Presidente manifiesta que en vista de la imposibilidad de encontrar
comprador para la fábrica vieja de San Andrés (Vapor del Fil) se había acordado por
los Directores proceder a la venta de la máquina de vapor, calderas y motor á gas allí
existentes. Añade que el precio que se obtendría resultaría sumamente bajo ya que el
estado de tales efectos solo permitirá venderlos á precio de hierro viejo.7

Es descarta la venda de la fàbrica com a tal i es comença a desmantellar per
tal de poder-la vendre com a immoble. El canvi d’estratègia dóna resultat i el
1915 s’arriba a un acord amb la societat veïna, La Hispano Suiza, que adquireix

Mr. W. H. Coats presiding»; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados.
Correspondencia oficial y reservada. Cartes de J. Clarkson dirigides a J. & P. Coats Ltd., de dates
10/11/1903, 11/11/1903, 16/11/1903, 23/11/1903 i 26/11/1903, sobre la nova organització de les
fàbriques de Barcelona, Sant Andreu i Sant Martí.
5. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 20/9/1906.
6. MUHBA. Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 28/6/1906.
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 29/11/1912.
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691.305,3 pams del terreny del Vapor del Fil per 276.522,12 pessetes, més
110.000 pessetes d’indemnització per l’enderrocament dels xalets existents (la
Fabra i Coats cedia el material al comprador).8 El 23 de desembre es féu efectiva aquesta venda. A partir d’aquí la societat procedí a l’enderroc dels edificis
restants, en algun cas necessari per evitar desgràcies, ja que alguns d’ells es
trobaven en molt mal estat, i en altres casos per poder reaprofitar els materials
en les noves construccions que s’estaven fent a La Manufacturera.9
Amb el solar net, la Societat continuà aprofitant aquests terrenys com a
espai per a la construcció. El maig del 1921 es decideix construir-hi una casa
per allotjar el personal britànic que venia per ajudar amb les ampliacions de
Sant Andreu. El tipus de construcció es fa com les del país:
Con el fin de que sea más fácil enagenar [sic] esta casa el día que nos convenga, será
construida como las que se construyen corrientemente en esta Ciudad, es decir, con
bajos y un piso dividido en dos habitaciones.10

Aquell mateix any, el 1921, la companyia finalitzà la construcció, als terrenys
del Vapor del Fil, d’un camp d’esports per a utilització dels treballadors, amb
un camp de futbol i dos camps de tennis.11 Una vegada construïdes aquestes
instal·lacions, la companyia acordà la divisió en solars dels terrenys restants
per facilitar-ne la venda. El 1923 ja se’n vengué un d’11.910,54 pams quadrats
al contractista Juan Cunill.12

8. «Este acuerdo hará necesario la reconstrucción de nuevos chalets en otros pasages de los terrenos
que nos quedarán en el “Vapor del Fil”. La total suma á percibir que ascenderá a Ptas. 386.522,12
nos será satisfecha en los plazos y partidas siguientes: | Ptas. 186.522 en el acto de la firma de la
escritura. | Ptas. 50.000 en 1º de julio de 1916. | Ptas. 50.000 en 1º de enero de 1917. | Ptas. 50.000
en 1º de julio de 1917. | Ptas. 50.000 en 1º de enero de 1918.» MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa
368. Consejo de Inspección. Actas, 25/11/1915, 15/2/1916.
9. Coneixem les següents fases d’enderrocament. 19/6/1916: Contracte amb Jaume Oliva, que es compromet a enderrocar l’edifici del «lustre» i que paga 7.000 pessetes pels materials que podia recuperar.
19/6/1916: Contracte amb Juan Cunill, que pagarà 1.800 pessetes per l’enderrocament de l’edifici on hi
havia instal·lada l’estufa de blanqueig. Setembre de 1916: La mateixa companyia procedia a enderrocar
altres edificis de menor importància, els materials dels quals eren necessaris per a les construccions que
s’estaven portant a terme a La Manufacturera. 23/9/1916: Contracte amb Juan Cunill per enderrocar set
cossos d’edifici en el terreny del Vapor del Fil; una part dels materials queden per a Cunill, que cobra, a
més, 500 pessetes, i una altra part són per a la companyia. 23/5/1917: Contracte amb Joan Cunill per enderrocar diversos edificis del Vapor del Fil; el constructor es queda el material i paga 62.000 pessetes.
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 19/6/1916, 2/9/1916,
7/12/1916, 23/5/197.
10. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/5/1921.
11. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/5/1921, 7/10/1922,
7/12/1922.
12. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 14/3/1923.
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La Fabra i Coats ja s’havia desfet de les dues fàbriques que no entraven dins el seu projecte industrial. ¿Com quedaven, però, les altres tres unitats productives (Borgonyà, Sant Martí i, sobretot, la gran fàbrica central, La
Manufacturera, que en moltes de les reunions ja era descrita com la «Nova
Fàbrica de Sant Andreu»)?
La fàbrica de Sant Martí: venda o reestructuració?
En les primeres discussions sobre la reestructuració de les fàbriques, la direcció
suggeria limitar la fàbrica de Sant Martí a la filatura de cotó americà i a altres filats per a productes específics.13 El desembre del 1903, potser a conseqüència dels
assajos realitzats, aquest parer havia variat i es decidí ubicar la filatura del cotó
americà a la fàbrica de Sant Andreu, La Manufacturera. Això, en uns moments en
els quals s’havia pres la decisió de mantenir el Vapor del Fil, posava sobre la taula
la possibilitat de vendre la fàbrica de Sant Martí. La direcció, però, decidí ajornar
la decisió fins que s’hagués enllestit la reorganització de La Manufacturera.
Sortosament per a La Xarxa, l’opinió va tornar a canviar. L’octubre del
1904 els Fabra proposen ubicar a Sant Martí certs departaments llavors instal·
lats al Vapor del Fil.14 Finalment va arribar la decisió de tancar el Vapor del
Fil, que va suposar l’assignació d’una part de les funcions encomanades en un
principi a aquesta fàbrica a la fàbrica de Sant Martí, bàsicament algunes seccions
d’acabats i tot el treball del lli i les xarxes de pescar. Això implicava buidar la
fàbrica de la maquinària que llavors incloïa i reinstal·lar-hi maquinària nova. La
major part d’aquesta maquinària podia ser aprofitada a la fàbrica de Barcelona,
però ja el 1904 Ferran Fabra argumentava que, per estandarditzar al màxim els
processos, seria convenient comprar maquinària nova en el moment del trasllat.15
Sembla que la direcció de Coats hi va estar d’acord. A inicis del 1906:
Se da cuenta de haber quedado vendida toda la maquinaria de San Martín a excepción
de la máquina de vapor y calderas. El producto de la venta ha sido Ptas. 99.035,95 y

13. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (19031923): «Minutes of Meeting with Mssrs. Fabra, held in Glasgow on 28th & 29th October 1903.
Present on 28th: Mssrs. W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark, Sr. D. Fernando Fabra,
Sr. D. Roman Fabra; and on 29th, in addition to the foregoing, Mr. P. M. Coats was present; Mr.
W. H. Coats presiding».
14. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (19031923): «Minutes of Special Sub-Committee Meeting held in Glasgow on Wednesday, 5th October
1904. Present: Marqués de Alella, Mssrs. P. M. Coats, E. S. Coats and J. O. M. Clark; Mr. P. M.
Coats presiding».
15. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (19031923). Doc. 5: «Minutes of Meeting with Dn. Fernando Fabra held in Glasgow on Thursday, 21st
January 1904. Present: Mssrs. W. H. Coats, P. M. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark & F. Fabra; Mr.
W. H. Coats presiding».
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Plànol de La Española o La Xarxa a Sant Martí de Provençals. Projecte d’instal·lació de motors de gas, 1912.
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. La Española. Doc. privado 40. Ccat. 160. UII 88
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figurando dicha maquinaria en los libros por Ptas. 94.903,08, el beneficio obtenido
ha sido de Ptas. 4.132, 87.16

La fàbrica es buidava de les seccions productives antigues i s’hi traslladaven
les seccions d’acabats i la fabricació de xarxes, que fins llavors havien estat al
Vapor del Fil. També s’hi ubicaven departaments accessoris. Pel juny del 1906
hi funcionava ja la secció de litografia i serralleria, amb un motor de gas de
vuit cavalls.17 El setembre d’aquell mateix 1906, la fàbrica ja es trobava en
funcionament.18
A més de satisfer les necessitats de la companyia, que la balança s’acabés decantant a favor del manteniment de Sant Martí i la venda del Vapor
del Fil probablement va respondre a diversos factors: d’una banda, la proximitat amb La Manufacturera (entre les dues fàbriques hi havia aproximadament un quilòmetre de distància), que permetia compartir les instal·lacions
energètiques i les de subministrament d’aigua; d’altra banda, potser també el
millor estat de conservació dels edificis i les dimensions més modestes de la
instal·lació de Sant Martí. Fins a l’any 1922 no hi hagué canvis importants
a la planta. Fou llavors quan, a causa de l’adquisició d’Hilandería Planas, es
decidí ampliar la fàbrica amb un pressupost de 250.000 pessetes. Aquesta ampliació afectava la secció de xarxes, els magatzems generals i algunes seccions
d’acabats. Les obres, que s’acabaren el 1924, donaren lloc a una reorganització
interna de les seccions.19
L’any 1928 s’inicien reformes a la fàbrica de Sant Andreu per tal
d’instal·lar-hi algunes de les seccions productives que en aquell moment eren
a Sant Martí, entre elles el departament de fabricació de xarxes. El Consell, el
17 de gener de 1929, era més explícit:
Ha acordado trasladar a la fábrica de San Andrés todos los departamentos de producción de la fábrica de San Martín, excepción hecha de la Litografía y concentrar
en esta última todos los géneros acabados de las fábricas de San Andrés y Badalona y
posiblemente más adelante los del almacén de Barcelona dejando este solo para surtir
a la capital y pueblos limítrofes. […] Tiene en estudio la instalación en la fábrica de
San Martín de una sección de fabricación de cajas de madera para embalajes.20

16. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/3/1906.
17. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 28/6/1906.
18. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 2/9/1906.
19. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/12/1922, 15/3/1924,
27/6/1924, 25/10/1924.
20. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/7/1928, 17/1/1929.
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L’antiga fàbrica La Xarxa o La Española s’havia de convertir en el magatzem
central de la companyia. A mitjan 1929 quedà traslladada la maquinària de
Sant Martí a Sant Andreu. L’any 1931 s’acabaren de portar a Sant Andreu
les seccions complementàries a la fabricació de xarxes que encara quedaven
a Sant Martí. Aquell mateix any també es realitzà una ampliació dels locals
destinats a magatzem.21 L’any 1935 tingué lloc una segona ampliació: s’aixecaren dos pisos a l’ala dreta dels magatzems de Sant Martí.22
La fàbrica de Borgonyà
Des del 1895, a Borgonyà estava en funcionament la fàbrica dels Coats a
Espanya. Nuevas Hilaturas del Ter era la base, la «casa mare», dels nous
propietaris, J. & P. Coats Limited, al nostre país. Les decisions que calia
prendre respecte d’aquesta unitat productiva eren, doncs, prou delicades.
A Borgonyà hi havia tot el personal de confiança de Coats, que aleshores veia com el centre de decisió i poder es traslladava a Barcelona, a La
Manufacturera.
A Nuevas Hilaturas del Ter, des del seu inici, s’hi feien tots els processos necessaris per a l’elaboració del fil de cosir: preparat, filat, tintat, acabat i
empaquetat. Hi havia, doncs, una primera elecció: mantenir aquesta fàbrica
com una unitat productiva independent que englobés tots els processos, o
integrar-la en un conjunt productiu més ampli que tenia com a centre La
Manufacturera. De nou, ens remetem a la reunió del 28 i 29 d’octubre de
1903 a Glasgow. Ja llavors es decideix especialitzar la fàbrica en la filatura i
torçats de cotó egipci; a més, hi restaria una part del tintat (només negre) i el
blanqueig. Els productes que s’hi elaborarien serien de les marques Coats o
de l’English Sewing Cotton.23
La decisió però, trigà a portar-se a la pràctica, i quan l’empresa la instaurà ho féu d’una forma més radical que l’enunciada. S’establiren noves seccions
de blanqueig i tintat a La Manufacturera, a Sant Andreu, i com a contrapartida

21. El 1929 es féu una proposta a l’Ajuntament de Barcelona per tal de declarar «manzana industrial» els terrenys de la fàbrica de Sant Martí, de manera que s’hi poguessin construir edificacions
d’alçada i adequar-ne les instal·lacions de magatzem. A canvi, la societat cedia certs terrenys a l’Ajuntament. Aquesta petició fou acceptada el 1930. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo
de Inspección. Actas, 22/7/1929, 17/11/1930, 6/5/1932.
22. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1936.
23. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Meeting with Mssrs. Fabra, held in Glasgow on 28th & 29th October
1903. Present on 28th: Mssrs. W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark, Sr. D. Fer
nando Fabra, Sr. D. Roman Fabra; and on 29th, in addition to the foregoing, Mr. P. M. Coats was
present; Mr. W. H. Coats presiding».
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La fàbrica i la colònia de Borgonyà, 1928. Hi destaquen els serveis de la colònia: escorxador, cooperativa,
capella, escoles de nens i nenes, casino-teatre i el camp d’esports. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
Codi classificació antic: 5.12-159. C-1261
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aquestes seccions foren totalment eliminades de Borgonyà.24 L’any 1906 desapareixien de Borgonyà les seccions de polit, blanqueig, tenyit i acabat. El personal es reduí en gairebé 90 persones de les 344 que ocupava la fàbrica, 70 homes
i 20 dones aproximadament. El sotrac a la colònia fou considerable, tot i que la
direcció atorgà indemnitzacions als obrers acomiadats: 25 pessetes als homes,
20 a les dones i 12 pessetes als nens.
És cert que entre l’adquisició, el 1903, i el 1907 arribaren a Borgonyà algunes inversions: renovació de màquines de filar i retort, aprovades ja el 1903,
dobladores, aspis, renovació de la teulada principal i dels conductes d’aire dels
batans i de la seva xemeneia, instal·lació de la humidificació, renovació de les
transmissions, etc., però la realitat fou que fins als anys 1919-1920 la fàbrica
no recuperà el nombre de treballadors que havia assolit a inicis de segle.25 A
curt termini, la Fabra i Coats no havia estat un bon negoci per a la colònia.
Els Fabra advocaven per una centralització encara més radical que la
que es realitzà. L’any 1905 intenten convèncer la direcció de Coats de cancel·
lar una operació de renovació de maquinària a Borgonyà per instal·lar-la directament a Barcelona. En aquest cas, el Comitè Especial de Glasgow elaborà
un informe acurat de les diferències de cost entre una opció i l’altra —30.000
lliures a Barcelona, 10.000 lliures a Borgonyà—, que envià als Fabra perquè
en fessin la seva valoració. Les màquines finalment arribaren a Torelló.26
La davallada dels treballadors, conseqüència de la integració amb Barcelona, afectà també la colònia: els seus habitants disminueixen de 401 el
1901 a 303 el 1911.27 Tot i això, també durant aquests primers anys els serveis
de la colònia es van completant. L’any 1910 la colònia disposava d’una fleca i
carnisseria amb escorxador propi. El mateix any es fundava la Cooperativa,
que reagrupava i ordenava sota el control de l’empresa els comerços de la
vila. El 1912 es constituí el Montepío, que atorgava cobertura assistencial als
treballadors. Vers el 1913 tenim notícia de l’existència d’un metge d’empresa
que atenia també els familiars dels treballadors, i el 1916 es funda la mutualitat escolar. L’avantatge de la proximitat del riu era alhora la causa d’un dels
inconvenients que tenia Borgonyà: l’aïllament i les dificultats de comunicació
24. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Special Sub-Committee Meeting held in Glasgow on Wednesday, 5th
October 1904. Present: Marqués de Alella, Mssrs. P. M. Coats, E. S. Coats and J. O. M. Clark;
Mr. P. M. Coats presiding».
25. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 33-46; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368.
Consejo de Inspección. Actas, 28/6/1906, 20/9/1906.
26. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta 1903. Carta de J. & P. Coats a CAHFC (21/4/1905).
27. De nou, utilitzem Morera, Borgonyà: Una colònia…, per descriure el desenvolupament de la
colònia en aquest període.
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amb Sant Andreu. La instal·lació del telèfon l’octubre del 1912 va facilitar la
coordinació entre les dues plantes.28
El creixement i l’èxit de la Fabra i Coats finalment van repercutir de
forma positiva a Borgonyà. Arran de la compra d’Hilandería Planas l’any
1920, la colònia fa un salt en les seves dimensions. Hilandería Planas disposava de dues fàbriques, una a Ripoll i l’altra a Barcelona, però en edificis
llogats. La fàbrica de Ripoll tenia 7.840 pues de filar i dues màquines d’aprestar, i donava feina a 121 treballadors (57 homes i 64 dones), que realitzaven
les operacions de preparació, filatura, doblat, retort, gasejat, blanqueig i tenyit.29 En la memòria de l’exercici 1920, s’explicava el projecte de construcció
d’un nou edifici fàbrica a Borgonyà que permetés traslladar-hi tota aquesta
producció:
En Torelló tenemos adelantada la construcción de varios edificios y entre ellos, uno
muy importante, de 120 metros de largo por 34 de ancho, destinado a la instalación
de maquinaria nueva y de toda la Preparación, Hilatura y Retorcidos que la antes
mencionada casa poseía en Ripoll.

A finals del 1923, el trasllat de tota la maquinària de Ripoll ja era efectiu,30
i l’any següent la fàbrica arribà al nombre màxim de treballadors en el període
que estudiem: 697. Cal tenir en compte que en aquesta quantitat hi influïa
la instauració del torn de nit, des del 1919 fins al 1924, més la necessitat de
personal suplementari per a les obres d’ampliació de la vila. A partir d’aquesta
data i fins al 1935, el nombre d’empleats de la fàbrica oscil·là entre els 400 i els
500 treballadors. Durant aquests anys no hi hagué canvis significatius en la
planta de Borgonyà. L’any 1928, tot i l’oposició d’altres industrials usuaris del
riu, es va elevar la concessió del cabdal de 4.000 litres a 10.000.31

28. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 11/4/1913.
29. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 49; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo
de Inspección. Actas, 3/5/1920.
30. Les obres havien anat amb una mica de retard respecte dels terminis previstos. A finals del 1921,
el Consell d’Inspecció explicava: «En Torelló han quedado desmontadas las turbinas viejas y se han
empezado las obras de instalación de las nuevas compradas á Escher W y ss. Esperamos que á fines
de año trabajarán esas nuevas turbinas. | Las obras de la fábrica nº 2 adelantan si bien con menor
rapidez de la que deseábamos por las dificultades que se han presentado de retraso en el envío de algún
material y escasez de albañiles en la comarca. De todos modos, se halla ya cubierta más de la mitad
de la parte nueva y esperamos empezar en Octubre a montar maquinaria en esta fábrica. | El edificio
para cuarto de mecánicos se halla ya terminado, habiéndose instalado en el mismo la cerrajería,
carpintería, despacho del Ingeniero y calderería». MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo
de Inspección. Actas, 13/9/1921, 15/3/1924.
31. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 34-37, 51; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368.
Consejo de Inspección. Actas, 3/3/1928.
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A remolc del creixement industrial dels anys vint, la colònia creix i
es transforma. Els noranta habitatges existents són insuficients i s’inicia la
construcció de quaranta habitatges més, amb un cost estimat d’entre 6.000 i
7.000 pessetes per casa.32 El 1930, viuen a Borgonyà 598 persones. La societat
no només tenia cura del poble en ell mateix, sinó també de les infraestructures que l’envoltaven. El 1918, la Fabra i Coats col·laborà en la construcció del
pont que enllaçava la carretera de Barcelona a Ribes de Freser amb Torelló.
Els raonaments de la companyia per acceptar aquesta col·laboració són
interessants:
A pesar de que el referido puente y camino es de mayor conveniencia para otras fábricas de la región que para la nuestra, que por tener apartadero de ferrocarril, pocas
ventajas sacará de los mismos, nos hemos mostrado propicios á contribuir al gasto
que ocasione la referida construcción, para no contrariar los deseos generales de toda
la comarca.33

El 1922 s’inicien les obres del camp d’esports que s’inaugura el 1924. El Casino
substituí el Centro Recreativo l’any 1924. Prenen un nou impuls les activitats
culturals (teatre, cinema, caramelles, biblioteca, etc.), les esportives (futbol,
tennis) i les festes populars (la festa major i l’aplec). Tot aquest impuls de l’activitat de lleure i cultural a la colònia obeïa a les directrius establertes des de
Glasgow, com veurem més en detall més endavant.34 El 1920 el metge passà a
residir a la colònia, possiblement amb el benefici de portar una petita farmàcia;
el 1926 s’inaugura el cementiri i el 1927 es crea la Casa Cuna, a semblança
de la que ja existia a Sant Andreu. Quan Alfons Fabra exposa a Glasgow el
projecte de crear la Casa Cuna a Borgonyà, la resposta dels directius de Coats
és totalment favorable i, en realitat, s’estranyen que la iniciativa no s’hagués
pres abans.35
A més d’encaixar en un model de grup des del qual es transmetia una
sensibilitat pels aspectes assistencials i de promoció del lleure, hi havia elements específics relacionats amb l’estatus de colònia industrial que incidiren
en la decisió d’implantar aquests serveis. Constatem un exemple d’aquests

32. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 22/10/1920.
33. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/9/1918.
34. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Meeting of the Marqués de Masnou and Mr. J. O. M. Clark, Glasgow
23-25/10/1922».
35. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondencia oficial y reservada. Meetings (Mayo
1923 - Octubre 1934). Notas tomadas en el meeting celebrado en Glasgow el 19/21 de diciembre
de 1927.
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arguments quan l’any 1933 es decideix modernitzar la sala de cinema incorporant-hi el so. El paràgraf del Comitè Executiu on s’argumenta aquesta decisió
és molt interessant:
Quan es va construir l’edifici del Casino fa uns anys a Torelló, vam tenir en compte
la comoditat que representava que els nostres treballadors poguessin gaudir de les
activitats d’oci que volguessin sense haver de sortir de la Colònia, de manera que evitàvem que anessin enlloc més i que es posessin en contacte amb gent d’altres pobles
o d’altres fàbriques, i en aquest sentit vam organitzar la instal·lació d’un projector
cinematogràfic.
Ara, com que els agraden les pel·lícules parlades, els treballadors marxen a pobles
veïns els dies de festa i són escassos els treballadors que van a les nostres sessions de
cinema, perquè no tenim les instal·lacions per veure pel·lícules parlades. En vista
d’això […], es decideix instal·lar l’equipament complet per a la projecció de pel·lícules
parlades.36

L’ambient que proporcionava la colònia, amb les complexes xarxes socials que
s’hi generaven, sotmeses al control de la companyia, era un actiu molt valorat
per la Fabra i Coats que calia preservar, evitant al màxim possible el contacte
amb l’exterior.
Darrere tota aquesta època d’expansió i prosperitat hi ha tres figures
clau: els Fabra, John Street i Tomàs López. Durant aquest període Ferran i
Romà Fabra s’ocupen de forma molt directa dels afers de Borgonyà, tot i que
normalment des de Barcelona. Era tradicional la seva presència a les instal·
lacions el dia de Reis per lliurar els regals als nens de la colònia. John Street
fou director de la fàbrica des del 1917 fins al 1936. Ell era el representant
oficial de l’empresa a la colònia i, doncs, era el màxim responsable de totes les
decisions de caràcter tècnic i laboral de la fàbrica. Ara bé, també presidia o
intervenia en els nomenaments de les juntes directives de les entitats culturals
i associatives de la colònia i, tot i que a vegades delegant en la figura de Tomàs
López, decidia també sobre els afers que afectaven el poble. Una tercera figura
fou molt important: Tomàs López, el caixer de la fàbrica des del 1913 i que a

36. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 3/3/1933: «When
the Casino building was erected some years ago in Torelló, we took into account the convenience
for our workers enjoying of the diversions they may wish without they having to move form the
Colony, thus avoiding their going elsewhere and getting in touch with people of other towns or
mills, and in this direction we arranged for a motion picture machine being installed there. | At
present, due to their liking the talkies, they are going to neighbouring towns in holidays, and only
a few number of workers assist to our cinema shows, as same is not equipped with installation
for talkie pictures. In view of this fact […] it is decided to install a complete equipment for the
projection of talkies».
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partir del 1950 —any de la seva jubilació— prengué el càrrec d’administrador
de la colònia. Les característiques personals de Tomàs López, la seva equanimitat i diplomàcia i la seva llarga trajectòria a la colònia el feren una figura
indispensable, en la qual confiava l’empresa a l’hora de prendre moltes de les
decisions relacionades amb la vida de la comunitat.
La fàbrica de Sant Andreu: La Manufacturera
La integració de les fàbriques
La fàbrica de Ca l’Alsina, adquirida inicialment per R. F. J. Alexander &
Co. i després sota l’òrbita de l’English Sewing Cotton Co. Limited, seria
finalment la seu de la nova companyia comandada pels Coats i els Fabra. A
l’inici de l’operació, La Manufacturera tenia dos edificis fàbrica al recinte de
Ca l’Alsina. Les decisions productives que hem explicat en relació amb la resta
de les fàbriques tenien, d’entrada, dues implicacions: la necessitat d’absorbir
les seccions d’acabats que venien de Torelló i la necessitat d’integrar-se amb
la fàbrica de Sant Martí, que quedava com l’altra única fàbrica de la Fabra i
Coats a Barcelona.
Recordem que, dins el recinte de Ca l’Alsina, els Coats es trobaren amb
dos edificis fàbrica utilitzables. El primer (l’origen de l’actual edifici central
de la Fabra i Coats) havia estat construït per R. F. J. Alexander i es trobava en
funcionament. Els Coats l’anomenaren fàbrica 1. El segon edifici, la fàbrica
històrica dels Alsina, estava desocupat i seria conegut a partir de llavors com
a fàbrica 2. L’octubre del 1903 les direccions de Barcelona i Glasgow inicialment acordaren assignar a La Manufacturera, a la fàbrica número 1, la producció dels filats, torçats i blanqueig de cotó egipci per a totes les marques de
la companyia, i utilitzar la fàbrica número 2 per a tots els acabats de Coats i
English Sewing i per als acabats de Fabra en rodets i cabdells.
Aquesta reorganització era paral·lela a la de Torelló i significava una
forta inversió. El quadre 1 mostra les necessitats estimades en aquesta mateixa
reunió. Es tractava de 62.000 lliures (2,2 milions de pessetes) que englobaven maquinària, utensilis, canvis en els motors i calderes, i instal·lacions. El
pressupost no incloïa les modificacions que calia fer als edificis fàbrica de
Barcelona, ni tampoc la despesa necessària a Sant Martí i al Vapor del Fil,
fàbrica que, recordem-ho, en aquests moments encara formava part dels plans
del grup.37 A La Manufacturera, per poder absorbir-hi les noves seccions calia

37. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Meeting with Mssrs. Fabra, held in Glasgow on 28th & 29th October
1903. Present on 28th: Mssrs. W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark, Sr. D. Fernando
Fabra, Sr. D. Roman Fabra; and on 29th, in addition to the foregoing, Mr. P. M. Coats was present;
Mr. W. H. Coats presiding».
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Barcelona

Torelló

Total

Maquinària, ofertes

23.060 £

7.440 £

30.500 £

Maquinària, estimacions

4.500 £

-

4.500 £

Trasllat de maquinària, etc.

1.300 £

1.700 £

3.000 £

Instal·lacions, eines, bobines, etc.

2.200 £

300 £

2.500 £

Motors, calderes, modificacions i ampliacions
de l’estructura

19.000 £

2.500 £

21.500 £

Total

50.060 £

11.940 £

62.000 £
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Quadre 1. Elaboració pròpia a partir d’ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de
Barcelona i Glasgow (1903-1923): «Minutes of Meeting with Mssrs. Fabra, held in Glasgow on 28th & 29th
October 1903. Present on 28th: Mssrs. W. H. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark, Sr. D. Fernando
Fabra, Sr. D. Román Fabra; and on 29th, in addition to the foregoing, Mr. P. M. Coats was present; Mr. W. H.
Coats presiding»

ampliar la fàbrica 1 i també la fàbrica 2, que a més s’havia de tornar a posar en funcionament.38 El setembre del 1904 la situació de les obres era la
següent:
[L]as de prolongación de la fábrica nº 1 se hallan adelantadas y que se han empezado
los trabajos para el edificio destinado á almacén de balas, así como los cimientos para
la colocación de las nuevas calderas. […]
Prosigue el montaje de la nueva maquinaria en el edificio nº 2, hallándose ya casi
terminado de montar todas las máquinas de pulir.39

Aquest pla inicial fou objecte d’algunes modificacions, però és una bona mostra de l’impuls que la fusió donà a la companyia. El quadre 2 resumeix, de
forma simplificada, l’organització final de les fàbriques a partir del 1907.
D’altra banda, es van iniciar una sèrie d’obres de modernització de les
instal·lacions per tal d’integrar les infraestructures de Sant Martí i Barcelona.
El setembre del 1906 els directors informaven el Consell:

38. El 1904 es contracta, amb Pascual y Cía., la construcció d’un nou edifici contigu a la fàbrica
número 2 per la suma de 169.646 pessetes. La necessitat de realitzar tot aquest procés de forma
ràpida i eficient queda reflectida en el contracte d’obres, on s’especificava un termini màxim de
construcció de cent trenta dies. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección.
Actas, 27/5/1904.
39. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 17/9/1904. Tenim un
plànol on queda dibuixada l’ampliació de la fàbrica número 1 i el nou magatzem de bales, 19/9/1904.
CC 156. UII (Unitat instal·lació inicial) 86. Documento privado n.º 7.
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L’organització de les fàbriques de la Fabra i Coats (1907)
La Manufacturera

Borgonyà

Sant Martí

COTÓ
Preparació
Filatura
Retort
Blanqueig
Tintat
Acabats
Seccions auxiliars
LLI
Filats i torçats
Xarxes de pescar

Quadre 2. Elaboració pròpia

Se ha establecido, con excelente resultado, la Transmisión de fuerza á la Fábrica de
San Martín, utilizando el Alternador que teníamos en la Fábrica vieja de San Andrés
y tendiendo un cable de 1032 metros de longitud por el subsuelo de algunas calles.
En la misma zanja se ha colocado una Tubería para comunicar el agua entre las dos
fábricas; actualmente se está montando un depósito de hierro procedente de la fábrica
de Torelló y tenemos comprado un nuevo juego de Bombas, con lo cual se asegurará
que ambas fábricas tengan siempre asegurado un doble servicio de agua para casos de
incendio o sequía.40

En aquestes dates també estava en curs la instal·lació dels aparells per humidificar i ventilar a totes les sales de filatura. Els departaments de tintat i blanqueig
que havien de poder absorbir els processos que abans es feien a Torelló ja estaven en funcionament a La Manufacturera. També estava en projecte la instal·
lació del departament de caixes de cartró, amb nova maquinària, que exigiria
noves obres en l’edifici 2. Així doncs, l’any 1907 la primera reestructuració de
la fàbrica ja era una realitat. L’any següent es construí un nou magatzem a La
Manufacturera, que suposà una inversió de 19.472 pessetes.41

40. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 20/9/1906.
41. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/3/1910.
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Cinc anys més tard, l’any 1912, hi ha una nova onada d’inversions que
acabarà amb la construcció d’un nou edifici, la fàbrica número 3. Es compraren
tres cases contigües a la fàbrica,42 tocant al carrer de Sant Andreu, la qual
cosa permetia donar més visibilitat a la façana i alhora conferia al terreny de
la fàbrica una forma regular, més apta per a la construcció d’una nova nau. La
companyia enderrocà les cases i presentà el projecte del nou edifici:
El Señor Presidente presenta al Consejo los planos del edificio fábrica que va a edificarse en los terrenos de la fábrica de San Andrés contiguos a la calle de San Andrés
aprovechando los solares resultantes del derribo de las tres casas últimamente compradas. Manifiesta dicho señor que en el citado edificio se instalarán las secciones de
ovillar, cajas de cartón y oficinas destinándose los locales actualmente ocupados por
dichas secciones a ensanchar otras contiguas que se hallan faltadas de espacio dado el
desarrollo actual de la fabricación. […] El precio del edificio y los gastos de traslado
de las referidas secciones no importará más de 250.000 ptas.43

A inicis del 1913 ja s’havia adjudicat la construcció de la fàbrica número 3
al mestre d’obres Joan Cunill per 89.232,62 pessetes. El desembre del 1914
les obres estaven acabades i a les seccions traslladades s’hi treballava amb
normalitat.44
Mentrestant, també s’escometien projectes menys ambiciosos. A causa
de l’augment del consum de fil merceritzat es decideix internalitzar l’operació
i es construeix un petit edifici que amplia la secció de blanqueig.45 L’any 1916,
davant dels problemes en el procés d’oxidació necessari per obtenir els negres
per als cotons de les mitges, es construeix un cos d’edifici específic dedicat a
aquesta secció, aprofitant els materials procedents de l’enderrocament d’un
edifici del Vapor del Fil.46
El Vapor del Rec
A partir d’aquí, els elements més significatius dels canvis de l’estructura industrial venen del creixement extern de la companyia. L’any 1915:

42. Es compren a vídua de Boronat i Juan Pujadas i M. Luisa Tasso per 25.000 pessetes, 14.000
pessetes i 24.000 pessetes. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas,
1/6/1912, 24/7/1912.
43. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 29/11/1912. Disposem
del plànol de la construcció de data 9/12/1912. CC 156, UII 87 (tot i que en la carpeta hi ha escrit
UII 86).
44. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 10/3/1913, 3/12/1914.
45. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 29/11/1913.
46. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas , 2/9/1916.
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El mismo señor Presidente informa al Consejo que se está gestionando la compra
para la Compañía de la fábrica conocida por «Vapor del Rech», sita en San Andrés de
Palomar casi contigua á la Manufacturera habiéndose convenido con los propietarios
de aquella, los madre é hijo Dª Ana Amell y Jordà y D. Juan Mas y Amell que el precio de adquisición seria la cantidad de pesetas 245.000 sin deducir el capital de dos
censos en nuda percepción que gravan la finca, las cuales se redimirán después por la
Compañía al tipo más conveniente posible.47

La fàbrica coneguda com el Vapor del Rec, anomenada així perquè es trobava
molt a prop del Rec Comtal, era a tocar de La Manufacturera, a l’altra banda del carrer de Sant Adrià, al carrer Otger. En els seus inicis, el Vapor del
Rec va ser una fàbrica de cotó. Fou construïda per la societat Vidal Serra y
Compañía, constituïda el 16 de desembre de 1843. L’escriptura de constitució
explicava:
Compañía que se ha formado para el establecimiento de una fábrica de vapor para
hilar algodón y demás que convenga a la Sociedad en el pueblo de San Andrés del
Palomar.48

Després de diverses vicissituds, la societat passà a mans d’uns nous accionistes,
Muntadas i Cañella. El 15 de juny de 1852 es formava la societat anònima La
Industrial Algodonera, l’objecte de la qual era la fabricació de filats i teixits de
cotó. La societat explotava els establiments industrials que Muntadas, Cañellas y Cía. tenien, un a Barcelona, al carrer Amàlia, i l’altre a Sant Andreu de
Palomar, al carrer de Farrà: es tractava del Vapor del Rec. Ambdues fàbriques
es movien per vapor i estaven en funcionament.
La societat mantingué l’activitat fins al 1878, quan entrà en liquidació
i fou adquirida per la societat Mas Hermanos, que es dissolgué el 1885 per
la mort de Josep Mas Esteve, un dels propietaris. És molt probable que, a
partir d’aquesta data, la fàbrica romangués inactiva. Tenim constància de la
seva activitat a la contribució industrial del 1853, sota el nom de Bernardo
Muntadas y Cía. i amb 21 telers i 9.000 pues de cotó, i el 1861, amb el nom
de Mas Esteve y Cía.

47. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 25/11/1915, 15/2/1916.
48. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 694 (Antiga 1173). Archivo 1. Vapor del Rech. Documentos 1-74: «Copia de la escritura de Sociedad otorgada por Don Andrés Vidal y Roger, Don José Serra,
Don Juan Parodi y otros bajo la razón de “Vidal Serra y Compañía”» (16/12/1843).
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Instal·lacions del ram de l’aigua, procés de blanqueig, Sant Andreu, 1915

L’any 1915 Joan Mas i Amell i Ana Amell i Jordà hipotecaven la fàbrica. El 18 de desembre de 1915 es va fer efectiva la compra per part de la
Fabra i Coats.49 En un primer moment, la fàbrica s’utilitzà com a magatzem
general i dipòsit de carbó.50 Es tractava d’una inversió estratègica en un
49. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 694 (antiga 1.173). Archivo 1. Vapor del Rech. Documentos 1-74: «Escritura original de convenio otorgada a nombre de la Junta Directiva de la Acequia Condal y D. Camilo Fabra, por la cual se convino la concesión a este último del uso y aprovechamiento
de veinte plumas de agua de dicha Acequia, con destino a la fábrica “La Española”»; «Copia de la
Escritura de Sociedad otorgada por Don Andrés Vidal y Roger, Don José Serra, Don Juan Parodi y
otros bajo la razón de “Vidal Serra y Compañía”» (16/12/1843); «Copia de la Escritura de la Sociedad
otorgada por D. Bernardo Muntadas y Cañellas, D. Juan Casasas, D. Jose Depases y otros, bajo la
razón de “Bernardo Muntadas y Cañellas y Compa”» (25/6/1852); «Constitución Sociedad Anónima
25 de junio de 1852: La Industrial Algodonera». Archivo 2. Documentos 75 y ss.: «Escritura de
venta perpetua otorgada por la Comisión liquidadora de la Sociedad anónima “La Industrial Algodonera” a favor de la Sociedad que gira en esta Plaza bajo la razón social de “Mas Hermanos” de una
casa fábrica en el pueblo de San Andrés del Palomar» (18/2/1878); «Disolución de la sociedad Mas
Hermanos» (12/12/1885); «Descripción de un edificio fábrica en San Andrés del Palomar propiedad
de Don Juan Mas Esteve» (24/12/1885); «Protocolización del testamento de Juan Mas y Esteve»
(25/11/1890); «Préstamo hipotecario otorgado por D. Juan Mas y Amell en nombre propio y como
apoderado de Dª Ana Amell y Jordà a favor de D. Alfredo Prat y Cros» (1/6/1915). Gimeno Barona,
«La industrialització de…», pàg. 107, 116, 118, 130-132.
50. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (1903-1923):
Reunió de R. Fabra a Glasgow 10, 11 i 12 de novembre de 1915.
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Treballadors del ram de l’aigua, procés de merceritzatge, Sant Andreu, 1936. Tomàs Fàbregas

edifici al costat mateix de La Manufacturera, ideal per a la futura expansió
de la societat. No va ser fins al 1920, amb l’adquisició d’una altra societat,
Hilandería Planas, que aquest nou edifici es va integrar com a fàbrica a Sant
Andreu.
Hilandería Planas
La compra d’aquesta empresa va donar una empenta molt important a la
Fabra i Coats. Hilandería Planas era una companyia de la competència que
fabricava fil de cosir de cotó en dos centres de producció, un a Ripoll i l’altre
a Barcelona, al carrer Girona.51 Els immobles en els quals realitzava la seva
activitat, però, no eren propietat de la companyia sinó que eren llogats.
Les primeres referències de l’empresa que hem pogut documentar es
remunten a l’any 1904, quan dos germans, Albert i Marià Planas Escubós,
demanen a l’oficina de patents que s’enregistri la marca AMP, la qual cosa
els fou concedida el 18 de gener de 1905. El 5 de febrer de 1914 la marca
AMP va quedar enregistrada en exclusiva a nom d’un dels germans, Marià

51. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/5/1921.
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Planas.52 Albert i Marià Planas i Escubós eren nets de l’enginyer gironí
Josep Planas i Castañer, que havia estat implicat en els inicis del projecte
empresarial que acabaria constituint la coneguda societat gironina Planas i
Flaquer, famosos per la seva construcció de turbines amb el sistema La Fontaine. Un germà dels Planas, Antoni Planas i Escubós, era accionista d’aquesta
companyia.53 En pàgines anteriors ja hem donat algunes dades de la fàbrica de
Ripoll —7.840 pues de filar, 121 treballadors, totes les fases de la producció
del fil. Malauradament, no coneixem detalls de la fàbrica de Barcelona, però
també devia ser prou important, atenent a la reorganització que implicà al
recinte de Can Fabra.
El 18 de desembre de 1919, en el Consell d’Inspecció de la companyia,
Ferran Fabra, el president, informava:
Expone al Consejo el proyecto de la Dirección para llegar á una fusión de nuestra
Compañía con la Hilandería Planas sobre la base de la adquisición de todas las fábricas, maquinaria y marcas de fábrica de dicha entidad.54

El mes d’abril això ja era un realitat i s’havien fixat les quantitats següents per
a la compra dels actius de la societat. El total pujava a 6.466.158,32 pessetes,
amb el següent detall: maquinària, 1.479.845,52 pessetes; primeres matè
ries i mercaderies, 2.806.708,87 pessetes; marques, nom comercial i patents,
2.179.603,93 pessetes, que se li pagarien a Marià Planas en accions ordinàries (1,5 milions de pessetes) i en efectiu a quatre mesos per un import de
679.603,93 ptes.55 En els capítols precedents hem parlat de les implicacions
societàries de l’operació: aparició de Marià Planas com a nou accionista, incorporació al Consell d’Inspecció, etc. Ara el que interessa és descriure les
modificacions que implicava en l’estructura industrial de la societat. Per fernos una idea de l’impacte de l’adquisició, comparem en el quadre 3 les vendes
de la societat abans i després de la compra.
Les vendes d’articles Planas el 1920 eren més del 9 % de les vendes de
la societat i, si ho comparem amb el 1919, superaven el 13 %. Integrar aquesta
producció en les instal·lacions de Borgonyà i Barcelona, cosa que, com veurem, era l’objectiu de la companyia, no devia ser gens fàcil. A finals del 1919,
abans de formalitzar-se l’acord amb Planas, ja s’estava preparant l’ampliació de

52. OEPM, Archivo Histórico.
53. Josep Clara, «La indústria moderna a la Girona del segle xix: La foneria Planas», Revista de
Girona, 70 (1977), pàg. 215-222.
54. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/2/1920.
55. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/4/1920.
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Plànol descriptiu de l’ús i any de construcció dels edificis de les fàbriques de Sant Andreu i del Vapor del
Rec, c. 1950. Els quatre edificis fonamentals són: «1. Nº 1 Mill»: edifici central de Sant Andreu (Fàbrica núm. 1);
«2. Nº 2 Mill»: Ca l’Alsina (Fàbrica núm. 2); «2. Nª 4 Mill»: el Vapor del Rec, integrat en la Fabra i Coats el 1920
(Fàbrica núm. 4); «3. Nº 3 Mill»: ampliació tocant al carrer de Sant Andreu (Fàbrica núm. 3). MUHBA, Arxiu
Fabra i Coats. Codi classificació antic: 5.12-155. C. 1259

Nova organització i direcció industrial

177

178

Pere Colomer i Roma

Vendes de la CA Hilaturas de Fabra y Coats (ptes.)
1919

1920

Resta

27.978.086,05

37.848.180,15

TOTAL

27.978.086,05

41.709.703,05

Articles Planas

3.861.522,90

Quadre 3. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas

Sant Andreu i planificant la construcció de dos pisos més, el segon i el tercer,
en una part de la Fàbrica número 1. El febrer del 1920 es dóna la concessió a
Joan Cunill per fer l’obra, per 240.300 pessetes.56
L’estratègia d’integració de la nova fàbrica fou decidida en el viatge que
Alcover, director de la fàbrica de Sant Andreu, féu a la Gran Bretanya el juliol
del 1920. En la reunió amb la direcció de Coats, es debaté minuciosament el
pla presentat per la direcció espanyola per a la reorganització industrial derivada de la compra, i finalment es decidiren i quantificaren les inversions que
calia realitzar, tant a Torelló, per un import de 59.800 lliures, com a Barcelona, per un import de 18.700 lliures. Tot plegat sumava un total d’1,8 milions
de pessetes que calia afegir als gairebé 6,5 milions invertits en la compra de
la societat.57
La memòria del 1920 ens explica amb molt de detall tot el procés d’integració d’Hilandería Planas a les fàbriques de la societat. Val la pena de transcriure el resum que en feien els directors:
Incorporados á nuestra Compañía en el pasado ejercicio los negocios y fábricas de
D. Mariano Planas, estamos procediendo á una completa reorganización de nuestros establecimientos fabriles, ampliándolos considerablemente para dar cabida no
solamente á la maquinaria procedente de la «Hilandería Planas», que se hallaba en
edificios alquilados, sino también á la nueva que hemos contratado y que debe sernos
entregada en el transcurso del año 1921.
En Torelló tenemos adelantada la construcción de varios edificios y entre ellos, uno
muy importante, de 120 metros de largo por 34 de ancho, destinado a la instalación

56. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/12/1919, 23/2/1920.
57. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923). «Notes taken at interview with Mr. Alcover in connection with the proposed rearrangement of Barcelona & Torelló Mills», 27/7/1920; «Minutes of Meeting held on July 5th 1920».
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de maquinaria nueva y de toda la Preparación, Hilatura y Retorcidos que la antes
mencionada casa poseía en Ripoll.
Como sabéis, adquirimos hace algunos años la fábrica llamada del Rec, que
sólo se halla separada de nuestra fábrica de San Andrés por una calle; hasta ahora
habíamos dado poca aplicación a aquella, pero actualmente procedemos á efectuar
las obras necesarias para instalar en la misma, además de la maquinaria nueva de
Acabados, que al efecto hemos comprado, toda la que la «Hilandería Planas» tenía
en marcha en un edificio alquilado en la calle de Gerona de esta Ciudad. También
hemos construido en la fábrica del Rec una extensa sala destinada a aumentar
nuestra Tintorería.
En el transcurso del año que acaba de terminar, hemos estudiado la electrificación metódica de todas nuestras fábricas, para reorganizar en el presente la que con
urgencia tuvimos que efectuar durante los años de guerra, con los medios entonces
disponibles y para prescindir ya en absoluto de la fuerza de vapor.
Formando parte de este plan, la transmisión á nuestra fábrica del Rec de la
energía eléctrica transformada en la Central que estamos montando en nuestra fábrica de San Andrés y conviniéndonos hacer comunes á ambas los servicios de agua
y de vapor, entablamos negociaciones, á tal efecto, con el Excmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad.
Como resultado de estas gestiones hemos obtenido de dicha Corporación el permiso para cruzar la calle de San Adrián por medio de una alcantarilla, así como para
establecer en la superficie de la misma calle una vía de comunicación entre ambas fábricas, condicionando tal permiso á la cesión gratuita de los terrenos viales de nuestra
mencionada fábrica del Rec, necesarios par la alineación de las calles de San Adrián
y de la Acequia, todo ello de conformidad con el acuerdo ya adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento en sesión de 6 de Abril último.58

En resum, a més de l’aixecament de nous pisos a la fàbrica número 1 de Sant
Andreu, la compra de Planas, propicià la integració del Vapor del Rec com a unitat de producció dins la societat, l’edifici central del qual es coneixeria a partir de
llavors com la fàbrica 4.59 A més, generà també importants canvis a la fàbrica
de Borgonyà: es donà un impuls a la modernització de les infraestructures del
complex industrial amb l’objectiu d’eliminar definitivament el vapor com a
font d’energia substituint-lo per l’electricitat.

58. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/5/1921.
59. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 13/9/1921. Plano
General Rec, 29/8/1978. Plan de evacuación en estado de emergencia. Malgrat la diferència de
dates, el plànol ens permet verificar que les fàbriques de Sant Andreu i del Rec seguien una mateixa
numeració.
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Durant l’any 1921, tots aquests canvis s’anaren fent realitat. La maquinària del carrer Girona ja estava instal·lada a Sant Andreu i el trasllat de la
maquinària de Ripoll a Borgonyà s’acabava totalment el desembre del 1922,
quan es retornaren les claus de la fàbrica a l’antic propietari. Malgrat tot, la
societat no estava contenta de la velocitat a què s’havien realitzat els canvis,
i atribuí a aquest endarreriment la reducció de beneficis de l’any 1921.60 El
mateix desembre del 1922 s’acordà empedrar els carrers i els patis de la fàbrica
de Sant Andreu amb un cost de 75.000 pessetes.61
Enmig d’aquests canvis, la societat hagué de fer front a un sinistre molt
important: l’incendi de les oficines centrals de la companyia, on hi havia també el dipòsit de mercaderies de Barcelona, al carrer de la Diputació, 239.
L’incendi va esdevenir la nit del 13 al 14 de maig de 1919. El valor de les existències destruïdes ascendia a 1,4 milions de pessetes, però a més es van cremar
molts dels llibres i registres de la companyia, documentació de clients, etc.
La Fabra i Coats reaccionà ràpidament: el mateix dia de l’incendi envià una
circular a tots els clients informant de la situació i demanant que se’ls tornés
a enviar un duplicat de les comandes en curs per poder atendre-les. El dia 17
es reprenia el lliurament de comandes.62

60. Pel setembre del 1921 s’informava al Consell: «En San Andrés se hallan muy adelantadas las
obras del nuevo edificio para Tinte de colores habiendo empezado la instalación de maquinaria
en el mismo. También se hallan casi terminadas las obras de la fábrica nº 4 en cuya planta baja
instalamos ya hace dos meses la maquinaria que teníamos en la fábrica de la calle Gerona. | La
extensión de los pisos 2º y 3º de la fábrica nº 1 se retrasó a causa de la demora en entregar el
hierro, pero actualmente se está ya cubriendo el piso 3º. | Los montadores de la casa Mather and
Platt, terminaron la instalación de Sprinklers en los edificios de la fábrica del Rec y esta misma
tarde se hará la comunicación de agua entre las dos fábricas con lo cual quedarán todos nuestros
edificios protegidos por los Sprinklers. | El montador de la casa Marr se halla ya montando las
estufas de Tinte y Blanqueo. | A fines de este mes llegarán ocho montadores de las casas Horward
and Bullongh, para montar la nueva maquinaria textil y para ocuparse del traslado de maquinaria
entre las fábricas de Ripoll, Torelló y Barcelona. | Mr. Neil, ingeniero de la casa Kenner y Stara, se
halla en esta desde hace quince días con cinco montadores para todo lo referente á las instalaciones
de cables y líneas para alumbrado y fuerza de Torelló y San Andrés. | Las obras del edificio que
construimos en Madrid se hallan tan adelantadas que esperamos poder instalar en el mismo el Depósito de la Agencia Central de las Hilaturas, dentro de unos dos ó tres meses. | […] La Dirección
pone en conocimiento del Consejo que estando próximo á terminar el traslado de la maquinaria
y demás efectos de la fábrica de Ripoll, confía que por todo el día 31 del corriente, podrá quedar
cerrada dicha fábrica». MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas,
13/9/1921, 22/3/1922.
61. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 10/6/1919.
62. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/12/1922. Les oficines
de la companyia varen quedar instal·lades provisionalment en un xalet del passeig de Gràcia prestat
pel Sr. Rius, i després al carrer de Gràcia, núm. 132. Les oficines de l’Agencia Central de Hilaturas
eren al carrer Salmeron, núm. 2. La societat, però, de seguida encetà converses per reconstruir l’edifici cremat.
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De nou els Portabella: la fàbrica de Badalona
A mitjan 1923 s’iniciaren les converses per adquirir una altra fàbrica a Badalona, Manufacturas de Algodón Reunidas, SA. El director de J. & P. Coats en
aquelles dates, J. O. M. Clark, visità la fàbrica junt amb la direcció espanyola
i decidí la conveniència de l’operació. De fet, es tractava d’un oferiment del
propietari de Manufacturas de Algodón Reunidas, Emili Portabella, familiar
dels antics socis de Sucesora de Fabra y Portabella.63
Arribats en aquest punt, seria aclaridor resseguir breument la història
d’aquesta companyia. Pere Portabella, manresà i germà de Manuel Portabella i
Cantarell (com hem vist, antic soci dels Puig i els Fabra), havia seguit les passes
del seu germà i també s’havia traslladat a Barcelona a inicis dels seixanta. El
1885 adquirí a Barcelona la filatura de Bartolomé Darnis Bauret, i amb un antic soci d’aquesta companyia constituí Portabella, Pujol y Cía. El 1891 el negoci
passà a ser de la seva propietat i del seu fill, Emili Portabella i Barrera, al cent
per cent. La filatura funcionava a nom de Pere Portabella i es dedicava als filats
i torçats de cotó amb fàbrica al carrer Roger de Flor, 154, de Barcelona.
A la mort de Pere Portabella, la vídua, Maria Barrera, i els seus fills,
Emili, Joan i Carles, constituïren el 29 de desembre de 1903 la societat Hijos
de Pedro Portabella, Sociedad en Comandita, amb un capital de 600.000
pessetes. Sabem que el 1917 la societat tenia dues fàbriques, la del carrer Roger
de Flor i una segona al Clot, que ocupaven uns 500 treballadors. La societat
fabricava fils de cotó per a mitja i teixits. En origen, els socis col·lectius de la
societat eren Emili i Joan, que portaven la gerència de la companyia. La mare
i l’altre germà, Carles, restaren com a socis comanditaris sense participar en
la gestió.64 Emili Portabella, però, inicià una altra aventura que l’absorbiria
en el futur. L’any 1919 comprà les fàbriques que Cristóbal Grober i Viotti
havia establert a les comarques gironines. La primera de les fàbriques, a Girona, comptava amb uns 850 treballadors i fabricava articles de passamaneria i
botons, i la segona, a Bescanó, disposava d’un salt d’aigua i 120 treballadors
dedicats a la filatura. El 28 de juny de 1919 es constituí la Sociedad Anónima Grober, amb un capital de 4 milions de pessetes i propietat d’Emili
Portabella.65

63. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/5/1923.
64. Portabella, Un prócer de…, pàg. 10-11, 25-27; Barcelona artística e industrial, Barcelona, Museu
d’Història de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010 [edició facsímil de Barcelona artística e
industrial, 1917], pàg. 238. Javier Portabella afirma que una fàbrica era al carrer Roger de Flor i la
segona, a Badalona. La publicitat de l’època, però, ens parla de dues fàbriques, al carrer Roger de
Flor i al Clot.
65. Portabella, Un prócer de…, pàg. 25-32, 51-57, 65-67, 79-80. Algunes de les informacions que hi
ha en aquestes pàgines sobre la formació de Manufacturas de Algodón Reunidas no les hem incloses
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Plànol de la fàbrica de Joan Mercader a Badalona (1875), integrada amb posterioritat a Manufacturas
de Algodón Reunidas i el 1923 a la Fabra i Coats. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Manufacturas de
Algodón Reunidas. VC 178/20. Ccat 178. UII 96
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En paral·lel, els Portabella, junt amb la família Mercader, havien creat
la societat Manufacturas de Algodón Reunidas, SA, fruit de les aportacions
d’Hijos de Pedro Portabella, Sociedad en Comandita, i de les societats Viuda
de Narciso Mercader i Sebastián Paulí y Cía., que es dedicaven a la fabricació de rodets, cabdells, tubs i cotó per a mitja. De la nova societat sabem que
tenia dues fàbriques: una a Badalona, al carrer Jovellar, número 1, i l’altra a
Sant Martí de Provençals, entre els carrers Aragó, Consell de Cent i Espronceda. Les marques que eren titularitat d’Hijos de Pedro Portabella, SC, (enregistrades el 27 de setembre de 1905) foren traspassades a Manufacturas de
Algodón Reunidas, SA, el 16 d’octubre de 1923.66 Certament, des del 1919
la prioritat d’Emili Portabella ja es trobava a Girona, a la societat Grober, en
un sector relacionat però ben diferenciat del de la filatura. Aquest fet, junt,
probablement, amb altres acords de tipus comercial a què arribà amb els
Fabra i que tot seguir repassarem, l’empenyeren a vendre.
L’acord amb Manufacturas de Algodón Reunidas arribà l’any 1923.
La Junta General n’aprovà la compra el 30 de juny. En aquesta data els únics
socis del negoci eren Emili, Joan i Carles Portabella. La Fabra i Coats adquirí
les 9.000 accions ordinàries i les 3.000 accions preferents que constituïen la
totalitat del capital de la companyia.67 (En el capítol de política financera ja
hem donat els detalls del preu de l’operació i de com es liquidà als accionistes
per un total de 4.079.000 pessetes.)68 Joan Fabra fou nomenat director gerent
de Manufacturas de Algodón Reunidas, que es mantenia com a entitat jurídica separada però sota la direcció de la Fabra i Coats. La direcció explicava
al Consell que una vegada adquirides les accions:
Posteriormente hemos llegado a un acuerdo con la mencionada entidad [Manufacturas de Algodón Reunidas], en virtud del cual funcionan bajo nuestra única dirección las fábricas de Badalona. Hemos estudiado un plan de reorganización de estas

pel fet que contradiuen, almenys en aparença, les informacions extretes de les actes del Consell
d’Inspecció i de les Juntes d’Accionistes de la Fabra i Coats.
66. OEPM, Marca 10910, 10926, 13612. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 131. Libro de Actas de la
Junta General: JGE 30/6/1923. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UI-96-UC-177. Índex de documents
on es descriu el contingut de «Copia simple de la escritura de préstamo con hipoteca otorgado por el
Banco Hipotecario de España a favor de Manufacturas de Algodón Reunidas, S.A.», Madrid, 27 de
Mayo de 1921.
67. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 131. Libro de Actas de la Junta General: JGE 30/6/1923.
68. Portabella, Un prócer de…, pàg. 65-67, 79-80. Javier Portabella, el nét d’Emilio Portabella,
en el llibre que dedica al seu avi aporta la xifra de 4,5 milions de pessetes. També segons Javier
Portabella, els Coats, que també tenien interessos en la producció de passamaneria i botons al Regne
Unit, es comprometeren a deixar el mercat espanyol en mans de Grober a canvi de la venda de
Manufacturas. El nomenament d’Emili Portabella com a conseller de la societat seria una garantia
per a l’acompliment d’aquest acord.
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fábricas y hemos proyectado una importante ampliación de edificios y reforma de los
actualmente existentes, a fin de instalar la nueva maquinaria que hemos comprado ya,
para mejorar e intensificar la producción de la misma.69

Com es pot constatar, de la fàbrica de Sant Martí de Provençals n’hem perdut
la pista. La compra de Manufacturas de Algodón Reunidas significà la integració de la fàbrica de Badalona en el complex industrial de la Fabra i Coats.
Aquesta fàbrica era coneguda popularment com Can Mercader. El seu origen
es remuntava a l’any 1874, quan Joan Mercader Baguer adquirí en establiment
una peça de terra a Badalona de 26.595 metres quadrats per una renda anual
de 585 pessetes, corresponent a un capital de 19.500 pessetes. Sobre aquests
terrenys tres anys més tard ja havia construït:
Un edificio-fábrica compuesto de planta baja y dos pisos, con sus accesorios de departamento para la maquinaria, departamento para las calderas, almacenes, porterías y
paredes de cerca, ocupando en junto una superficie de cuarenta y dos áreas.70

El cost de la construcció ascendí a 172.043,98 pessetes. El 1882 s’afegien a
la fàbrica dos magatzems i un nou edifici destinat al blanqueig, amb un cost
de 39.989,89 pessetes, i un any més tard es construïa, tocant al terreny de la
fàbrica, la casa del majordom, per un import de 20.729,43 pessetes. Entenem
que quan la Fabra i Coats es refereix a «las fábricas de Badalona», designa la
fàbrica inicial, la de blanqueig i els magatzems que es trobaven dins el terreny
del carrer de Jovellar.71 La forma jurídica de la integració del nou negoci fou
un contracte de lloguer entre la Fabra i Coats i Manufacturas pel qual la Fabra

69. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/3/1924; La Vanguardia,
16/3/1924.
70. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UI-96-UC-177: «Primera copia de la escritura de carta de pago
de obras otorgada por D. Martín Botey Agulló a favor de D. Juan Mercader y Baguer en la que el
dicho Sr. Botey declara haber recibido del Sr. Mercader la cantidad de 172.043,98 ptas. importe de la
construcción de una casa edificio fábrica sita en Badalona», Barcelona, 13 de enero de 1877.
71. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UI-96-UC-177, UC-178. «Escritura original de establecimiento
perpetuo otorgado por los Sres. D. Manuel Casagemas Labrós, Dª María de las Nieves Coll y Vendrell,
Dª Juana Vendrell y Durán y D. Tomàs de Resa y Colls a favor de D. Juan Mercader Baguer», Barcelona, 29 de agosto de 1874; «Primera copia de la escritura de carta de pago de obras otorgada por
D. Martín Botey Agulló a favor de D. Juan Mercader y Baguer en la que el dicho Sr. Botey declara
haber recibido del Sr. Mercader la cantidad de 172.043,98 ptas. importe de la construcción de una casa
edificio fábrica sita en Badalona», Barcelona, 13 de enero de 1877; «Primera copia de la carta de pago
de las obras de construcción de dos almacenes y de un edificio destinado a blanqueo situados en la calle
de Jovellar de Badalona otorgada por D. Martín Botey Agulló a favor de D. Juan Mercader y Baguer»,
Barcelona, 13 de octubre de 1882; «Primera copia de la carta de pago de las obras de construcción de la
habitación del mayordomo situado en la calle de Jovellar en Badalona, otorgada por D. Martín Botey
y Agulló a favor de D. Juan Mercader y Baguer», Barcelona, 14 de septiembre de 1883.
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i Coats explotava l’edifici fàbrica situat a Badalona, la maquinària, les existències i la resta d’elements propietat de la societat.
Aquesta forma peculiar obeïa a una necessitat de control de la gestió.
La nova fàbrica s’havia d’integrar en l’organització productiva de la Fabra i
Coats. Ja hem vist, quan ens hem ocupat dels sistema d’informes de gestió de
la companyia, que la fàbrica de Badalona es considerava una planta productiva més de la Fabra i Coats a Espanya. Això feia molt difícil de mantenir una
comptabilització separada i fidel dels estocs, els serveis que la fàbrica realitzaria a la resta d’unitats productives, etc. Per aquest motiu, exposat per Romà
Fabra a la direcció de Coats, es decidí establir un esquema d’arrendament per
la utilització de la nova fàbrica que permetés, alhora, la flexibilitat productiva
i un control intern adequat.72
L’estat de la maquinària de Badalona era divers. Les màquines de filar
eren molt velles i, en el moment de la compra, s’estimava que els quedaven
només dos anys més de vida útil. Les màquines de polit eren velles però estaven en bon estat. Les seccions d’empaquetat, cabdells, rodets i troques estaven
també en bon estat. En canvi, les seccions de blanqueig i tintura no eren
aprofitables. Davant d’aquest panorama, inicialment s’optà per traslladar la
maquinària de les seccions de cabdells, rodets i troques a Sant Andreu i
deixar la fàbrica per a la filatura de marques de baixa qualitat. Posteriorment
s’inicià la remodelació de Badalona: l’objectiu era preparar la nova fàbrica
perquè fornís una producció de 10.000 a 12.000 quilos de filats setmanals.
La reorganització s’havia acabat a inicis d’abril del 1925. L’any 1929 s’amplià
la secció de merceritzatge.73
El trasllat de la producció de xarxes de Sant Martí a Sant Andreu
El 23 de juliol de 1928 els directors informen el Consell de l’inici de les reformes a la fàbrica de Sant Andreu per traslladar-hi, entre altres, la secció de
fabricació de xarxes, que es trobava a Sant Martí. Es construí al Vapor del
Rec un nou edifici de dos pisos i 704 metres quadrats de planta, i a més es

Índex de documents on es descriu el contingut de «Copia simple de la escritura de préstamo
con hipoteca otorgado por el Banco Hipotecario de España a favor de “Manufacturas de Algodón
Reunidas, S.A.”», Madrid, 27 de mayo de 1921.
72. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/10/1923. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre
1934): «Minutes of the Meeting held in Madrid on 30th October 1923 by Mr. J. O. M. Clark &
D. R. Fabra».
73. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/3/1924, 25/10/1924,
27/6/1924, 13/3/1925, 17/1/1929; ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions
de Barcelona i Glasgow (1903-1923): «Scheme of Purchase of Manfuacturas de Algodón Reunidas»,
5/5/1923.
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Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, fàbrica de Sant Andreu, 1932.
Gravat extret del catàleg de tarifes d’Hilaturas de Fabra y Coats

compraren alguns terrenys veïns. El juliol del 1929 es feia efectiu el trasllat de
la secció de xarxes de Sant Martí a Sant Andreu. L’objectiu del canvi era eliminar l’activitat productiva de Sant Martí, de manera que les seves instal·lacions
passessin a ser el magatzem general de la companyia a Barcelona. Aquest procés culminà l’any 1931 quan s’acabaren de traslladar a Sant Andreu les sec
cions complementàries de fabricació de xarxes que encara hi restaven.74
S’apostava decididament per la concentració de la producció a La
Manufacturera i per la progressiva integració de les fàbriques de La Manufacturera i el Vapor del Rec. La companyia havia aconseguit el 1929 la declaració
de «manzanas industriales» per part de l’Ajuntament de Barcelona, la qual
afectava les illes que corresponien a les dues fàbriques. Aquest reconeixement
facilitava l’aprofitament del sòl industrial i la construcció d’instal·lacions entre
els dos edificis.75

74. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/7/1928, 16/3/1929,
22/7/1929.
75. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 22/6/1929.
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Els nous productes
El febrer del 1927, a París, els Fabra explicaven a J. O. M. Clark que a Barcelona s’estaven construint dues fàbriques per a la producció de seda artifi
cial, i que això podria perjudicar les vendes d’algunes de les varietats de cotó
venudes a Espanya. En aquells moments Coats ja estava realitzant diverses
proves en els seus laboratoris de Paisley amb seda artificial, per tal de desenvolupar una fibra suficientment resistent. Les informacions dels Fabra tingueren
conseqüències, i el desembre d’aquell mateix any Coats els proporcionà el
contacte del proveïdor de matèria primera per tal que posessin en marxa la
manufactura de seda artificial en rodets i troques.76 Les proves devien sortir
bé, i el 23 de juliol de 1928 els directors informen el Consell que s’havia pres
la decisió de fabricar articles de seda artificial.
Una altra línia de producte apareixeria gràcies a una indústria que, en
principi, no tenia gaire a veure amb el tèxtil: la indústria de l’automoció.
Després de la Primera Guerra Mundial, a la dècada dels anys vint, les principals multinacionals del sector de l’automòbil començaren a implantar-se
a Espanya: la Ford, la General Motors, la Fiat van aterrar al nostre país. Seguint aquestes firmes van aparèixer a Espanya les empreses subministradores
de components, entre les quals hi havia les fabricants de pneumàtics. Pirelli,
que des del 1902 ja fabricava components elèctrics a Vilanova i la Geltrú, el
1924 començà a fabricar pneumàtics a Manresa. Els anys trenta Firestone i
Michelin construïren sengles fàbriques a Biscaia.77
El lligam entre aquests proveïdors del sector de l’automòbil i la Fabra
i Coats el trobem en una de les matèries primeres necessàries per a la fabricació dels pneumàtics: l’anomenat cord. El cord era un tipus específic de teixit
elaborat amb fibres sintètiques en uns telers especialment adaptats per a la seva
producció. Aquest material s’integrava en les capes que formaven el pneumàtic
i li proporcionava rigidesa.
L’any 1932, la Pirelli es posà en contacte amb els Fabra per oferir-los
la possibilitat de subministrar part del cord utilitzat per a la fabricació de
pneumàtics a la seva fàbrica d’Espanya. La Pirelli també estava en converses
amb Bebié per a aquest mateix projecte. Arran d’aquest contacte, la Fabra i
76. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934): «Minutes of the Meeting held by Mssrs.
Fabra and Mr. J. O. M. Clark in Paris on the 5th of February 1927»; «Minutes of conversation with
the Marqués de Masnou in Glasgow, 20th December 1927»; CC. 186. UII 100: «Proyecto de dos
Manzanas Industriales […]», 22/2/1929 (inclou plànol de les dues illes).
77. Salvador Estapé Triay, «The Spanish Motor Industry in the First Third of the 20th Century:
A Lost Opportunity», Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, 2000,
pàg. 19-23 (document de treball); Jordi Bonvehí i Castanyer, «La fàbrica Pirelli»: <http://
historiesmanresanes.blogspot.com.es/2008/06/la-fbrica-pirelli.html> [Consulta: 15 maig 2014].

Nova organització i direcció industrial

189

Coats començà a avaluar les necessitats d’inversions per desenvolupar aquesta
nova línia de producte. Finalment, les converses amb la Pirelli no tingueren
cap resultat, ja que aquesta empresa decidí internalitzar la producció d’aquest
tipus de teixits.78
El projecte, però, ja estava llançat i els Fabra iniciaren converses amb
Firestone, que en aquella ocasió sí que culminaren en un acord comercial.
L’any 1933 la Fabra i Coats posà en marxa la producció del cord.79 L’objectiu
era aconseguir contractes amb almenys dues cases productores de pneumàtics: Firestone, que ja era client, i Michelin, amb qui s’estava negociant. Per
tal d’assolir una bona penetració en el mercat, el marge inicial carregat al
producte havia de ser prudent, del 8 %.80 L’any 1934 arribaren les primeres
comandes de Michelin.
L’any 1933, la companyia realitzà inversions importants en la maquinària específica per a aquest nou producte i es construïren nous edificis a Sant
Andreu per encabir-n’hi la fabricació. El balanç del primer any fou molt bo:
les comandes van permetre una ocupació del cent per cent de les noves inversions, i el 1934 calgué ampliar encara més el parc de maquinària. S’estimava
que les noves màquines requeririen un augment de les treballadores a Sant
Andreu d’entre 100 i 150 dones addicionals.81
A finals del 1927, un altre fet tenia ben intranquil·la la direcció de la
societat. La companyia The Linen Thread Company, un dels principals competidors de Coats als Estats Units,82 que venia en el mercat espanyol a través
d’un agent, es preparava per fabricar fils de cosir de cotó en rodet, en resposta a
la disminució de les seves vendes de fil. La direcció espanyola envià a Glasgow
tota la informació sobre els productes venuts per aquesta companyia a Espanya
per tal de veure si Coats podia fer-los la competència en el mercat del lli.
Finalment, aquests moviments acabaren amb un acord entre els directius de Coats i els de The Linen Thread Company segons el qual s’importarien
a Barcelona els articles semimanufacturats de la Linen Thread, que serien acabats al país per la Fabra i Coats. Tant la maquinària (incloses les despeses de

78. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings (21/7/32, 15/12/32, 16/2/33);
4.2.26. Minutes of Meetings, 15/2/34.
79. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 13/3/1933; 4.2.26.
Minutes of Meetings, 5/2/34.
80. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934). Diferentes asuntos tratados en Glasgow,
28/3/1933.
81. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1934; 4.2.26.
Minutes of Meetings, 15/2/1934.
82. Kim, «J. & P. Coats as a…», pàg. 533.
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muntatge, duanes i transport) com l’estoc de matèria primera i producte acabat
necessari per a aquesta operativa eren a càrrec de la Linen Thread, que pagava
a Fabra i Coats un 5 % del valor d’aquests inventaris en concepte de despeses
financeres i emmagatzematge. La Fabra i Coats cobrava un 25 % de comissió sobre els costos de producció (sense incloure matèries primeres), i mantenia el dret de produir directament els articles de lli que ja formaven part del
seu catàleg i de desenvolupar-ne de nous, sempre que no fossin semblants als
d’aquella societat.83 A finals del 1934 es féu efectiu aquest acord, i durant l’any
1935 s’instal·lava la maquinària necessària a la fàbrica de Badalona.84 L’esforç
en innovació tingué sovint la seva recompensa en forma de premis. L’any 1929
la societat va acudir a l’Exposició Internacional de Barcelona i a la Iberoamericana de Sevilla, on rebé diversos premis per les instal·lacions industrials de fils
de cotó, de sedes artificials i també per les xarxes de pescar.85
L’augment de la gamma de productes requeria més recursos financers i
també més espai. Ja hem vist que el 1933 es realitzà una ampliació de capital
de 5 milions de pessetes, subscrita gairebé en la seva totalitat pels Coats. Els
anys 1935 i 1936 s’adquiriren diverses cases (vuit) del carrer de Sant Andreu
per un import total de 177.500 pessetes, amb la qual cosa la fàbrica guanyava
més façana al carrer.86 Finalment, l’any 1935 i davant la pressió de la producció, s’inicià la construcció d’un nou edifici de grans dimensions per ampliar
algunes seccions de la fàbrica de Sant Andreu.87

83. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934). Notas tomadas en el meeting celebrado
en Glasgow en 19/21 diciembre de 1927. Notas tomadas en Glasgow en octubre de 1934.
84. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1935.
85. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/3/1930, 19/7/1930.
86. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1935, 28/6/1935,
9/3/1936.
87. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1936.
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La reorganització de la direcció
Els directors de les fàbriques
Amb la fusió de les diverses fàbriques, calia fusionar també les diferents
direccions. A la dificultat inherent de tots aquests processos s’afegia, en el
nostre cas, el canvi d’ubicació de la capçalera de la companyia de Borgonyà a
Barcelona. Per sota dels directors, membres del Consell d’Inspecció, i abans
d’arribar als comandaments intermedis, hi havia un segon nivell de direcció
bàsic per a la bona marxa de la societat: els directors de les fàbriques. El quadre 1 ens mostra com van evolucionar els directors de les diverses fàbriques
durant aquest període.
La primera direcció
L’home de la Coats a Espanya fins al moment de la fusió era John Fleshig. Ell
era l’apoderat que havia signat per compte de la companyia escocesa la compra
dels terrenys de Borgonyà, el que havia dirigit tot el projecte de construcció de la
colònia i, finalment, el que havia restat com a director de Nuevas Hilaturas del
Ter. Eren, doncs, normals les seves aspiracions a ocupar un càrrec de direcció a
la CA Hilaturas de Fabra y Coats, al mateix nivell que els Fabra. D’aquí la seva
sorpresa en assabentar-se que el lloc que se li oferia era el de simple secretari del
Consell d’Inspecció. El sotrac fou tant fort que Fleshig no dubtà a presentar
immediatament la seva carta de dimissió a Coats, on aprofitava per queixar-se
de l’animadversió que li tenia Otto Ernst Philippi. Tot i això, segons explicava
el mateix Fleshig, els Fabra s’havien mostrat favorables a tenir-lo com a director.
Coats acceptà ràpidament la carta de dimissió i amonestà els Fabra per
haver mostrat de forma explícita les seves preferències, divergents de les de la
companyia escocesa. Fleshig fou substituït immediatament com a apoderat de
la societat per dues altres persones, Miguel Ribera i Atanasio Larrañaga, les
persones de confiança de la companyia a Espanya. Ribera fou nomenat, el 1903,
nou responsable comercial de la Fabra i Coats, i Larrañaga tindria una llarga
trajectòria dins la societat (els anys trenta el trobem encara com a apoderat, formant part dels comitès de Vendes i de Producció). Finalment, aquesta direcció
«mancomunada» va ser completada amb dues persones més: Miquel Sanges,
que seria el futur inspector de viatjants, i Celestino Estrany, cap de comptabilitat. Aquesta solució va ser temporal. El mateix any 1903 W. H. Sutton,1 format,

1. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta 1.903. Carta de Juan Fleshig a Mssrs. J. & P. Coats Limited, Paisley (18/4/1903);
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Directors de les fàbriques de la Fabra i Coats (1903-1935)

Abans de
la fusió
1903
1904

Sant Andreu

Sant Martí

Borgonyà

Armengol

Feliciano
Alcover

John Fleshig

Armengol

1905

Edward Huck

1907

1909

Inspector de fàbrica /
Cap secció tècnica

W. H. Sutton

1906

1908

Badalona

Feliciano
Alcover
W. H. Sutton

1910
1911

Casimiro Anière

1912
1913
1914
1915
1916
1917

Feliciano
Alcover (fill)

1918
1919
1920
1921

Peter Grant

Pablo Vidal

1922
1923
1924
1925
John Street

1926

X. Valls (?)

1927
1928
1929

Feliciano Alcover
(fill)

Mac Rae

1930
1931
1932
1933
1934
1935

R. Amorós

I. Vives (pare)

M. Albà

Quadre 1. Elaboració pròpia. De Pablo Vidal coneixem la data del seu nomenament, però no tenim
certesa de la data del seu cessament i substitució per R. Amorós. En qualsevol cas, es tractava
d’un càrrec amb una importància cada vegada menor dins la companyia. De la fàbrica de Badalona
disposem de poca informació. De fet, sabem que el 1932 era gestionada per X. Valls, que en aquesta
data va ser substituït per I. Vives
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com ja hem vist, als Eagly Mills de Bolton, fou nomenat nou director de la
fàbrica de Borgonyà. L’any 1904 l’organització de la fàbrica de Borgonyà,
l’antiga Nuevas Hilaturas del Ter, era la que mostra el quadre 2. Com es
pot observar, tots els comandaments eren britànics. Aquest era el viver que
nodriria la nova organització de les fàbriques del grup.2
A Sant Andreu, en el moment de la fusió, el director de La Manufacturera era el senyor Armengol, nomenat per l’English Sewing Cotton Company.
Els Coats no devien estar gaire tranquils amb ell. Cada vegada eren més habituals les visites de Mr. Sutton a Barcelona per a la supervisió dels treballs i dels
canvis que s’estaven portant a terme a La Manufacturera. Per aquest motiu la
direcció de Coats llançà la idea de nomenar Mr. Sutton director de la fàbrica
de Sant Andreu, i en el seu lloc promocionar el cap de filatura de Borgonyà,
Mr. Huck, i fer-lo el nou director d’aquesta planta. A Armengol se li oferiria la
supervisió de la secció de filatura de Sant Andreu, però la direcció ja preveia
la possibilitat de substituir-lo davant d’una eventual negativa.
Mr. Grant i Mr. Houston, encarregats respectivament del departament
de retort i polit, i del d’elaboració de rodets i etiquetat a Borgonyà, passaven
a ocupar el mateix lloc a Sant Andreu. Només quedava sense promoció Mr.
Brown, l’encarregat de tintat i blanqueig, a causa de la seva afecció a la beguda. Ben al contrari, els Fabra advocaren perquè fos ràpidament substituït
a Borgonyà per algun altre empleat britànic. Ja s’esmentava com a possible
substitut un tal Mac Leod, que en aquells moments treballava al departament
de química de la seu de Ferguslie.3
Borgonyà proporcionà, doncs, els quadres que ocuparen els càrrecs
principals de La Manufacturera. Ara bé, què se’n va fer de l’antiga direcció
de Fabra y Portabella? El director de les fàbriques del Vapor del Fil i de Sant
Martí era Feliciano Alcover, home de confiança dels Fabra que havia treballat
amb ells ja des d’abans de la constitució de Sucesora de Fabra y Portabella.
La sort d’Alcover va ser ben diferent de la d’Armengol, i va continuar com a
director d’una de les fàbriques de l’empresa, la de Sant Martí.4

Carta de J. & P. Coats a Juan Fleshig (27/4/1903); Carta de J. & P. Coats a Sucesora de Fabra i
Portabella (27/4/1903); Carta de The Central Agency a Cía. Anónima Hilaturas de Fabra y Coats
(25/5/1903); Carta de J. & P. Coats a Cía. Anónima Hilaturas de Fabra y Coats (5/11/1903).
2. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial
y reservada. Carpeta 1.903. Carta de J. & P. Coats a Cía. Anónima Hilaturas de Fabra y Coats
(5/11/1903).
3. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Special Sub-Committee Meeting held in Glasgow on Wednesday, 5th
October 1904. Present: Marqués de Alella, Mssrs. P. M. Coats, E. S. Coats and J. O. M. Clark; Mr.
P. M. Coats presiding».
4. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/2/1905.
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Organització fàbrica de Borgonyà (novembre 1903)
Director

W. H. Sutton

Encarregats
Filatura
Retort
Acabats

Edward Huck
Peter Grant
W. F. Houston

Tintat i blanqueig

Adam Brown

Enginyer

Dick MacLean

Quadre 2. Elaboració pròpia

El 1905 tots aquests canvis ja s’havien acomplert. Finalment els homes
de Coats són els que ocupen els llocs de més responsabilitat. És probable
que el manteniment de Feliciano Alcover respongués a diversos factors. En
primer lloc, era una persona molt propera als Fabra i amb una llarguíssima
trajectòria a la societat, i ja hem vist que la política general de J. & P. Coats
tendia a mantenir una bona relació amb els socis de cadascun dels països. En
segon lloc, la fàbrica de Sant Martí no era un element clau en l’organització
industrial de la Fabra i Coats; a més, el senyor Alcover, d’edat avançada, no
podia estar gaires més anys al front d’aquella fàbrica. Quan el 1912 Alcover
es posa malalt i les dues fàbriques de Sant Andreu passen a estar regides per
Mr. Sutton, la direcció valora positivament els efectes que aquest canvi podia
tenir en la gestió:
Seria un beneficio para la Compañía el que las dos fábricas estuviesen durante una
temporada dirigidas por la misma persona, por poderse así asistemar mejor el trabajo
que en las mismas se hace.5

Per últim, hi ha un altre element que els mateixos Coats expliciten en la correspondència amb Barcelona: la necessitat de mantenir en els llocs de direcció
algun efectiu espanyol que assegurés una correcta comunicació. En el moment
de la decisió de prescindir d’Armengol, un dels peròs que els Coats posaren sobre la taula fou la necessitat de tenir un espanyol al capdavant d’alguna de les
fàbriques, tenint en compte que Feliciano Alcover aviat es jubilaria. Els Fabra

5. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 24/7/1912.
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s’apressaren a esmentar el fill d’Alcover, que consideraven un efectiu amb
molt de futur dins la societat.6
Queda encara una fàbrica de la qual tenim molta menys informació:
la fàbrica adquirida a Manufacturas de Algodón Reunidas a Badalona i coneguda popularment com Can Mercader.7 Com hem explicat, des de la seva
adquisició aquesta fàbrica va funcionar de forma absolutament integrada amb
la resta i es va especialitzar en la producció de filats de menor qualitat. Respecte de la direcció, sabem que l’any 1932 la fàbrica estava gestionada per un
grup de directius de cognom Valls. Podríem aventurar que es tracta encara de
l’equip gestor inicial, de confiança dels Portabella.
A partir del 1930 s’incorporà a la fàbrica de Badalona l’activitat d’una
nova companyia del grup, Calcetería Hispánica, del ram del gènere de punt.
Fou conseqüència de la nova activitat la substitució de Valls per Ignasi Vives
(pare), com a director, i M. Albà com a subdirector, personal de confiança de
Coats.8 La nova organització no durà gaire. L’any 1934 Vives, amb seixantacinc anys i malalt, es jubila i finalment Albà ocupa el seu lloc. La fàbrica de
Badalona havia perdut pes, les seccions de tintat i merceritzatge havien passat
a Sant Andreu i un sol supervisor era suficient per garantir-ne la gestió.
La complicada gestió dels moviments dels directors
L’any 1907, després de vuit anys a Borgonyà, Mr. Huck demanà el trasllat al
seu país. Coats accedí a la petició i nomenà Casimiro Anière per substituir-lo
com a director de la fàbrica de la colònia.9 L’any 1913 hi ha canvis importants en l’organització de les fàbriques:10 Mr. Sutton, director de la fàbrica de
Sant Andreu, havia estat nomenat «para ocupar un elevado cargo en la fábrica
de Ferguslie». Sutton acabarà formant part del Consell d’Administració de
Glasgow (Board of Directors) i, després, els anys trenta, del Consell d’Inspecció de la Fabra i Coats. El 1913, per tal de substituir-lo en el càrrec de director
de La Manufacturera, es nomenà Feliciano Alcover fill, mentre que el càrrec

6. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (19031923): Reunió de 25/1/1905. Assistents: Marquès d’Alella, Thomas Glen Coats, O. E. Philippi, W. H.
Coats, P. M. Coats, P. H. Coats, E. S. Coats, J. O. M. Clark.
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 15/2/1934, 15/6/1934;
4.2.23. Correspondència, 23/9/1932; 4.2.24. Correspondència, 16/6/1934.
8. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/7/1939. En aquest
mateix consell es nomena Feliciano Alcover enginyer en cap, amb poders generals, i Ramon
Morera Rabartí i Miquel Queralt director i subdirector, respectivament, de Sant Andreu. El fill
d’Ignasi Vives, del mateix nom que el pare, seria el director de la fàbrica de Borgonyà després de
la Guerra Civil.
9. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 11/9/1907.
10. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 10/3/1913.
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de director adjunt quedà en mans de Mr. P. Grant, que era subdirector del
departament de retort.
El mateix any, Feliciano Alcover pare, amb un estat de salut ja precari,
es jubila després de quaranta-vuit anys de servei. L’empresa acorda assignar-li
dos terços del sou i, en el seu lloc, com a director de Sant Martí, es nomena
Pablo Vidal, també un antic empleat de la companyia. Cal destacar, però,
que a mesura que aquesta fàbrica es va anar buidant d’activitat productiva,
aquest lloc devia fer-se menys important. L’any 1916 i per raons de salut de la
seva muller, Casimiro Anière, director a Borgonyà, demanà el trasllat. L’empresa ho va acceptar, li va assignar un lloc en una altra de les seves fàbriques
i va nomenar en el seu lloc John Street, l’encarregat de la secció de filatura
de La Manufacturera. Fancelli, un altre empleat Coats, substituí Street en
aquest càrrec. Mr. Street es mantingué com a director de Borgonyà fins a la
Guerra Civil.11
L’any 1921 canvià l’organigrama de la companyia amb la introducció
d’una nova figura: l’inspector de fàbriques. L’augment de la maquinària i el
projecte d’integració d’Hilandería Planas feien necessari comptar amb una
persona dedicada específicament a l’organització de les fàbriques de la companyia i amb capacitat per viatjar. Feliciano Alcover fill fou nomenat per a
aquest càrrec. Per la seva banda, Peter Grant fou promocionat a director de
Sant Andreu i Mac Rae, que fins llavors era cap d’una secció de La Manufacturera, fou ascendit a subdirector.12 El 5 de setembre de 1921 moria a Escòcia
Peter Grant. En el seu lloc es nomenà Mac Rae com a director de La Manufacturera, i s’assignà el càrrec de subdirector que Mac Rae ocupava a Hutcheson.13 Aquesta organització bàsica amb tres noms de pes —Feliciano Alcover
com a inspector de fàbriques (que més endavant passà a anomenar-se cap de
la secció tècnica), Mr. Street com a director de Borgonyà i Mr. Mac Rae com
a director de La Manufacturera— va ser la que es va mantenir des del 1921
fins a l’inici de la Guerra Civil.14
La direcció comercial i administrativa
En tot aquest organigrama faltaria incorporar les funcions comercials i de
comptabilitat. L’equip directiu que pertanyia a Nuevas Hilaturas del Ter i
11. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/12/1916; 4.2.24.
Correspondència, 9/6/1934. John Street havia iniciat la seva trajectòria al grup a Eagley el 1906.
12. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 31/3/1921; 4.2.24.
Correspondència, 9/6/1934. William Mac Rae havia iniciat la seva trajectòria dins el grup a Underwood el 1888.
13. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 22/3/1922.
14. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/7/1939.
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Directius de la fàbrica de Sant Andreu, 1925. A la primera fila, Feliciano Alcover i William Mac Rae
(setè i vuitè començant per l’esquerra)

que gestionava àrees comercials i financeres va continuar en llocs de responsabilitat de la nova companyia, on va gaudir d’una llarga trajectòria.
Ja hem parlat de Miguel Ribera, que després de la fusió continuarà amb la
responsabilitat comercial, i també d’Atanasio Larrañaga, creiem que també
implicat en afers comercials. En aquesta àrea caldria afegir dos altres noms
també provinents de Nuevas Hilaturas del Ter que feren carrera a la societat:
Miquel Sanges, que en el moment de la fusió era cap de viatjants, i Jacinto
Mas, que el 1903 era el viatjant de la zona Cadis, Huelva i Sevilla. Ribera i
Sanges mantingueren els seus llocs després de la fusió, i és molt probable que
es jubilessin a la companyia. Larrañaga i Mas (aquest darrer probablement
havia substituït Ribera a la direcció comercial) els retrobem els anys trenta
com a apoderats de la Fabra i Coats i membres dels comitès recentment estrenats de Producció i Vendes.
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En l’àrea de comptabilitat també es situaren dues figures provinents de
Nuevas Hilaturas del Ter. Celestino Estrany i Ricardo de Lara assumiren la
direcció d’aquesta àrea el 1903 (el segon s’ocupava dels afers relacionats amb
la matriu). Celestino Estrany es jubilà per raons de salut el 1919, i Ricardo
de Lara continuà al front de l’àrea comptable i a la dècada dels trenta formà
part del Comitè de Finances.15 L’any 1931, doncs, Larrañaga, Mas i Lara,
antics empleats de Nuevas Hilaturas del Ter, estaven encara al servei de la
companyia: tots tres eren apoderats i gaudien d’un estatus de reconeixement
especial per l’antiguitat que havien acumulat a la companyia exercint càrrecs
de responsabilitat. Els tres participaren en la nova estructura de comitès que
es creà a partir del 1931.16
Els càrrecs intermedis
La cura per tenir les persones idònies a la direcció de la fàbrica s’estenia als
càrrecs intermedis. El 1921, el mateix any del seu nomenament com a director,
Grant ha de deixar temporalment el seu càrrec per problemes de salut. Ja hem
vist que aquest és un període de gran creixement i reorganització de les fàbriques, la qual cosa feia necessari tenir una direcció ben sòlida en l’àrea industrial
per prendre les decisions adequades. Coats oferí tot el seu suport a la fàbrica
espanyola i hi envià Mr. Crawford per donar ajut al seu segon, Mac Rae.
Aquell mateix any es féu una profunda remodelació dels quadres intermedis de la societat, que continuen provenint de la central escocesa. El cap
de retort de Sant Andreu, Hutcheson, es desplaça temporalment a Escòcia
per perfeccionar el seus coneixements de la secció d’acabats i poder ser en el
futur un bon subdirector per a Sant Andreu. S’introdueix un nou càrrec a
Torelló, el de subdirector, per cobrir el qual s’hi desplaça Mr. Fancelli, fins
llavors encarregat de filatura a Barcelona. Per substituir Hutcheson i Fancelli a
Barcelona, arriba des d’Escòcia Aykman, un dels principals filadors de Coats,
que assumirà tot sol la responsabilitat de les seccions de filat i retort. El lloc
d’Aykman a Paisley passà a mans de l’enginyer de Borgonyà Bernie, que tornava al Regne Unit. En vista del nivell de feina que hi havia a la colònia, però,
l’antic enginyer Stott retornaria temporalment a Borgonyà. Finalment, Coats
havia contractat Roggy, un tintorer amb experiència a les principals fàbriques
alemanyes, per treballar a Sant Andreu.17

15. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 30/9/1919.
16. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.24. Correspondència, 9/5/1934. Larrañaga, nascut el 1868, era a la societat des del 1897; Mas, nascut el 1880, des del 1895, i Lara, nascut el 1868,
des del 1895.
17. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 13/9/1921.
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D’esquerra a dreta, els directius Crisanto Moral, Juan Barrofet, Salvador Enrich i Tomàs López
(assegut). Fàbrica de Torelló, 1922

Els canvis palesen la importància que donava el grup a la presència de
personal propi de Coats a la filial espanyola, i la capacitat d’organització del
departament de recursos humans a l’hora de gestionar aquesta mobilitat a
escala internacional.
Disposem d’un retrat més detallat dels quadres de la companyia de l’any
1931, el qual inclou també una bona part dels càrrecs intermedis. El quadre 3
inclou tot aquell personal que, per estatus i nivell de sou, havia d’aparèixer
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Directius i comandaments intermedis de la CA Hilaturas de Fabra y Coats (1931)
Fàbrica

Nom

Funció

Sant Andreu
F. Alcover

Director tècnic de les fàbriques

W. Mac Rae

Director

R. Morera

Sotsdirector

D. Cercós

Cap de l’oficina

F. Vidal

Cap de filatura

J. Amigó

Cap de retort

A. Leek

Cap de laboratori

J. Cabezas

Cap de merceritzatge, blanqueig i tintat en negre

M. Queralt

Cap de tintat en color

J. Cuito

Cap de bobinatge de troques i polit

J. Bote

Cap d’acabats

T. W. Evans

Enginyer

M. Salvado

Sotscap de rodets

A. Puigdollers

Sotscap de cabdells

F. Aguilar

Sotscap de tubs

F. Morera

Sotscap de xarxes

Shaw

Sotscap de merceritzatge, blanqueig i tintat en negre

R. San Nicolás

Stoscap de preparació

J. Portas

Sotscap d’acabats

I. Vila

Departament d’obres

A. Moragas

Oficines generals

E. Betesa

Oficines generals

A. Ribo

Oficines generals

J. Sala

Secció tècnica

Sant Martí
R. Amorós

Director

M. Moreno

Cap de l’oficina

J. Vives

Sotscap d’empaquetat

C. Oncina

Sotscap de litografia

Torelló (Borgonyà)
J. Street

Director

I. Vives (fill)

Sotsdirector

T. López

Cap de l’oficina

J. P. Houstoun

Enginyer

M. Vilà

Sotscap d’impressió

G. Pérez

Sotscap de preparació

J. Viñeta

Sotscap de retort

J. Barrofet

Oficina

S. Enrich

Oficina

C. Moral

Oficina

Badalona
I. Vives (pare)

Director

M. Albà

Sotsdirector

V. Molins

Cap de l’oficina i caixer

J. Roggy

Sotscap de tintat

N. Sol

Enginyer

L. Vila

Sotscap de filatura

G. Simón

Sotscap d’acabats

Quadre 3. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.23. Correspondència, 11/8/1931,
13/11/1931, 29/7/1932. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 17/10/1932
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en l’informe del Comitè Executiu anual de J. & P. Coats, al qual nosaltres
hem afegit altres llocs de responsabilitat que hem pogut identificar en aquest
mateix període. A la fi tenim una fotografia dels tres nivells de supervisió:
direcció, encarregats i subencarregats, que si bé no podem assegurar que sigui
exhaustiva, ja que no disposem de les llistes de treballadors de la companyia,
és suficientment il·lustrativa.
En qualsevol cas, el quadre 3 té molt d’interès. Ja havíem vist que dos
dels directors de les quatre fàbriques de Coats eren britànics —Mac Rae i
J. Street—, precisament els de les fàbriques més importants: Sant Andreu
i Torelló (Borgonyà). Cal destacar que hi havia una figura per sobre d’aquests,
Alcover, persona de la confiança directa dels Fabra. A partir d’aquí, però, la
majoria dels quadres intermedis eren espanyols. Dels quaranta càrrecs de responsabilitat que inclou el quadre, llevat dels quatre directors i del supervisor
de fàbriques, cinc els havia aportat Coats —Leek, Evans, Shaw, Houstoun i
Roggy— i la resta, trenta-cinc, eren espanyols.
El panorama ha evolucionat significativament respecte dels quadres directius que havíem descrit corresponents al moment de la constitució de la societat. Recordem que el 1904, a Borgonyà, el director i l’enginyer de la fàbrica,
així com els encarregats de filatura, retort, acabats, i tintat i blanqueig, són
tots britànics. El 1921, en la reorganització dels comandaments intermedis de
les diferents fàbriques, els noms clau també són britànics: Hutcheson, el cap
de retort de Sant Andreu; Fancelli, el cap de filatura de Sant Andreu que va
a Borgonyà com a subdirector, i el nou cap de filatura, que és un altre escocès, Aykman, que a més supervisarà el retort. El 1931, els caps de les seccions
fonamentals —filatura, retort, acabats— són tots espanyols: la presència de
personal britànic s’ha reduït substancialment. La sensació és que la Fabra i
Coats, al llarg d’aquests trenta anys, ja ha après a caminar «tota sola».
Els intercanvis amb Escòcia
Una altra via per assegurar que els procediments del grup s’acomplien en el
dia a dia i per facilitar així la tasca de supervisió dels encarregats era el desplaçament temporal d’operaris escocesos amb la missió de formar els seus companys espanyols. També els empleats espanyols viatjaven a Escòcia: era molt
habitual que els futurs caps de secció de la companyia fessin una estada de
formació a Paisley. Paisley s’erigia com la «universitat» del grup, d’on sortien
les bones pràctiques que caldria aplicar arreu.
L’any 1906, nou obreres de Paisley vénen a La Manufacturera per formar els treballadors de Sant Andreu. Sembla que s’establí una bona relació
entre les obreres escoceses i les catalanes. El mateix any també arriben alguns
contramestres britànics amb l’encàrrec de dirigir diverses seccions de la fàbrica de Sant Andreu, per a la qual cosa se’ls construeixen sis cases en els terrenys
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del Vapor del Fil.18 L’any 1921, amb motiu de les ampliacions de la capacitat
productiva, tornen a venir diversos operaris britànics, que també s’allotjaran
en una casa nova construïda en els mateixos terrenys del Vapor del Fil.19
Els viatges en sentit contrari també eren habituals. En tenim diversos
exemples: el fill de Feliciano Alcover va fer una estada a Paisley el 1904, just
després de la fusió.20 A més, el 1911:
Ya regresaron los tres jóvenes que por cuenta de la Compañía fueron colocados en
las fábricas que los señores J & P Coats poseen en Escocia, cuales jóvenes, según
informes que esta dirección se ha ido procurando han aprovechado las enseñanzas
recibidas y adquirido un cúmulo de conocimientos que permiten esperar que dentro
de poco podrán desempeñar el cargo de sub directores de nuestras fábricas.21

Un any més tard, el mateix Ferran Fabra estava interessat que el seu fill petit
pogués fer una estada al departament de merceritzatge d’Anchor Mill per
ampliar els seus coneixements.22 Les dificultats logístiques i de gestió del
personal desplaçat afegien complexitat a la gestió de la societat. El 1919, l’enginyer de la fàbrica de Sant Andreu deixa el seu càrrec perquè troba feina a
Anglaterra. Aquestes dificultats s’agreujaven quan, en lloc de tractar-se d’una
ciutat com Barcelona, ens trobem en un indret apartat com era Borgonyà.
El 1922 l’enginyer de Torelló, Mr. Bernie, dimiteix «por no convenirle continuar viviendo en sitio tan apartado de todo trato social como es nuestra
colonia de Torelló».23

18. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/3/1906, 28/12/1906.
19. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 3/5/1921.
20. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Minutes of Meeting with Dn. Fernando Fabra held in Glasgow on Thursday, 21st
January 1904».
21. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 4/8/1911.
22. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923). Minutes of Meetings, 29/10/1912. Mr. Sutton, Glasgow.
23. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 30/9/1919,
7/12/1922.
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L’aportació de les marques
La constitució de la societat significà també la fusió, sota un mateix canal de
comercialització, de les marques i els productes dels tres grups industrials que
havien conformat la nova companyia: Coats, Fabra i English Sewing Cotton.1
Sucesora de Fabra y Portabella aportava les marques pròpies de la societat més
aquelles que les societats antecedents li havien conferit. Així, ens trobem amb
marques que provenen dels negocis de Ferran Puig i Camil Fabra (La Bella
Florista, el fil Elefante, el fil Águila, etc.), de la societat Manuel Portabella e
Hijo (La Linda Aldeana, el fil La Golondrina, el fil d’Hilandera, etc.) i finalment algunes d’enregistrades directament per Sucesora de Fabra y Portabella
(Dalia, Margarita, etc.).
El grup de marques aportat per J. & P. Coats pertanyia a les següents
societats: J. & P. Coats, Nuevas Hilaturas del Ter, Jonas Brook & Brothers
Limited, Clark & Company Limited i James Chadwick & Brothers Limited. Les marques més conegudes eren Anchor o el famós Best Six Cord, de
Clark & Co., i la marca La Cadena, de J. & P. Coats. Chadwick tenia les
marques Eagle i Leon, i Jonas Brook treballava principalment amb aquest
mateix nom.
Finalment, les marques que aportava l’English Sewing Cotton Co. corresponien a les empreses: J. T. Raworth Limited, W. G. & J. Strutt Limited,
Ermen & Roby Limited, John Dewhurst & Sons Limited, Barcelona Manufacturing Company Limited i R. F. J. Alexander & Co. Raworth aportava les
marques Lion & Crown i Crest & Shield; per la seva banda, R. F. J. Alexander
hi contribuïa amb les marques Sun, Star i Moon, que després tingueren una
versió en la marca patentada per la Barcelona Manufacturing Company, El
Hombre de la Luna. Per últim, Ermen & Roby tenien les marques 3 Towers
i 3 Shells. La nova companyia heretà les marques de totes les precedents. De
mica en mica, calia posar ordre per no desorientar el client, i algunes de les
marques amb menys utilització, per exemple les marques Toro i Perro Balls,
foren descatalogades.2

1. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. «Escritura de Aportación de Marcas de Fábrica. Otorgantes:
D. Fernando Fabra y Puig y otros. 3 de julio de 1903».
2. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta 19.045. Carta de The Central Agency a CAHFC (10/5/1905).
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Fabra i Coats: Nombre de clients per volum de vendes
i tipus de bonificació aplicada (1933)
Delegacions

Clients amb consum anual
de fins a 7.500 ptes.
Fins a 1,5 %

Clients amb consum anual
superior a 7.500 ptes.
Més d’1,5 %

Total
clients

Sense
premi

Amb PA

Amb
PEC i PA

Sense
premi

Amb PA

Amb
PEC i PA

Barcelona

671

1.420

1.746

1

49

159

4.046

Madrid

213

346

1.234

1

62

180

2.036

Bilbao

204

364

651

7

12

92

1.330

Sevilla

33

489

1.483

0

14

63

2.082

Vigo

69

151

372

0

6

61

659

Total

1.190

2.770

5.486

9

143

555

10.153

Quadre 1. PA: Confining bonus per rodets. PEC: Confining bonus per tubs i cabdells. Font: MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.26. Minutes of Meetings, 16/05/1933

L’estructura comercial, els preus i els clients
L’any 1933 l’estructura de la cartera de clients de la Fabra i Coats era la que
figura al quadre 1. Així doncs, els 41,6 milions de vendes que aquell 1933 assolí la societat corresponien a 10.153 clients, dels quals 9.446 compraven a la
companyia per valor de fins a 7.500 pessetes anuals. Només 707 clients, una
xifra que no arriba al 7 % de la cartera total, superava aquest llindar. D’altra
banda, el client més important de la societat, Moya Hermanos, de Córdoba,
amb botigues a vint-i-cinc viles d’Andalusia, tenia una xifra de negoci que
gairebé arribava a les 600.000 pessetes, un 1,4 % de les vendes totals de la
societat.3
El quadre 1 posa de manifest la necessitat d’una xarxa comercial forta
que pogués gestionar una cartera de clients tant atomitzada. També ens permet entreveure la coexistència de dues tipologies de clients: el venedor final,
és a dir, la botiga, que fa la venda directament al públic, amb uns imports de
compra anuals modestos, i el gran magatzemista, del tipus Moya Hermanos,
que fa de subministrador de diversos punts de venda. Les relacions de força
entre aquests dos tipus de client i la companyia no tenien res a veure, i un
dels eixos estratègics de la política comercial de la societat fou sostreure’s a la
influència final que aquests grans magatzemistes, pel fet de controlar la distribució, podien exercir sobre els preus del producte. En el cas italià, la Cucirini

3. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 5/3/1934, 24/3/1934.
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Cantoni Coats s’hagué d’enfrontar a una estructura de mercat molt similar i
utilitzà la mateixa estratègia.
No tenim informació respecte de l’estructura comercial prèvia a la
fusió de les empreses que van constituir la Fabra i Coats. En bona lògica,
cadascuna de les societats integrants devia tenir la seva pròpia estructura
comercial, que també calia fusionar. En canvi, sí que coneixem la situació
en el mateix moment de la fusió. La Fabra i Coats tenia tres magatzems: un
magatzem central a Barcelona i dos fora de Catalunya, a Madrid i Bilbao.
L’organització al magatzem central de Barcelona s’articulava entorn de
deu persones. El cap o gerent del dipòsit era el senyor Ribera (recordem que
era el mateix que, juntament amb Larrañaga, ocupà temporalment la direcció de Nuevas Hilaturas del Ter en el moment de la dimissió de Fleshig el
1903). Sota la seva direcció hi havia un viatjant inspector i dos corresponsals
que cobrien la plaça. A Barcelona, el departament comercial estava format
per quatre persones en l’àrea administrativa comptable, i dues persones per
gestionar el magatzem.4
Supeditats a aquesta organització central, hi havia deu representants que
treballaven a diverses províncies: dos a Sevilla, dos a Màlaga i un a València,
Granada, Múrcia, Cartagena, les Illes Balears i la Corunya. A més, encara
calia comptar-hi els deu viatjants: dos a Catalunya, tres a la zona de Madrid-la
Manxa, un altre per a la ruta de Cadis, Huelva i Sevilla, i finalment quatre
viatjants més que es distribuïen tres línies comercials.5 La clara vocació de proximitat al client es consolidava poc després de la fusió, el mateix 1903, amb la
inauguració d’un nou dipòsit a Sevilla.6
La xarxa comercial de la Fabra i Coats era molt estructurada en relació
amb la dels seus competidors. L’any 1900, La España Industrial treballava amb
cinc viatjants i agents fixos, que passaren a ser nou el 1913; la fàbrica de Viladomiu, a Gironella, tenia el 1905 vuit comercials per a tot Espanya, que es reduïren a set el 1913. La xarxa comercial de la Fabra i Coats, en canvi, el 1903
comptava vint-i-quatre efectius: deu representants, deu viatjants, el cap del
dipòsit de Barcelona, l’inspector de viatjants i els dos corresponsals de la zona
de Barcelona. Aquella organització obeïa a una necessitat, la de gestionar una
cartera de clients molt nombrosa i atomitzada, però també a una estratègia,

4. El viatjant inspector era Sanges; els responsables comptables eren Estrany i Lara (aquest darrer,
ocupat dels afers de Glasgow), més un caixer. Kaufman s’encarregava dels afers de l’antiga Barcelona
Manufacturing Co.
5. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reser
vada. Carpeta 1.903. Carta de The Central Agency a Fernando Fabra (29/4/1903). Probablement
annex a aquesta carta: «Lists of staffs at the various Depots».
6. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 20/9/1903.
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la d’impulsar aquest model de proximitat al venedor final per evitar que els
grans magatzemistes poguessin dominar la distribució i el preu de venda.7
No hi hagué grans canvis sobre aquest model com a conseqüència de
la integració. L’any 1905, una vegada el procés de fusió ja s’havia començat
a pair, l’organització administrativa i comercial preconitzada des de Glasgow
per a Espanya mantenia a grans trets l’esquema existent. El cap del dipòsit de
Barcelona exercia les funcions de direcció comercial, i sota la seva supervisió
es mantenia l’estructura precedent.8
L’any 1908, E. Muller, un directiu de The Central Agency, visità la
Fabra i Coats i es reuní amb els apoderats de tots els dipòsits de la societat per
verificar de prop l’acompliment de les directrius acordades amb el grup. Es
revisaren en detall les polítiques de preus i descomptes als clients en funció
del seu consum, així com la presentació dels productes. Respecte a la xarxa
comercial, es decidí que tots els viatjants havien de visitar almenys un cop
l’any el dipòsit al qual pertanyien, i cada dos anys la central de Barcelona.
S’anomenà un inspector de viatjants, que havia de viatjar de sis a vuit mesos
per any per supervisar cada línia, i s’establí la norma que cada dos anys els
viatjants fessin un recorregut per una línia diferent de l’assignada. S’acordà
mantenir també una política de premis als millors viatjants, amb una bossa
anual d’entre 5.000 i 6.000 pessetes.9
Un cop reordenada la xarxa comercial, l’altre element fonamental era la
política de preus. La societat funcionava a través d’una tarifa oficial sobre la qual
s’aplicaven descomptes. L’any 1904, The Central Agency va revisar la política de
descomptes aplicada als clients de l’antiga Fabra y Portabella. L’escala en funció
del volum de negoci que els clients aportaven era la següent: 3 % de descompte
per a clients amb una xifra de vendes d’entre 600 i 2.999 pessetes l’any; 5 % de
descompte per al tram de vendes entre 3.000 i 14.999 pessetes l’any i 8 %,
és a dir, els dos descomptes anteriors acumulats, per a clients amb una xifra
superior a les 14.900 pessetes anuals.
Les conclusions de la revisió no posaven en qüestió els escalats, sinó
el rigor i la coherència en la seva aplicació, ja que hi havia moltes excepcions
poc argumentades respecte d’aquestes tarifes estàndard. The Central Agency
encoratjava la Fabra i Coats a fer un exercici de classificació dels seus clients

7. Marc Prat Sabartés, «Las estructuras comerciales de la industria algodonera catalana: el triunfo
de los viajantes en el último tercio del siglo xix», Investigaciones de Historia Económica, 12 (2008),
pàg. 79-110.
8. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta 19.035. Carta de The Central Agency a CAHFC (11/1/1905).
9. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow (1903-1923).
Reunió, 10-13/11/1908. Mr. Muller, R. i F. Fabra i apoderats de tots els dipòsits.
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respecte del descompte que se li aplicava, de forma clara i transparent, que
partís de la xifra de vendes com a indicador base però que també incorporés elements qualitatius, com ara la lleialtat a la companyia, que es mesurava observant el comportament del client en moments de puja de preus, per
exemple.10
Coats introduí una nova arma comercial per tal de fer valer la posició
de domini del mercat que la fusió li havia propiciat: el confining bonus. Aquesta bonificació era un instrument comercial que el grup ja utilitzava en altres
mercats i que consistia a proposar un descompte addicional (que es considerava cas per cas, però que estava entorn del 5 %) a aquells clients que compraven
tota la seva mercaderia a la Fabra i Coats. L’objectiu era reforçar la posició
monopolista de la societat, però formulat en aquests termes l’instrument fregava la il·legalitat i, com admetia la mateixa The Central Agency:
És una arma de doble tall i, si no s’aplica amb prou tacte, pot provocar una infinitat
de problemes i pot fer que perdem les simpaties dels clients durant molts anys.11

Per aquest motiu, Coats oferia tot un argumentari on quedava ben detallat
com calia presentar el descompte al client i on es feia constar la instrucció
de no fer-ho mai per escrit. L’any 1933, aquesta eina del confining bonus havia passat a ser una condició comercial habitual, de la qual es beneficiaven
un 88 % dels clients de la companyia, com ens mostra el quadre que obria
aquest apartat.
L’any 1915 s’actualitzà la política de preus i es definí una escala única
vàlida tant per a detallistes com per a distribuïdors. A partir de l’1 de gener
de 1916, s’aplicava a tots els clients un descompte financer del 0,5 % en cas de
pagament a trenta dies,12 i en contrapartida s’havien revisat els descomptes
comercials d’acord amb un escalat que variava entre un descompte mínim del
3,5 %, aplicat fos quin fos el volum de vendes, i un de màxim del 7,5 % per a
xifres de vendes anuals superiors a les 25.000 pessetes.

10. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta 1.904. Cartes The Central Agency a CAHFC (11/1/1904, 27/4/1904). Annexos
A i B possiblement adjunts a carta de 27/4/1904.
11. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta 1.904. Carta de The Central Agency a CAHFC: «It is a double-edged sword and
that, if handled without tact, it may cause endless trouble and alienate the sympathy of customers
for years».
12. Si es pagava a seixanta dies, el descompte era del 0 %; fins llavors el descompte aplicat era
del 2,5 %.
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A aquests descomptes calia sumar el confining bonus, que era del 6 %
i que aleshores s’oferia a tots els clients, sense distingir entre detallistes i distribuïdors, com un element de fidelització que només es posava en dubte en
el cas de determinats clients que feien compres importants a la competència
de forma evident. A més d’aquest 6 %, restava encara la possibilitat d’establir
un 2 % addicional de forma discrecional en funció de cada cas. Globalment,
i segons les valoracions de la companyia, sembla que la nova estructura de
descomptes beneficiava el client.13
La política d’homogeneïtzació tendia a intentar eliminar privilegis
de preu als grans clients, però la relació de forces no sempre era tant evident a favor de la Fabra i Coats. L’any 1934, entre un client amb unes
vendes a nuals de 2.000 pessetes i un altre amb un volum de 200.000 pessetes, només hi havia un 3 % de diferència en els descomptes aplicats. Les
pressions dels distribuïdors i magatzemistes per canviar aquesta situació
eren nombroses, i aquell mateix any Moya Hermanos, el major client de
la societat, se n’anà a la competència. Finalment, la reacció de la Fabra i
Coats, molt meditada i consultada amb Glasgow, consistí a modificar els
descomptes oferts als clients més importants incrementant-los de mitjana
entre un 1,5 % i un 2 %.14
La nova companyia creada el 1903 tenia una gran força dins el mercat
espanyol, i la direcció n’era conscient, però l’estratègia envers els clients podia
variar segons les situacions. Davant l’amenaça de la competència externa,
normalment la societat feia valer la força de la marca i fins i tot l’amenaça del
tall del subministrament als clients «infidels». L’atac dels competidors solia
desencadenar una contraofensiva contundent per part de la Fabra i Coats. En
canvi, l’empresa era molt curosa a l’hora de respectar les regles que ella mateixa havia establert per regular els seus clients, o, almenys, a l’hora d’evitar
per tots els mitjans que els possibles greuges comparatius transcendissin si per
alguna raó calia infringir-les. La posició de quasi monopoli havia de crear un
clima d’animadversió envers la Fabra i Coats en el mercat, i qualsevol «injustícia» en relació amb les normes que regulaven la relació amb els seus clients
podia desestabilitzar el control del mercat que exercia la companyia.
Un exemple de l’estratègia implacable en resposta a un atac de la competència el tenim l’any 1904, quan un nou competidor, Wallaert, intenta
introduir-se al mercat madrileny. Per neutralitzar l’ofensiva, en comptes de

13. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923). Reunió a Glasgow, 10/11/12. Novembre 1915. Reunió amb R. Fabra.
14. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 3/3/1933; 4.2.26.
Minutes of Meetings, 16/5/1933, 16/1/1934, 15/2/1934, 23/3/1934, 3/4/1934.
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reaccionar intentant ajustar els preus, l’empresa enviava la següent carta als
clients que havien mostrat símptomes d’infidelitat:
Habiendo llegado á nt. conocimiento que tiene Vd. la intención de ocuparse en la
introducción de otra marca de hilo para coser, es con verdadero sentimiento que
renunciamos las relaciones con su apble [sic] casa, pues consideramos opuesto á nt.
intereses el que nt. artículos se vendan juntamente con las marcas que se propone Vd.
trabajar en sustitución de las de nt. fabricación.15

Després d’enviada la carta, s’iniciava tota una elaborada estratègia cap als
clients afectats. No se’ls tallava el subministrament, però s’aprofitava la seva
reacció per posar en contacte directe els clients de Madrid amb la direcció de
Barcelona, des d’on es reconduïa la situació d’una forma conciliadora.
Trenta anys més tard, en canvi, i en un altre context, l’empresa actuà
amb molta més cura per tal de no ferir la susceptibilitat dels seus clients. Aquest
fou el cas de les negociacions que mantingué la companyia l’any 1934 arran
de l’establiment de la Sociedad Española de Precios Únicos (SEPU) a Madrid
i Barcelona. Molts dels clients de la Fabra i Coats es veien afectats directament
per la competència d’aquest establiment comercial i, per tant, no veien amb
bons ulls que la Fabra i Coats el servís. Per una altra banda, la SEPU exigia
condicions especials de condicionament de la mercaderia. Si la Fabra i Coats hi
accedia, corria el perill d’haver de fer front a exigències similars dels seus altres
clients. La solució final consistí a servir la SEPU a través d’Hilaturas Labor,
una societat que, com veurem, era controlada per Coats en secret, de manera
que la relació comercial quedava emmascarada.16
Totes aquestes decisions es debatien per carta amb The Central Agency
Ltd. Un dels seus directors, E. Muller, era qui se n’ocupava habitualment.
A partir del 1931, a aquest canal de comunicació s’afegiren les actes del nou
Comitè de Vendes.
La constitució de l’Agencia Central de Hilaturas
Dues societats supervisaven la Fabra i Coats des de Glasgow: J. & P. Coats
Ltd., que s’ocupava de les qüestions de tipus industrial, i The Central Agency,
que es concentrava en l’àrea comercial. La història de la societat al Regne
Unit i la pràctica habitual d’establir acords amb la competència per tal de

15. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta 1.904. Carta de The Central Agency a CAHFC (4/3/1904).
16. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 5/3/1934, 16/3/1934,
3/4/1934.
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repartir-se el mercat, expliquen aquesta estructura de separació de les fun
cions industrial i comercial. A Espanya, la companyia escocesa també imposà
aquest model.
El 5 de juliol de 1910 s’acordà la creació a Espanya de l’Agencia Central
de Hilaturas, que s’ocuparia de la venda i comercialització de tots els articles
manufacturats per la societat. El 7 de juliol de 1910 es va constituir la societat
i la Fabra i Coats li traspassà tota l’estructura comercial, els dipòsits comer
cials a Barcelona, Madrid, Bilbao i Sevilla, la xarxa comercial i també els
estocs. La nova empresa no arribà mai a funcionar com un ens autònom, tot
i que accionarialment, almenys en el moment de la seva constitució, no tenia
cap relació amb la Fabra i Coats.17
L’Agencia Central de Hilaturas es constitueix amb un capital de
200.000 pessetes, aportat a títol particular pels directius de la Fabra i Coats:
Ferran i Romà Fabra hi aporten 40.000 pessetes cadascun; Josep Carreras,
Manuel Arnús, Prudenci Comellas i Josep Vilaseca, membres del Consell, hi
aporten 25.000 pessetes, i, finalment, Miquel Sanges i Celestí Estrany, dos
directius de confiança, hi posen 10.000 pessetes.18
No sabem si, posteriorment, tots o alguns d’aquests accionistes cediren
part de les seves accions a la Fabra i Coats, però fos com fos les decisions,
fins i tot les de tipus comercial, es continuaren prenent a la direcció i al Consell de la Fabra i Coats, que les transmetia a l’Agencia Central de Hilaturas.
Per exemple, respecte de la política de preus, en el Consell de la Compañía
A nónima Hilaturas de Fabra y Coats del 15 de febrer de 1916 s’informa:
A partir del 1º de Enero pasado se pusieron en vigor la nueva tarifa de precios de nues
tros artículos y las nuevas condiciones de venta que conoce el Consejo por informe
anterior de la Dirección, habiéndose comunicado oportunamente tales modificaciones
a la «Agencia Central de las Hilaturas» para que las transmitiera a sus clientes.19

I aquest era el canal habitual per modificar les tarifes de l’Agencia Central.
Tot i que a vegades la xarxa comercial era qui feia pressió perquè es canviessin
els preus basant-se en el seu coneixement del mercat, la decisió final restava
sempre en mans de la Fabra i Coats.20

17. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 5/7/1910, 16/12/1910.
18. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Codi Catalogació 403. UII 119. Escriptura de constitució de
Sociedad Anónima Agencia Central de Hilaturas (7/7/1910).
19. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/2/1916.
20. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 2/3/1917.
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L’Agencia Central va mantenir l’estructura comercial preexistent. L’any
1924 s’inaugurà un nou dipòsit a Vigo. Hi havia també el projecte de creació
d’un subdipòsit a Canàries, que no tenim notícia que es fes realitat.21 Finalment, devia fer-se evident que la mediació de l’Agencia Central de Hilaturas
no era útil a Espanya i l’any 1926 la Fabra i Coats recuperà la funció de comercialització de tots els seus productes i, doncs, es féu el traspàs dels estocs,
els magatzems i tota la xarxa comercial a la companyia.22
L’any 1929, una vegada la responsabilitat comercial s’havia reintegrat a
la Fabra i Coats, s’introduí un canvi pràctic pel que fa als desplaçaments de la
xarxa comercial: la direcció adquirí un automòbil per estudiar la conveniència
que els comercials fessin els viatges en aquest mitjà de transport en lloc de
viatjar en ferrocarril. La iniciativa prosperà i l’empresa arribà a tenir una flota
d’una quarantena de vehicles.23 En data 1 de juliol de 1934 es van tancar el
dipòsit de Vigo i el de Huelva. D’altra banda, el 29 de juliol de 1935 es prengué una participació en un negoci de venda al detall a Barcelona, la societat
Mercería Santa Ana, SA.24
Els dipòsits per a la venda de xarxes
L’any 1933 les vendes de xarxes no arribaven a un 4 % de les vendes totals de
la companyia. Tot i això, la Fabra i Coats desenvolupà una estratègia comercial enfocada a aquest mercat. L’especificitat del negoci de les xarxes, sobretot
pel que fa als clients i a la distribució, requeria una organització feta a mida.
És per això que el 1919 es decidí instal·lar un dipòsit reservat només a aquesta
línia de producte a Ayamonte. Tres anys després, la iniciativa no havia estat
reeixida del tot. És molt interessant l’explicació que es donà al Consell d’Inspecció, que ens mostra les dificultats pràctiques d’operar en aquest tipus de
mercat i la necessitat de restar ben a prop del territori:
Nos informa la Agencia Central de las Hilaturas que la instalación de un depósito
para la venta de redes en Ayamonte, nos ha dado el resultado apetecido, ya que se
ha mantenido la cifra de ventas en aquella región sobre la cantidad de un millón de

21. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/5/1923, 10/9/1923,
27/6/1924.
22. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/6/1926, 4/12/1926.
El mes de juny la decisió afecta tots els productes excepte les xarxes; el desembre les xarxes passen
també a Fabra i Coats. Malgrat aquest traspàs, l’Agencia Central de Hilaturas no es dissolgué.
23. MUHBA Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 17/1/1929; Baratech,
Coats Fabra, 100…, pàg. 64.
24. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 20/7/1934, 30/8/1935.
Codi catalogació 382. Unitat instal·lació inicial 116. Contracte 29/7/1935 entre CA Hilaturas de
Fabra y Coats i Marcelo Carcassona (gerent de Mercería Santa Ana).
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pesetas anuales habiéndonos permitido reducir á ptas. 15.000 el gasto de ptas. 62.000
que nos ocasionaban las comisiones que debíamos pagar á los intermediarios que
tenían nuestras redes en depósito.
La práctica ha demostrado que sería más conveniente que el Depósito estuviese instalado en Huelva en donde existen ya cuatro grandes fábricas de salazón con
sus correspondientes artes de pesca, por lo que economizaría de portes y también
para evitar los rozamientos y disgustos existentes entre las dos poblaciones vecinas
de Ayamonte e Isla Cristina. Los de Isla Cristina ven con malos ojos que nuestro depósito esté en Ayamonte y si lo instalamos en Huelva desaparecerá este disgusto por
tratarse de la capital de la Provincia.25

L’any 1926, atenent a aquest suggeriment, s’acordà establir un dipòsit a Huelva.26 El 1929, i per contrarestar els problemes de la manca de vendes de xarxes
a Espanya, s’obrí un dipòsit a Lisboa a través dels contactes proporcionats per
la Conpanhia de Linha Coats & Clark Lda.27
La lluita contra la falsificació de marques
Una de les obsessions de la societat fou la lluita contra la falsificació de marques. L’any 1923 el Consell feia una declaració que mostrava la preocupació
per aquest problema:
La Dirección manifiesta que ha venido observando que algunos fabricantes poco
escrupulosos vienen imitando nuestras marcas lo que, naturalmente puede causarnos
perjuicios de importancia aparte de la desmoralización que el hecho produciría por el
descrédito en que podrían caer tales marcas. Por ello esta Dirección para atajar el mal
ha decidido emprender una campaña judicial contra los usurpadores a fin de defender
nuestros legítimos derechos.28

La Fabra i Coats no dubtà a emprendre accions legals contra els que s’aprofitaven de les marques de la societat.29 Molt sovint, només el fet d’iniciar el
procediment legal ja aconseguia que les societats demandades rectifiquessin.
L’any 1923, la companyia emprengué accions contra J. y J. Bassols, de Barcelona (que acabaren amb un acord), contra Manuel Carreras i Tapias i A. Pi i
25. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/10/1922.
26. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/3/1919, 7/10/1922,
4/12/1926.
27. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 16/3/1929.
28. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/5/1923.
29. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 30/6/1923, 20/3/1926,
22/6/1929.
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Escursell, de Manresa, i contra Gutiérrez y Carrión Sociedad en Comandita,
de Sevilla. El 1926 s’havia interposat una demanda contra la societat francesa
J. Thiriez Père et Fils, que estava utilitzant a Espanya una marca molt similar a
la Cabeza de Caballo de Coats. Aquest litigi també es resolgué amb un acord
entre les societats. El 1929, la societat presentà una querella per usurpació de
marca contra Monfort y Peris Hermanos de València, que finalment acabà amb
una indemnització.
Estratègies contra la competència espanyola: compres, càrtels i trusts
Una de les estratègies de creixement i de lluita contra la competència va ser la
compra d’altres societats. Hem descrit les adquisicions d’Hilandería Planas el
1919, que tenia fàbriques a Ripoll i Barcelona, i de Manufacturas de Algodón
Reunidas el 1923, a Badalona, hereva d’Hijos de Pedro Portabella, opera
cions, totes dues, que van tenir molta incidència en la reestructuració de les
fàbriques de la companyia. La Fabra i Coats va continuar utilitzant aquesta
estratègia d’adquisició o entesa amb altres societats per millorar la seva posició
en el mercat.
Portabella y Compañía, Sociedad en Comandita
Un any després de l’adquisició de la fàbrica de Badalona, el 1924 la Fabra i
Coats adquirí el negoci de Portabella y Cía., Sociedad en Comandita, situat
a Sant Andreu mateix. El negoci era propietat de l’antic soci de Sucesora de
Fabra y Portabella, Josep Portabella i Cots, que havia recomprat la fàbrica dels
Panyos després de la fusió. Josep Portabella, a finals del segle xix, molt probablement al mateix temps que deixava la gestió i creiem que també l’accionariat
de Sucesora de Fabra y Portabella, establí una nova societat a Sant Andreu, al
carrer Prim, número 57, amb el nom de Portabella y Cía., dedicada a:
Algodones e Hilos de Lino torcidos. Algodones abrillantados para bordar, coser y
labores. Especialidad en ovillos.30

El 1904, la societat comptava 1.976 fusos.31 Josep Portabella i Cots morí el 30
de novembre de 1921, ocasió que els Fabra aprofitaren per comprar l’empresa.32 El 25 de febrer de 1924 la Fabra i Coats adquiria Portabella y Cía., SC,
així com la totalitat dels articles elaborats i en curs de fabricació de la societat.
Els articles acabats es compraven a preu de tarifa amb un 25 % de descompte;

30. Arxiu Pere Colomer, Factura Portabella y Cª, 15/4/1908.
31. Gimeno Barona, «La industrialització de…», pàg. 133.
32. La Vanguardia, 18/12/1921.
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els productes en procés de fabricació i altres materials necessaris per condicionar-los (caixes d’embalatge, papers, etiquetes, etc.) es pagaven al preu de
cost acordat. També s’adquirien de la societat algunes màquines i les marques.
Portabella y Cía. es comprometia a no dedicar-se durant un període de deu
anys al «negocio de paquetería», és a dir, a la fabricació de rodets, troques i
cabdells.33
Portabella y Cía. treballava amb les marques Ciclista, Torre Eiffel, Jock
ey, Copa, Lira, Matrona con Trompeta y La Cruz Blanca, que van passar a
ser propietat d’Hilaturas de Fabra y Coats.34 S’havia aconseguit neutralitzar
un altre competidor.
Calcetería Hispánica, SA
Però l’agressivitat comercial de la companyia arribava més lluny. L’any 1929
el fabricant de gèneres de punt Llobet Guri, de Calella, al Maresme, inicià la
fabricació d’articles que entraven en competència amb els de la Fabra i Coats.
La casa no podia permetre l’amenaça i decidí entrar en el sector del gènere
de punt per plantar cara a l’agressió d’aquest industrial.35 A partir dels anys
trenta, les estratègies per a l’adquisició de societats competidores foren supervisades des de Coats per un directiu que ja no era de la família, C. H. Mackenzie. En la reunió mantinguda per Mackenzie amb els Fabra a Glasgow,
es va concloure que la introducció en el món del gènere de punt tenia dues
virtuts: la primera, respondre a l’acció comercial de Llobet Guri, i la segona,
poder omplir les instal·lacions de la fàbrica de Badalona de Manufacturas de
Algodón Reunidas.
L’objectiu era cercar l’aliança amb alguns productors locals mancats
de capitals que poguessin veure com un avantatge l’associació amb Fabra i
Coats, i potser també l’ús de les seves instal·lacions. El pla ben aviat fou una
realitat i l’any 1930 la Fabra i Coats s’associà amb Industrias Ventosa y Capa,
SA, i amb Narciso y Luis Canals y Compañía. D’aquesta associació sorgí una
nova entitat, Calcetería Hispánica, SA, dedicada a la fabricació de gèneres
de punt. El capital era de 10 milions de pessetes, però en un primer moment
només se’n posaven en circulació 5 milions. La Fabra i Coats en subscriuria
aproximadament la meitat. La direcció estava formada per un representant de

33. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/3/1924.
34. Les marques, enregistrades el 1896, 1897, 1898 i 1902 a nom de Portabella y Cía, van ser cedides
el 1921 a Josep Portabella i Cots; el 1925, a Portabella y Cía, Sociedad en Comandita, i finalment, el
1926, a Hilaturas de Fabra y Coats. OEPM, Archivo Histórico. Marca 5028, 5033, 5166, 6337, 6661.
Hi ha altres marques d’aquesta societat que no es renoven un cop arriben a la caducitat a finals dels
anys deu i inicis dels anys vint.
35. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/12/1929.
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cadascun dels socis i per dos representants de la Fabra i Coats, que tenien el
control efectiu de la gestió. La nova societat utilitzava part del magatzem de la
Fabra i Coats i també li havia sotsarrendat una part de la fàbrica de Badalona.
Sabem que ja en els primers anys de funcionament disposava també d’una
fàbrica a Eivissa. L’any 1945, Calcetería Hispánica tenia 662 treballadors en
les seves fàbriques de Badalona, Palma de Mallorca i Eivissa.36
La Fabra i Coats subministrava a Calcetería Hispánica una bona part
dels filats que necessitava per fabricar els mitjons i les mitges, i s’encarregava
també de la venda dels seus productes. L’acord amb Calcetería s’aniria revisant
i l’any 1932, per exemple, la companyia venia directament els seus productes
als magatzemistes i als clients més importants, mentre que els viatjants de
la Fabra i Coats continuaven ocupant-se de la venda als detallistes. El 1933
A lfons Fabra valorava positivament l’efecte de fre que havia exercit la formació
d’aquesta companyia sobre la competència de Llobet Guri.37
Preus: acords i guerres amb la competència
La mateixa Fabra i Coats proporcionava l’any 1934 certes dades en relació amb
les empreses del sector. Cal precisar que en aquell moment, com veurem tot
seguit, algunes d’aquestes empreses ja mantenien algun tipus de lligam amb
la societat. El quadre 2, òbviament, no és exhaustiu. Sabem que en aquelles
dates hi havia altres productors locals de fil que feien la competència a la Fabra
i Coats: Astop i Coll, Tubau, Gibert Latorra, Domènech, etc. En l’àmbit internacional, les companyies franceses tenien també una presència important
a Espanya: DMC, Cartier, Louis Viarmé Paris.38 En qualsevol cas, però, la
posició de la Fabra i Coats entre els productors espanyols era d’hegemonia
absoluta. La segona empresa en el rànquing, Compañía Nacional de Hilaturas,
era deu vegades més petita.
Un mercat d’aquestes característiques, amb molt pocs actors rellevants
i amb un lideratge indiscutible per part de Fabra i Coats, havia de conduir
forçosament a contactes i negociacions entre els competidors per avaluar la
possibilitat d’establir estratègies de preus comunes. Trobem pistes abundants
d’aquest fet a partir dels anys trenta. L’any 1931, Romà Fabra, es reuní amb

36. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 19/5/1930, 19/7/1930;
ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 38. Fons de Pensions (1936-1951).
37. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/3/1931, 19/1/1931,
21/3/1932; Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings
(Mayo 1923 - Octubre 1934): «Minutes of the meeting held in Barcelona by Mr. C. Mackenzie and
Mssrs. Fabra y Coats, on the 24-26/9/1929»; «Glasgow 29/3/1933, Meeting Spain Liaison Committee
W. H. Sutton, J. O. M. Clark, C. H. Mackenzie, C. J. P. Hudson, D. Alfonso Fabra».
38. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.5. Minutes of Meetings, 15/3/1932.
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Principals productors de fil de cosir a Espanya (1933)

Companyia

Import de les vendes
Ptes.

%

CA Hilaturas de Fabra y Coats

41.616.736

81 %

C. Nacional de Hilaturas*

4.000.000

8%

Hilaturas Labor

2.200.000

4%

Ramon Julià

1.350.000

3%

Ángel Romero

900.000

2%

Mir Rovira

750.000

1%

Llobet Guri
Total

500.000

1%

51.316.736

100 %

Quadre 2. * 1.300.000 pessetes corresponien a vendes d’exportació. Font: MUHBA, Arxiu Fabra
i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.26. Minutes of Meetings, 18/05/1934

Compañía Nacional de Hilaturas, Hilaturas Labor, Ramon Julià, Mir Rovira
i Ángel Romero per tal d’arribar a un acord per incrementar conjuntament els
preus. L’acord es produí i l’augment de preus tingué un efecte d’arrossegament
en el mercat espanyol, on altres petits competidors, i fins i tot les filatures
franceses que venien a Espanya, també els incrementaren. Uns mesos després,
però, la Compañía Nacional de Hilaturas trencà el pacte abaixant preus.39
L’any 1934, en una nova fase d’increment de preus, es va tornar a establir contacte amb la competència: Compañía Nacional de Hilaturas, Llobet i
Guri, Ramon Julià i Ángel Romero. Una vegada més, s’arribà a un acord, tot
i que els comentaris de la direcció de Fabra són prou escèptics:
Se considera esto satisfactorio, si bien los Directores no confían mucho en ello, ya que
los mencionados fabricantes tienen la costumbre de hacer precios especiales prescindiendo de los de tarifa.40

L’any 1933, amb motiu del nou projecte de producció de teixit cord per als
pneumàtics de la casa Firestone, els Fabra es posaren en contacte amb els seus

39. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.5. Minutes of Meetings, 1/6/1931, 17/8/1931,
15/9/1931. Els altres competidors espanyols esmentats eren Vicente y Juan Sanabre i Monfort y Peris
Hermanos. Les filatures franceses eren Cartier, Thiriez, Fringe i Louis Viarmé.
40. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.6. Minutes of Meetings, 4/6/1934.
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competidors, la casa Bertrand i Serra i la casa Sans, per informar-se de quins
eren els preus en aquell moment. L’informe del Comitè de Vendes de setembre
del 1933 es prou explícit:
El nostre director, el senyor Camilo, que és amic personal del senyor Bertrand i del
senyor Sans, els ha fet una visita […] i tots dos han convingut que s’hauria de conservar el nostre criteri de mantenir els preus actuals.41

També en el sector de les xarxes de pescar hi havia intents de regular els
preus. El 1934 Jaime Ribó, un altre fabricant de xarxes, proposà un acord
entre tots els fabricants en aquesta direcció. La Fabra i Coats, en aquest cas,
rebutjà la iniciativa. Els preus de la companyia estaven posicionats força més
amunt que els de la competència, i una alineació a l’alça era clarament inassumible per als seus competidors. La mala experiència que la companyia
havia viscut per l’incompliment d’un acord emparaulat anys enrere amb un
altre competidor, Hijos de Gabriel Julià, avalava aquesta decisió.42
Aquestes pràctiques no foren exclusives del nostre sector. Paloma Fernández ha descrit com es formà el càrtel espanyol del trefilatge l’any 1925,
integrat per deu empreses que constituïren la Sociedad Anónima de Trefilería
y Derivados, que tenia per objectiu el repartiment del mercat espanyol sota uns
preus pactats.43 Potser en aquest cas, l’estructura oligopolística d’aquest mercat,
en el qual les forces entre les diferents empreses competidores estaven més equilibrades, contribuí a permetre una solució més estable i estructurada. En el cas
del fil de cosir, l’hegemonia de la Fabra i Coats probablement generava reticències entre els competidors que impedien un acord d’aquestes característiques.
Ara bé, no sempre s’arribava a compromisos i acords, i en alguns casos
la lluita pel mercat esdevenia aferrissada. És el cas de la lluita, a mitjan dècada
dels trenta, a l’entorn del primer client en volum de vendes de la Fabra i Coats:
Moya Hermanos. El 1933, aprofitant la particularitat del sistema de preus de la
Fabra i Coats, la Compañía Nacional de Hilaturas havia iniciat una important
ofensiva comercial enfocada a alguns dels seus clients de més volum, oferint-

41. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.6. Minutes of Meetings, 14/9/1933,
3/10/1933. Citació extreta de l’acta del 14/9/1933: «Our Director D. Camilo who is a particular
friend of Sr. Bertrand and Sr. Sans, visited them […] and both of them considered that our criterion
on maintaining the present prices should stand».
42. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.6. Minutes of Meetings, 14/9/1933,
5/3/1934.
43. Paloma Fernández Pérez, «Empresas familiares y acuerdos cooperativos en el metal español: El
caso de las industrias del alambre de hierro y acero (1880-1974)», Investigaciones de historia económica:
revista de la asociación española de Historia Económica, 4 (2006), pàg. 65-66.
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los descomptes importants a canvi que sortissin de la disciplina del confining
bonus. Inicialment, la casa Sánchez y Cía., de Sevilla, es mostrà receptiva a
les accions de la Compañía Nacional, i només després d’una acció directa del
responsable de vendes, Jacinto Mas, tornà a l’acord amb la Fabra i Coats.
A inicis del 1934, aquesta campanya d’atac als clients de la Fabra i
Coats es féu a través d’una aliança de dos competidors, Compañía Nacional
de Hilaturas i Llobet i Guri, i aconseguí que Moya Hermanos, el client més
importat de la societat, amb unes vendes a l’entorn de les 600.000 pessetes,
passés a la competència. La Fabra i Coats reaccionà de seguida i envià el seu
delegat comercial a les localitats on Moya tenia botiga. L’estratègia, però, no
consistí a oferir al seu client una reducció de preus, sinó a visitar els competidors de Moya a cada vila i proposar-los uns descomptes especials encara
superiors als que Moya havia aconseguit. Per poder argumentar aquests nous
preus fora de tarifa, els servia els productes una filial de la Fabra i Coats,
Pullés, i els comercials explicaven que la nova tarifa era fruit d’un acord
puntual amb l’altra empresa i que no afectava el confining bonus. Compañía
Nacional de Hilaturas i Llobet i Guri contraatacaren: arribaren fins al punt
de deixar els productes en dipòsit al client i d’assegurar-li els mateixos beneficis que hagués obtingut l’any anterior. Fins on hem pogut resseguir el cas,
sembla que Moya Hermanos, almenys a curt termini, continuà en mans de
la competència.44
Les filials a l’ombra
Entre la compra de la companyia competidora i l’establiment d’acords informals de no agressió comercial i de coordinació de les polítiques de preus,
hi havia encara altres possibilitats que permetien a la Fabra i Coats avançar
en el control efectiu del mercat. La companyia desenvolupà una política de
pactes, sustentats amb contractes amb els accionistes de bona part de la seva
competència, que li atorgaven el control de la companyia rival sense que, de
moment, es fes efectiu el canvi de propietat. Sovint aquests acords incloïen el
dret de compra en el futur, a un preu pactat, d’un percentatge majoritari de
les accions de l’empresa de la competència.
Els acords així establerts tenien dues virtuts. En primer lloc, no eren
operacions tan radicals com una adquisició i permetien als antics gestors mantenir-se al capdavant de la companyia (tot i que la seva autonomia de decisió havia disminuït substancialment). Des del punt de vista del mercat, eren
operacions opaques, és a dir, es podien mantenir en secret, cosa que evitava

44. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 3/3/1933; 4.2.26.
Minutes of Meetings, 15/2/1934, 5/3/1934, 23/3/1934, 3/4/1934, 27/6/1934.
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reaccions de la resta de la competència o dels mateixos clients davant del que
de fet estava succeint: la constitució d’un quasi monopoli sobre el mercat espanyol de fils de cosir.
El primer pacte d’aquest tipus de què tenim notícia és el que es formalitzà amb Hilaturas Labor el 17 de febrer de 1930. Hilaturas Labor era una empresa de filatura propietat de la família Sastre, amb dues fàbriques: una de filats
a Súria i una altra d’acabats a Vilassar. La de Súria subministrava la matèria
primera a la de Vilassar. Això absorbia a l’entorn d’un terç de la seva producció,
mentre que la resta era venuda directament. L’empresa comptava un capital de
2 milions de pessetes, i els darrers anys havia tingut resultats positius. Era la segona competidora de la Fabra i Coats en importància, després de la Compañía
Nacional de Hilaturas. La companyia, però, es trobava mancada de circulant
i els socis hi havien invertit aproximadament 1 milió més de pessetes per fer
front a les necessitats de finançament. L’acord signat entre les dues societats
s’iniciava el 31 de desembre de 1929, tenia una vigència de cinc anys i posava
la direcció de la companyia en mans dels Fabra. La Fabra i Coats assegurava a
Hilaturas Labor un benefici net mínim per als propers cinc anys de 220.000
pessetes. A canvi, assumia el control de l’empresa.
Així doncs, la Fabra i Coats passava a controlar la confecció dels escandalls de les dues fàbriques, els preus dels productes manufacturats venuts
per Vilassar, tota la política comercial, la gestió de la xarxa de vendes i les negociacions amb els clients, i assumia també la supervisió de la confecció dels
balanços. Per contra, si els beneficis resultessin significativament superiors
al mínim garantit, s’acordava una escala de bonificacions amb els directius
d’Hilaturas Labor. A més, els germans Sastre es comprometien a vendre, si la
Fabra i Coats ho decidia, un 55 % de les accions de la companyia a la Fabra o
a qualsevol altra companyia que la Fabra designés, fins al 31 de desembre de
1934, a un preu ja pactat de 700 pessetes per acció. Aquesta opció de compra
fou renegociada l’any 1931 i allargada fins al 1941.
Com ja hem vist, tots aquests acords eren estrictament privats i confidencials. De fet, no s’havia produït cap canvi de propietat i, de cara al mercat,
la nova relació entre Hilaturas Labor i la Fabra i Coats era inexistent.45 Els
objectius del pacte queden clarament definits en aquesta carta enviada pels
Fabra a The Central Agency el 25 de novembre de 1931:

45. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934): «Minutes of the meeting with Don Luis Fabra
(17/2/1930). J. O. M. Clark, Luis Fabra, W. H. Sutton, H. Glen-Coats, C. F. Paul, J. Henderson,
C. J. P. Hudson»; «Draft of Agreement between CA H. Fabra y Coats and Hilaturas Labor»; Caixa
368. 4.2.24. Correspondència: «Letter 11/3/1930 Private to Mssrs. J. & P. Coats. Ltd. from R. Fabra»
(19/12/1933).
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Sense cap mena de dubte, les nostres relacions amb H. L. han resultat molt profitoses
des de tots els punts de vista; ens permeten controlar el nostre client de més a la vora
per mantenir uns preus determinats i controlar més eficaçment les línies industrials;
finalment, ens han permès entrar en contacte amb els nostres competidors i apujar els
preus al juny i a l’agost de comú acord.46

Amb Hilaturas Labor ja controlada, havia arribat el torn de dues altres societats, la Compañía Nacional de Hilaturas i la casa Mir Rovira. La primera, la
Compañía Nacional de Hilaturas, era propietat de la societat Riva y García,47
la branca catalana del grup gallec Simeón. El desenvolupament d’aquest grup
s’assentava en dues línies de negoci: d’una banda, la comercialització de productes tèxtils com a majoristes i minoristes, que s’aprofitava d’una sòlida xarxa
de contactes directes amb els industrials productors, sobretot catalans; d’altra
banda, la prestació de serveis de finançament, inicialment com a suport a
l’activitat de distribució, però ben aviat amb vida pròpia.
El grup tenia dues societats capçalera, Hijos de Simeón García, a Santiago de Compostela, i Riva y García, a Barcelona, a través de la qual el grup
Simeón tenia la relació amb les fàbriques tèxtils catalanes.48 Riva y García
també tenia diverses filials a Barcelona: Almacenes San Pedro, SA, Compañía
Nacional de Hilaturas, SA, i Industrias Riva, SA. El capital social de Riva y
García era de 12 milions de pessetes, i el capital invertit efectivament pujava
als 25 milions de pessetes. L’any 1930, un 33 % d’aquest capital era en mans
de la societat Hijos de Simeón García. Els altres accionistes de referència eren
les famílies García Blanco i De la Riva y Riva.
Compañía Nacional de Hilaturas, SA, tenia un capital de 2.001.000
pessetes, propietat al cent per cent de Riva y García. Es dedicava a la fabricació
de fils per cosir i brodar. Tenia la fàbrica al carrer Llull, número 17, i el magatzem al carrer de Balmes, números 46-47. La fàbrica era de lloguer i comptava
200 treballadors. Les compres del cotó necessari les feia directament a Riva

46. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Correspondència The Central Agency (25/11/19316/6/1936): «Undoubtedly our relations with H. L. have proved very beneficial under all points of
view, they enable us to watch our customer more closely to maintain determined prices, to better
control industrial lines and finally have allowed us to put ourselves in touch with our competitors
and to rise prices in June an August on common accord.» (25/11/1931).
47. Per situar globalment aquest grup industrial gallec hem utilitzat M. Jesús Facal Rodríguez,
«Los orígenes del Banco Simeón. Evolución de los negocios de Simeón Garcia de Olalla y de la
Riva (1857-1983)». Comunicació al VIII Congrés de l’Asociación Española de Historia Económica,
dins la sessió B23: «La historia empresarial de las instituciones bancarias españolas», Santiago de
Compostela, setembre 2005.
48. Del fundador, Simeón García Olalla de la Riva, sortiren dues branques familiars, els García
Nieto, que s’establirien a Barcelona, i els Sáenz Díaz-García, que s’instal·laren a Vigo i Madrid.
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Oficines de Sevilla, anys trenta

y García i venia per tot Espanya, Cuba i l’Amèrica del Sud.49 La Compañía
Nacional de Hilaturas, com hem vist, era el principal competidor espanyol de
la Fabra i Coats. De Mir Rovira, l’altra empresa en negociacions, no disposem
de tantes dades. També era un fabricant de fil de cosir, amb fàbrica al carrer
Pomaret de Barcelona, i les seves dimensions el situaven com a cinquè competidor de la nostra companyia.
Mackenzie, el directiu de Coats que com ja hem vist havia supervisat
les negociacions per a la constitució de Calcetería Hispánica, el gener del 1932
elaborà una proposta d’acord entre la Fabra i Coats, la Compañía Nacional
de Hilaturas, Hilaturas Labor i Mir Rovira. Segons aquesta proposta, es formaria una entitat encarregada de vendre els productes dels tres competidors
de la Fabra i Coats durant deu anys. Les vendes de cadascuna serien proporcionals a les realitzades l’any 1931. La Fabra i Coats fixaria els preus de venda
d’acord amb els altres tres fabricants, però amb el límit del 90 % dels preus
que tingués establerts per a les marques similars. En cas que, a efectes de la
competència, a la Fabra i Coats li convingués que determinats productes es
venguessin a preus molt baixos, hauria d’indemnitzar el fabricant afectat per
les pèrdues ocasionades per la reducció de preus.

49. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Correspondència The Central Agency (25/11/19316/6/1936). Carta de 20/3/1933.
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La Fabra i Coats, per la seva banda, es comprometia a assegurar un
nivell mínim de beneficis a Hilaturas Labor i a Mir Rovira; quant a la Compañía Nacional de Hilaturas, oferia pagar-li una quantitat fixa de 100.000
pessetes el primer any, 125.000 pessetes el segon i 150.000 pessetes el tercer i
fins al desè. Aquestes quantitats disminuirien en cas que la Compañía Nacio
nal arribés a assolir beneficis significatius. A més, la Fabra i Coats pagaria a la
Compañía Nacional una prima pels rodets de menys que vengués respecte de
les xifres de vendes del 1931. Les polítiques comercials, les visites a clients, els
articles que calgués promocionar i els itineraris dels viatjants de la nova societat
creada serien dirigits per la Fabra i Coats. Tots els articles de les tres societats
estarien subjectes als mateixos descomptes i bonificacions. La Fabra i Coats tenia el dret d’inspeccionar, directament «amb tota reserva» o a través d’auditors
oficials, els llibres de la societat de vendes:
Para las relaciones diarias entre F. C. [Fabra y Coats] y la sociedad de ventas, F. C.
designará persona de su absoluta confianza que estará en las oficinas a las órdenes de
los gerentes de la sociedad de ventas, pero que transmitirá a estos las instrucciones que
F. C. le dé, ya que facilitará a F. C. todos los datos de facturación, precios, incidencias
con la clientela, etc.50

Finalment, la Compañía Nacional de Hilaturas rebutjà la proposta de Mac
kenzie i l’acord només fou possible amb Hilaturas Labor i Mir Rovira.51
L’empresa Mir Rovira signà un contracte de «cooperació» amb uns termes
semblants als que havia signat Hilaturas Labor.52 La vigència era de deu anys,
a comptar de l’1 de gener de 1932, i l’esperit era prou clar:
Mir […] venderá los artículos elaborados en su citada fábrica a los precios que libremente fija Fabracoats, quien también fijará los descuentos, premios y bonificaciones
que Mir habrá que conceder a sus clientes.53

50. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934). Anteproyecto pedido por el Sr. Pitol
(proyecto hecho con Mr. Mackenzie en 23 enero 1932 y que fue entregado a Pitol en el Ritz por dicho
Sr. Mck.). Targeta de Fernando Pitol amb la resposta manuscrita.
51. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934): «Minutes of the Meeting held in Barcelona
between Mssrs. Fabra y Coats Directors and Mr. C. H. Mackenzie on 23rd January 1932».
52. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934). Contrato de Cooperación con «Mir».
Documentació diversa Hijo de Mir Rovira.
53. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y
reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934). Contrato de Cooperación con «Mir».

La política comercial

223

Mir Rovira s’obligava igualment a seguir els dictats de la Fabra i Coats respecte de la política comercial, els venedors, etc. La societat dominant tenia dret a
imposar inversions de maquinària al seu càrrec i assegurava a Mir unes vendes
no inferiors a la mitjana dels darrers dos anys i uns beneficis de 100.000 pessetes (amb dret a participació si eren superiors). S’establia l’opció de compra
de la societat per un import de 900.000 pessetes (un 40 % més del valor del
negoci de Mir Rovira), amb possibilitat d’exercir-la el darrer any del contracte.
A partir de la data de l’acord, la Fabra i Coats subministraria fil a Mir, però a
través del compte de l’advocat d’aquesta empresa, el senyor Pamias, per tal de
mantenir la relació en el més estricte secret.
La teranyina d’empreses de la «competència» que Fabra i Coats controlava anava augmentant, i calia una organització que permetés que la supervisió
i direcció fos efectiva. Per aquest motiu, s’organitzaren unes oficines específiques dedicades al control de Labor i Mir, amb dos empleats de confiança,
on es realitzaven reunions setmanals amb els gestors d’aquestes societats per
coordinar totes les polítiques. L’experiència del grup posava molt d’èmfasi en
aquest aspecte organitzatiu, i com a resultat el juny del 1932 s’arribà a l’acord
de constituir una central de vendes que unifiqués les vendes de Labor i de Mir,
l’empresa Ventas Labor Mir, SA.54
Un dels objectius d’aquesta central de vendes era subministrar informació homogènia a la de la resta del grup Coats que permetés fer una bona
gestió i prendre decisions. Es posà al front de la nova empresa un empleat de
la Fabra i Coats, Antonio Lascorz, cap del departament d’estocs, amb vint-inou anys d’antiguitat a la companyia. Per tal de mantenir el secret de cara al
mercat, l’empleat s’acomiadà de la Fabra i Coats i, el gener del 1933, començà
com a cap de vendes de la nova societat. La Fabra i Coats, però, continuaria
pagant-li una part del sou, de forma secreta a través dels pagaments reservats
als apoderats. De tota manera, la nova relació no funcionà del tot bé. Segons
deien els Fabra, Sastre, el propietari d’Hilaturas Labor, «és una persona molt
independent i el preocupava el fet d’haver d’estar sota el nostre control».55
Els problemes sorgiren perquè Mir venia a preus inferiors als de Labor.
De fet, l’adquisició de Mir obeïa al fet que la Fabra i Coats volia utilitzar aquesta
marca com una arma de mercat que li permetés reduir preus i així atacar la
competència sense perjudicar les marques de la Fabra i Coats. Labor es queixava
que no tenia la mateixa flexibilitat de preus que l’altra companyia. Els Fabra, en

54. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unit 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/3/1932,
2/6/1932, 15/11/1932.
55. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.24. Correspondència, 19/12/1933: «is a
very independent person and he was worried by the fact of having to be under our control».
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aquest cas, foren pràctics: sabien que disposaven d’una opció de compra sobre les
accions de Labor, que podien fer efectiva l’any 1941, cosa que els conferia una
gran força. Per altra banda, la salut financera de Labor no permetia a l’empresa
reduir preus de forma persistent i massiva. Acceptaren, doncs, refer l’acord, donant més flexibilitat a Labor, però formalitzant i especificant amb gran detall
les necessitats de rebre informació completa sobre els diferents eixos de gestió:
estocs, itineraris dels viatjants, preus, resums dels viatges, llista de clients, vendes,
etc. La central de vendes Ventas Labor Mir, SA, un canal massa rígid per al tipus
de relacions que regulava, es liquidà a finals del 1933.56
Sigui com sigui, les converses amb la Compañía Nacional de Hilaturas,
no s’havien trencat totalment. L’any 1934, l’advocat de Llobet Guri i de Compañía Nacional de Hilaturas es posà de nou en contacte amb l’advocat de la
Fabra i Coats per explorar la possibilitat de fer una reunió conjunta «per trobar la
forma de millorar els resultats que es poden obtenir venent fil de cosir».57
Els Fabra van rebre la proposició amb molta reticència, ja que recordaven
l’experiència de l’any 1931, quan s’arribà a un acord de preus amb la Compañía
Nacional de Hilaturas que aquesta última tan sols respectà uns quants mesos. En
aquell cas, però, les converses van anar una mica més enllà i es van encetar contactes amb els propietaris, Riva y García. La trajectòria econòmica de l’empresa
tèxtil no era gens bona i els Fabra temptejaren la possibilitat de comprar la totalitat de les accions de la societat. No sembla que abans de la Guerra Civil aquesta
opció arribés a bon port; no és fins al 3 de gener de 1941 que arriba la prova que
els títols de la societat foren traspassats a la CA Hilaturas de Fabra y Coats.58
El 31 de desembre de 1931 es tancava encara un altre contracte de «col·
laboració» entre Hilaturas Labor i un petit competidor, Alejandro Pullés.
L’operació, quantitativament molt poc important (el valor total dels actius
traspassats era només de 34.000 pessetes) ens interessa sobretot per la claredat
com es descriu la nova relació. El negoci de Pullés es traspassava íntegrament
a Hilaturas Labor, però:
No obstante la cesión a qué se refiere el pacto anterior, Pullés seguirá figurando como
propietario del negocio que ha venido explotando hasta ahora […]. La actuación de
Pullés será la de un mandatario de Labor […].

56. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.24. Correspondència, 19/12/1933,
31/1/1934. 4.2.26. Minutes of Meetings, 15/12/1933.
57. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Correspondència The Central Agency (25/11/1931-6/6/1936).
Carta de 14/5/1934: «to see the way of improving the results obtainable from de sales of sewing threads».
58. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.24. Correspondència, 14/06/1934. Caixa
678. Títols de la Compañía Nacional de Hilaturas en el revers dels quals consta la data 3 de gener de
1941 com a data de transferència a la Fabra i Coats.
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La forma de transmisión de las instrucciones de Labor a Pullés podrá ser doble:
directa o mediante la designación de persona que Labor elegirá libremente […]. La
persona designada por Labor aparentará estar a las órdenes de Pullés, a fin de no
divulgar que el negocio ha dejado de pertenecerle y para no quebrantar su autoridad
moral frente a obreros y empleados.59

En contrapartida, Pullés rebia un sou de Labor. El contracte de «prestació
de serveis» durava cinc anys, fins al 31 de desembre de 1936, però finalment,
després d’altres modificacions, l’acord entre les dues empreses es cancel·là el
30 de juny de 1935.
Les relacions de la Fabra i Coats amb Labor, Mir i Pullés estaven dirigides
per una persona de confiança, el senyor Güell, i en unes oficines separades físicament de la central, situades al carrer de Balmes. L’any 1934, a la mort de Güell,
Ablanedo el substitueix i les oficines es traslladen al mateix edifici que albergava
les oficines centrals de la Fabra i Coats, però mantenint una entrada diferent.60
Coneixem altres contactes durant aquest període amb empreses de la
competència. El 1932 s’inicien converses amb l’industrial valencià Agustí
Lleó, dedicat a la seda. El valor total estimat del negoci era de 618.345 pessetes, però finalment Coats no va considerar interessant l’acord. El 1934, a la
mort d’Ángel Romero, es reprenen els contactes per la compra a la seva vídua
de l’empresa de filatures que tenia a Barcelona, amb un capital estimat d’entre
500.000 i 1 milió de pessetes. La seva marca Rosa era molt apreciada en el
mercat. No tenim constància que finalment l’operació es dugués a terme.61
Estratègies contra la competència estrangera: els acords de distribució
Les estratègies contra la competència internacional estaven en mans de la central de Glasgow. Una de les opcions més utilitzades era arribar a acords amb les
marques estrangeres per comercialitzar-les a Espanya a través de la Fabra i Coats.
Aquesta solució donava accés als competidors al mercat espanyol, però sempre
sota el control de Coats. Algunes vegades l’acord significava que la Fabra i Coats
realitzava part del procés productiu del producte importat a les pròpies instal·
lacions, cosa que permetia eludir els aranzels sobre el producte acabat. Ja n’hem

59. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934): «Copia del contrato firmado por Hilaturas
Labor SA y Alejandro Pullés, cuyo original queda archivado bajo sobre cerrado y lacrado, en poder
del Sr. Martín» (31/12/1931); Codi catalogació 380. Unitat instal·lació inicial 116. Contracte de
rescissió dels pactes amb Pullés, 19/7/1935.
60. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.26. Minutes of Meetings, 27/6/1934.
61. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 32. Correspondència The Central Agency (25/11/19316/6/1936). Cartes de 3/1/1934, 18/7/1932, 22/8/1932, 27/12/1933 i 5/1/1934.
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vist alguns casos, com l’acord de l’any 1934 amb la casa britànica de fabricació
de fil de lli The Linen Thread Company Ltd.62 Sovint, aquests acords eren simplement representacions comercials que convertien la Fabra i Coats en distri
buïdora dels productes d’altres companyies a Espanya, de manera que ampliava
la seva gamma. Un cas heretat d’abans de la constitució de la societat era el dels
productes Lister, el productor de sedes britànic, que Coats ja distribuïa el 1902.
En el sector de les sedes, el 1929 s’acordà una nova representació, la de
la casa Mez, de Freiburg, al land alemany de Baden-Württenberg.63 La idea
havia sorgit dos anys abans directament de J. O. M. Clark, i finalment s’arribà
a un acord de venda en exclusivitat per al mercat espanyol, amb garantia d’una
venda mínima per part de Fabra. En els termes de l’acord es definien els productes que la Fabra i Coats promocionaria, que eren aquells complementaris
als de la casa Lister i, sobretot, aquells que no eren competència dels productes
propis, com la seda artificial i el cotó perlé. Alguns del articles d’aquesta casa
també s’acabaven a les fàbriques de la Fabra i Coats.64
El 1930, també en el camp de la seda, la societat obtingué la representació de Gütermann & Co., companyia de Gutach im Breisgau, també al land
de Baden-Württenberg, a Alemanya.65 Gütermann era un bon complement
del negoci de Lister: aquest últim venia les sedes en rodets i Gütermann, en
cabdells. A partir del maig de 1932, Gütermann tornà a vendre directament
a Espanya, tot i que la Fabra i Coats en continuava sent representant. De fet,
Coats havia sotsarrendat una part del seu magatzem a aquesta companyia.
Altres vegades, però, l’entesa no era possible i s’obria una guerra que
afectava línies de producte concretes. El desembre del 1933, la Fabra i Coats
inicia la producció d’una nova gamma de productes de brodar i de perlé per
fer la competència a la companyia francesa DMC. L’estratègia combinava uns
preus més baixos amb una important campanya de propaganda i promoció
adreçada tant al consumidor final (regals de troques) com als clients (regals de
caixes completes de brodar, descomptes, etc.).66

62. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 9/3/1935.
63. El 1930 Coats adquirí la societat Metz.
64. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/12/1929, 17/1/1930.
Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - O
 ctubre
1934): «Minutes of the Meeting held in Barcelona by Mr. Mckenzie and Mssrs. Fabra y Coats on the
24th-26th September 1929»; «Minutes of the Meeting held by Mssrs. Fabra and Mr. J. O. M. Clark
in Paris on the 5th of February 1927».
65. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/3/1931, 21/3/1932.
Documentos privados. Correspondencia oficial y reservada. Carpeta Meetings (Mayo 1923 - O
 ctubre
1934): «Minutes of Meeting with Don Luis Fabra. February 17th 1930».
66. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.6. Minutes of Meetings, 1/12/1933.
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Marca Sun Glace. R. F. J. Alexander. Concessió el 1884. Concedida a la Fabra i Coats el 16/1/1919
(núm. 33155). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 105
Nuevas Hilaturas del Ter. Concessió el 1897. Concedida a la Fabra i Coats el 27/2/1918 (núm. 6205 A).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 74
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Marca Atlas. Nuevas Hilaturas del Ter. Concessió el 1898. Concedida a la Fabra i Coats el 25/3/1918
(núm. 6273 B). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 53
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Marca Hirst’s Super Glacé. Nuevas Hilaturas del Ter. Concessió el 2/3/1898 (núm. 6274 B).
Concedida a la Fabra i Coats el 8/4/1918. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 31
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Marca El Hombre de la Luna. Barcelona Manufacturing Company Ltd. Concessió el 12/7/1900
(núm. 7331). Concedida a la Fabra i Coats el 1921. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats, UC-22, pàg. 76
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La Golondrina. Sucesora de Fabra y Portabella. Concessió a Manuel Portabella e Hijo y Cía. el 1879
(núm. 755 bis 2). Concedida a la Fabra i Coats el 14/1/1903 (núm. 9027 H). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 13
Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella. Concedida a la Fabra i Coats el 14/1/903 (núm. 9027 B).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 11
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Marca Herradura. La marca havia estat concedida a Sucesora de Fabra y Portabella el 1885 (núm. 1558).
Concedida a la Fabra i Coats el 10/12/1906 (núm. 13077). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 22
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Marca Hilo del Tambor. La marca havia estat concedida el 1878 a Puig y Fabra (núm. 585 bis 2).
Concedida a la Fabra i Coats el 21/9/1903 (núm. 9863). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 16
Marca Á la Bella Florista. Concedida el 1878 a Puig y Fabra (núm. 585), renovada el 14/1/1903
per la Fabra i Coats (núm. 9027). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 237
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Marca La Margarita. Concedida a Sucesora de Fabra y Portabella el 1899 (núm. 6905). Concedida
a la Fabra i Coats l’11/12/1907 (núm. 13607). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 90
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Marca La Dalia. Concedida a Sucesora de Fabra y Portabella el 1899 (núm. 6905 bis, 1). Concedida
a la Fabra i Coats l’1/8/1907 (núm. 13518). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 81
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Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats. Concessió l’11/12/1907 (núm. 13607).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 85
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Hilaturas de Fabra y Coats. Concessió el 14/1/1903 (núm. 9027 L). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 8
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Marca La Americana. Concedida a la Fabra i Coats l’11/5/1925 (núm. 53222). MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 113
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Marca Cadena. J. & P. Coats. Concedida a la Fabra i Coats el 20/7/1908 (núm. 14536).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 64
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J. & P. Coats. Concedida a la Fabra i Coats el 27/3/1905 (núm. 12463 B). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 54
J. & P. Coats. Concedida a la Fabra i Coats el 27/3/1906 (núm. 12463). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 56
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Marca Cadena. J. & P. Coats. Concedida a la Fabra i Coats el 21/2/1907 (núm. 13162).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 62
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J. & P. Coats. Concedida a la Fabra i Coats el 27/3/1906 (núm. 12463). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 60
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J. & P. Coats. Concedida a la Fabra i Coats el 27/3/1906 (núm. 12463). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 58
Marca Anchor. Clark & Co. Concedida a la Fabra i Coats el 28/02/1905 (núm. 10712 A). MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 34
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Marca Anchor. Clark & Co. Des del 1894, la marca estava registrada a Espanya a nom de Clark.
Concedida a la Fabra i Coats el 30/10/1914 (núm. 4253 B). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 48
Marca Anchor. Clark & Co. La marca estava registrada a Espanya, a nom de Nuevas Hilaturas del Ter,
des del 1898. Concedida a la Fabra i Coats el 26/3/1918 (núm. 6273). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg. 52
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Marca Anchor. Clark & Co. Concedida a la Fabra i Coats el 5/7/1918 (núm. 31976).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 96
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Jonas Brook & Bros. Concedida a la Fabra i Coats el 2/03/1903 (núm. 9300 B). MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 28

La política comercial

Hilatura Moderna, Alberto & Mariano Planas. Concedida a Alberto Planas Escubós i Mariano Planas
Escubós el 6/7/1908 (núm. 14573). Cedida a la Fabra i Coats el 2/4/1921. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats.
UC-22, pàg 99
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Fábrica de Hilados Vda. de Narciso Mercader. Concedida a la Fabra i Coats el 5/9/1913
(núm. 3479 A). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 140
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Fábrica de Vda. Narciso Mercader. Concedida a la Fabra i Coats el 22/4/1908 (núm.13974).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 140
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Hijos de Pedro Portabella S. en C. antes B. Darnis y Cª. Concedida a la Fabra i Coats el 31/10/1905
(núm. 10910). MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 145
Manufacturas de Algodón Reunidas S. A. Concedida a la Fabra i Coats el 28/3/1924 (núm. 46549).
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. UC-22, pàg. 152
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La gestió de personal
La gestió dels «recursos humans» era una prioritat per a Coats. Ja hem abordat el tema en ocupar-nos de la formació dels quadres de direcció i dels comandaments intermedis, i hem constatat la importància que la companyia
atorgava a aquest aspecte i la capacitat d’organització que mostrava a l’hora
d’articular la rotació de personal entre les diferents societats del grup. L’objectiu d’aquest capítol és presentar les línies directrius de la gestió en altres
àmbits de la gestió del personal: els horaris, els sous, el conflicte laboral i la
protecció social. Amb tot, cal avisar que queda fora de l’abast d’aquest treball
fer una anàlisi exhaustiva de cadascun d’aquests temes. Ens limitarem a tractar-los només en la mesura en què ens proporcionen informació sobre quin
era el model de gestió que la direcció hi projectava.
Durant el primer terç del segle xx s’introdueixen canvis importants en
la regulació legal dels aspectes laborals a Espanya. De fet, podríem dir que es
creen la majoria de les primeres lleis que condicionaran el treball industrial.
La facilitat o les reticències de l’empresa per adaptar-se a la nova reglamen
tació seran un indicador del seu tarannà respecte a aquestes qüestions.
L’empresa que estudiem es trobava arrelada a dues zones ben diferents
de Catalunya: la ciutat de Barcelona, amb les fàbriques de Sant Andreu i Sant
Martí, i la comarca d’Osona, on estava emplaçada la fàbrica de Borgonyà. A
més, com ja hem explicat, a Borgonyà la Fabra i Coats no només gestionava
una fàbrica, sinó que a més havia d’administrar un poble. Les realitats socials
en ambdós indrets no eren les mateixes, i a vegades les polítiques de la companyia, tot i tendir a seguir un mateix patró, no podien ser ben bé idèntiques.
Per aquest motiu, a l’hora d’identificar les línies de gestió, haurem de tenir
ben present si estem parlant de Sant Andreu i Sant Martí, o de la colònia
industrial de Borgonyà.
A partir de mitjan anys vint, una nova fàbrica s’integra al complex industrial de la companyia: la fàbrica de Badalona. L’escassetat de dades respecte d’aquesta fàbrica fa que no l’incloguem en el nucli de la nostra anàlisi.
Les condicions de treball
Els salaris
Com ja hem avançat, no dedicarem aquest espai a fer una anàlisi detallada
de l’estructura, l’evolució i el nivell salarial de la societat en tot aquest període. Simplement ens interessa ressaltar la idea que la Fabra i Coats volia
posicionar-se com una empresa amb un nivell salarial elevat en relació amb
el seu entorn. Sembla que aquesta fou una política força constant al llarg de
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la vida de la societat. L’any 1920, Ferran Fabra s’adreça amb aquestes paraules
al director de Borgonyà, Mr. Street:
Suponemos que actualmente pagamos mejor que en las demás fábricas del distrito,
pero deseamos que se haga una investigación detallada para asegurarnos de que,
como es nuestro deseo, nuestros obreros cobren siempre igual ó más que en otras
fábricas.1

Pel juliol del 1931, durant una visita a Borgonyà, Romà Fabra hagué d’atendre les peticions de les dones de la fàbrica, que exigien un increment del sou.
La seva explicació al Comitè Executiu concloïa que encara es podia esperar
a respondre a aquestes demandes, «tenint en compte […] que, en general,
els sous de les nostres treballadores són més alts que els que ofereixen altres
fàbriques de la comarca».2
El 17 de gener de 1932 es va declarar una vaga de filadores a Barcelona,
però no va afectar les fàbriques de la Fabra i Coats:
La patronal ha ofert un increment del 10 % sobre els salaris aprovats per a les fàbriques de les àrees de muntanya, però els treballadors exigeixen un augment del
25 %.
En general, els nostres sous són més alts que els que ofereix la patronal; per això
a les nostres fàbriques no hi tenim problemes.3

Finalment, també tenim referències que el nivell salarial del personal d’oficines era superior a la Fabra i Coats. L’any 1933, quan els encarregats de Sant
Andreu reivindiquen compensacions per l’augment dels dies de treball, l’empresa replica:

1. Possiblement arran d’aquesta petició la direcció de Fabra i Coats va realitzar un estudi l’any 1919
que precisament tenia per objectiu avaluar els sous que es pagaven a la colònia respecte a la resta de
la contrada. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 116-117.
2. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/7/1931: «[…]
taking into account […] that the salaries of our female workers are on the whole higher than those
of the other Mills in the district». El text es refereix probablement a l’Associació de Fabricants de
Filats i Teixits del Pla de Barcelona, integrada dins la Federació de Fabricants de Filats i Teixits de
Catalunya. Soledad Bengoechea, Reacció en temps de canvis: La patronal catalana davant la república
(1931-1936), Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Històrics, Institut d’Estudis Catalans, 2005,
pàg. 50-51 i 121-126.
3. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Unitat 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/2/1932: «The
Masters have offered an increase of 10 % on the salaries approved of for the Mills in Mountain Districs, but the workers request the 25 % increase. | Our salaries are, on the whole, higher than those
offered by the Masters, and hence the reason for our not being troubled at our Mills».
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Sortida dels treballadors pel carrer Gran de Sant Andreu, 1934

Ello representa, por lo tanto, solo un aumento de 4 días de trabajo al año, o sea un
1,4 % más que anteriormente, cuya cifra es insignificante en absoluto si se tiene en
cuenta que los salarios que les tenemos fijados son muy superiores a los corrientes en las
demás fábricas similares de Cataluña.4

La jornada laboral
El quadre 1 resumeix l’evolució de la jornada a la Fabra i Coats durant el període que ens ocupa, distingint entre els centres de Sant Andreu i Borgonyà.
En el quadre hi hem afegit com a referència el marc legal vigent i les jornades
laborals més habituals, tant a la Comarca del Ter, com a Barcelona.5

4. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 19/6/1933.
5. Per a les dades de Barcelona del 1908 i 1909, prenem com a referència Miguel Sastre, Las huelgas en
Barcelona y sus resultados durante el año 1905: Acompañado de numerosos e importantes datos estadísticos
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1908

1909

1913

1916

1919

1925

1933

Marc legal

66 h

66 h

60 h

60 h

48 h

48 h

48 h

Barcelona

60 h-64 h

60 h-64 h

60 h-62 h

66 h

66 h

50 h-52 h

48 h

Fabra i Coats (Sant Andreu)

63 h 45 m

57 h 30 m

57 h 30 m

54 h 30 m

48 h

48 h

48 h

Fabra i Coats (Borgonyà)

63 h 45 m

57 h 30 m

57 h 30 m

56 h

48 h

48 h

48 h

Comarca del Ter

Quadre 1. Evolució de la jornada laboral a la Fabra i Coats (hores per setmana)

A finals del 1908 es produeix el primer canvi substancial respecte dels horaris
que tenim documentat. Fins llavors, l’horari per a totes les fàbriques de la
companyia era de 63 hores i 45 minuts a la setmana, una mica per sota del
màxim establert per al treball femení, que eren 66 hores. La jornada es trobava dins dels paràmetres que eren habituals a Barcelona, però era clarament
inferior a les condicions habituals a la Comarca del Ter. En aquells moments,
la conjuntura era de manca de feina, i davant aquesta realitat el Consell:
Teniendo en cuenta la conveniencia de disponer del mayor número posible de obreros
adiestrados en los trabajos de nuestra industria, y lo sensible que sería el tener que despedir actualmente á un número crecido de ellos, los Directores proponían al Consejo
la reducción de horas de trabajo en las fábricas de la Compañía de 63 ¾ por semana
que actualmente rigen, á 57 ½ horas.6

Les raons, tot i tenir en compte consideracions socials, sorgien d’una necessitat
de mantenir la productivitat i l’eficiència. No era així com la mateixa empresa
sobre otros asuntos relacionados con la cuestión social obrera en Barcelona, Tercer año, Barcelona, La
Hormiga de Oro, 1906, pàg. 12-13; Albert Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la
Cataluña contemporánea (1900-1936), Barcelona, Editorial Laia, 1974, pàg. 19 (la dada aportada és del
1912 i es refereix en general al pla de Barcelona). Les dades de Barcelona del 1913 són d’Enrech, Indústria i ofici…, pàg. 297, i inclouen ja l’efecte del canvi legislatiu. Per a les dades de la comarca del Ter
del 1909, prenem Balcells, Trabajo industrial y…, referents al 1912. Per a les dades de la comarca del
Ter del 1913, prenem Negre, «Enquesta de les…», referents al 1914, després també del canvi legislatiu.
Per a les dades de la comarca del Ter del 1925, hem agafat Gonçal Cutrina i Sorinas, Les arts tèxtils a
Ripoll i a la comarca: Assaig d’ història, Ripoll, Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona,
1986, pàg. 130 (les dades fan referència a les fàbriques de Ripoll). Per a les dades de la comarca del Ter
del 1933, Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 107. Per a les dades sobre el marc legal del 1908,
prenem el màxim permès quant a treball femení establert per a la llei de 1900: Balcells, Trabajo
industrial y…, pàg. 22-23. Per a la resta, Montserrat Llonch, «Jornadas, salarios y costes laborales en
el sector textil catalán (1901-1936)», Revista de Historia Industrial, 26 (2004), pàg. 101-139. Una part
de les dades ja estan presentades a Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 107.
6. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/12/1908.
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explicava la mesura a la Memoria sobre las obras sociales en favor de los trabajadores de la Compañía Anónima «Hilaturas de Fabra y Coats», el 1916:
La Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, sin mediar petición alguna por
parte de sus obreros y con absoluta espontaneidad, anticipándose a las corrientes de
reducción de horas de trabajo en la industria textil, redujo la jornada semanal de sus
fábricas de sesenta y cuatro a cincuenta y siete horas y media desde el 1º de enero de
1909, combinándola de manera que a los obreros les quedara libre toda la tarde del
sábado.7

La memòria obviava almenys una part de les raons que induïren la societat
a adoptar la nova jornada. L’any 1909, la reducció d’horaris, com a mínim a
Borgonyà, va anar acompanyada d’una reducció dels salaris. Davant una conjuntura de disminució de la demanda, interessava abaixar els costos. Coneixem en detall l’estratègia de l’empresa a Borgonyà, on no es tocaren els salaris
inferiors, sinó que es reduïren els salaris màxims en un 5 %. La remuneració
a preu fet tampoc no es modificà, cosa que significava una disminució de
la remuneració proporcional a la reducció de la jornada.8 En qualsevol cas,
el resultat d’aquesta decisió fou que l’any 1913, quan s’instituïa legalment a
Espanya la setmana màxima de 60 hores, les fàbriques de la Fabra i Coats es
trobaven per sota d’aquesta jornada legal.
Més enllà de les conjuntures concretes davant les quals la societat féu
evolucionar la jornada laboral, la postura dels Coats respecte d’aquest tema
no era pas favorable a jornades gaire extenses. A la Gran Bretanya, el 1913 la
jornada màxima legal era de 55 hores i 30 minuts,9 i la jornada habitual a les
fàbriques de Coats es trobava significativament per sota, en 48 hores. El 1915,
les notes preses per Romà Fabra després d’un viatge a Glasgow, que va aprofitar per visitar diverses fàbriques del grup, són prou clares:
Ellos trabajan 48 horas y obtienen los mismos resultados de cuando trabajan más
horas. Creen debiéramos trabajar 54 horas.10

7. Memoria sobre las obras sociales en favor de los trabajadores de la Compañía Anónima «Hilaturas de
Fabra y Coats» de Barcelona, Barcelona, Tipografía de Francisco Altés, 1916, pàg. 27.
8. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 84-85.
9. Llonch, «Jornadas, salarios y…», pàg. 108.
10. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923). Reunió a Glasgow i visita a fàbriques realitzada per R. Fabra, 10-16 de novembre
de 1915: R. Fabra, Mr. Philippi, Mr. Stewart. Mr. Clark, Mr. Kerr; 10-11 de novembre de 1915:
R. Fabra. Mr. Clark, Mr. Sutton.
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El model industrial dels Coats es basava clarament, no pas en l’allargament
de la jornada, sinó en la recerca de l’eficiència i la productivitat. El 1916 es van
posar en pràctica les directrius de la matriu i es reduí la jornada a 54 hores i
30 minuts a Barcelona i a 56 a Torelló, modificació que es féu en paral·lel a un
increment dels salaris.11 El 28 de juny d’aquell mateix any, en un acte popular,
els treballadors mostraven el seu agraïment a l’empresa:
En dicho día con motivo de la bendición y entrega de la bandera al Somaten de San
Andrés, acto que fue apadrinado por nuestro Presidente, los obreros de las fábricas de
San Andrés y San Martín desfilaron ante nuestros Directores y sus familias entregándoles preciosos ramos de flores con sentidas dedicatorias y escritos demostrando su
agradecimiento y arrojando a sus pies infinidad de flores que llevaban sin excepción
todas las obreras en sus manos.
Esta espontánea manifestación, á la que se asoció toda la Barriada, y que fue
acompañada de constantes aplausos y vítores, satisfizo extraordinariamente á nuestros Directores ya que les demostró de manera fehaciente que nuestros obreros sabían
apreciar el interés que por ellos tenía nuestra Compañía.12

L’empresa seguí aquesta política de disminució de la jornada. El 3 de gener de
1919 es va reduir de 54 hores a 50 a les fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí,
i de 56 a 54 a la de Torelló.13 S’anticipava així una mesura legislativa de gran
transcendència: el Reial decret del 3 d’abril de 1919, que establí a Espanya,
avançant-se en aquest cas a la resta de països Europeus, la setmana màxima
de 48 hores. El mateix any, la Fabra i Coats adaptà els horaris de les seves
fàbriques, tot i que ho féu en dues fases: el 10 de juny de 1919 s’instauren les
48 hores a Sant Andreu i a Sant Martí, i el 22 d’agost, a Torelló.14
Les vacances
Així com la reducció de la jornada laboral va ser una reivindicació important
del moviment obrer, que va ser al centre de molts dels conflictes socials durant
el període que estudiem, la qüestió de les vacances laborals no va formar part
d’aquest corpus reivindicatiu. Com que no hi havia cap regulació legal, fins
als anys trenta fou habitual el treball durant sis dies a la setmana. Es gaudia, a
més, de les festes locals i nacionals que es feien tradicionalment. Hi podia haver acords puntuals en certs sectors, com a la companyia de ferrocarrils MZA,

11. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 10/5/1916.
12. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 10/6/1916.
13. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 30/12/1918.
14. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 10/6/1919, 30/9/1919.
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Desfilada dels obrers de les fàbriques davant els directors, moments abans de la benedicció
de la bandera pel sometent de Sant Andreu, 1916. Memoria de la Compañía Anónima Hilaturas
de Fabra y Coats

on el 1912 sabem que disposaven de quinze dies de vacances remunerades a
l’any, però aquests beneficis eren excepcionals.15
La intensa activitat legislativa en l’àmbit social que portà a terme la Segona República es va ocupar d’aquesta qüestió, i l’article número 56 de la Llei
de contractes de treball de 21 de novembre de 1931, promulgada pel ministre
socialista de Treball, Francisco Largo Caballero, disposava:
El trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días, al menos
si su contrato de trabajo ha durado un año. El patrono, de acuerdo con el obrero,
determinará la fecha en que éste haya de comenzar la vacación. El disfrute de ésta no
supone descuento alguno del salario que gana el trabajador.16

15. Álvaro Soto Carmona, El trabajo industrial en la España Contemporánea (1874-1936), Barcelona,
Editorial Anthropos, 1989, pàg. 623-628.
16. Gaceta de Madrid, 326 (22/11/1931).
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A través de la correspondència de l’empresa sabem com reaccionà la direcció
respecte a les noves obligacions. Just després de ser promulgada la llei, que a
més de les vacances regulava altres aspectes del contracte de treball i donava
cobertura legal a la negociació col·lectiva, la direcció de la Fabra i Coats, en el
seu Comitè Executiu es limitava a exposar:
En vista de la importància i l’extensió de la llei esmentada, s’acorda continuar estu
diant-ne les repercussions a la pròxima reunió, així com les mesures que caldrà prendre per aplicar els nous reglaments a les nostres fàbriques.17

No hi havia, o almenys no es traslluïa, cap oposició a les noves mesures. En
tot cas s’expressava només la necessitat de conèixer-les en profunditat per
tal de poder-les aplicar. L’execució de la nova llei, però, no era tan senzilla.
Al contrari del que podríem pensar inicialment, els maldecaps no vingueren pel possible increment de costos que suposava la setmana de vacances remunerada. Sobre aquest punt no hem trobat cap queixa per part de
la direcció.
En l’aplicació de la nova normativa, després d’algunes vacil·lacions
l’empresa acceptà l’opció més beneficiosa per als treballadors. Inicialment,
havia proposat de fer els set dies de vacances, de dissabte a dissabte, començant de nou a treballar un dilluns, la qual cosa sumava un total de 52 hores i
15 minuts de vacances (els dissabtes es feia mitja jornada). Finalment, però, es
decidí incloure el dilluns també com a festiu, de manera que, després d’alguns
retocs d’horaris, s’arribava a 56 hores, que coincidien amb el càlcul teòric
d’una setmana laboral completa (recordem que el temps de treball legal era
de 48 hores), més un dia addicional comptat amb una jornada de vuit hores.18

17. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/12/1931: «On account
of the importance and the extension of said law, it is agreed to continue the study of same in next
meeting, so as the measures to be taken for the application of the new regulations to our Mills».
18. Inicialment, per al càlcul de la setmana de vacances s’havia establert el període que s’iniciava el
divendres 12 d’agost a les sis de la tarda (l’hora habitual de tancar la fàbrica) i es tancava el dimarts
22 d’agost a les vuit del matí. La jornada que en aquells moments es feia a la fàbrica de Sant Andreu
era de 8 hores i 45 minuts entre setmana, i de 4 hores i 15 minuts el dissabte, cosa que donava el total
de 48 hores setmanals. Els set dies laborables eren, doncs, dos dissabtes i cinc dies normals, cosa que
feia un total de 52 hores i 15 minuts. S’optà, doncs, en un principi, per encadenar set dies de feina,
de manera que hi quedessin inclosos dos dissabtes. D’aquesta manera, la pèrdua d’hores es reduïa.
Naturalment, aquest primer càlcul podia haver estat objecte de discussió, i finalment l’empresa optà
per una solució més conservadora. La primera setmana de vacances es féu del dissabte 13 d’agost,
quan la jornada laboral s’allargà 45 minuts, fins a la una del migdia (l’horari habitual era de vuit
a un quart d’una), fins al dimarts 22 d’agost, quan es reprenia normalment la feina a l’inici de la
jornada. Eren un total de sis dies laborables sencers (52 hores i 30 minuts) més un dissabte (4 hores
i 15 minuts), menys 45 minuts treballats de més el primer dissabte: un total de 56 hores justes.
MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 5 i 8/7/1932.
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En canvi, la reorganització del calendari que suposà la nova legislació sí que
fou molt complicada. La institució dels set dies de vacances va anar aparellada amb la reorganització del calendari laboral. El 28 d’octubre un decret del
govern de la República legislà sobre el nou calendari. L’article deia així:
Para todos los efectos civiles, judiciales, mercantiles y administrativos son días inhábiles o feriados: todos los domingos del año, el 1º de Enero, el 14 de Abril, el 1º de
Mayo, el 12 de Octubre y el 25 de Diciembre. Son días hábiles todos los demás. Cada
población podrá fijar otros tres días feriados en razón de fiestas locales.19

Les festes locals que s’establiren a Barcelona foren el 6 de gener, el 24 de juny
i l’11 de setembre; a Badalona, el 15, 16 i 17 d’agost, i a Borgonyà, el Dilluns
de Pasqua, el quart dissabte de juliol (la Festa Major de la colònia) i el primer
dissabte de setembre (la Festa Major del municipi).20
La normativa contribuïa a racionalitzar i homogeneïtzar el calendari
laboral, i des d’aquest punt de vista probablement no desagradava als empresaris, però d’altra banda portava una càrrega política i ideològica que convé no
negligir: significava la supressió d’un seguit de festes religioses —la Setmana
Santa, la festivitat de Reis, Sant Esteve, el Corpus, etc.— de molta tradició,
arrelades en els col·lectius catòlics i defensades per l’Església. En aquest escenari, la direcció havia de gestionar sensibilitats molt diferents per part dels
seus treballadors. El gener del 1932, una comissió d’obrers de Sant Andreu
s’adreçà a la direcció reclamant que es fessin únicament les festes reglades per
les autoritats. L’empresa respongué que, per a aquell any i pel que feia a la diada de Reis, de moment es mantenia vigent la festivitat, en vista que ja s’havia
organitzat el tradicional repartiment de regals als nens dels treballadors.
Passat aquest primer incident, la direcció decidí seguir el sistema posat
en pràctica a la majoria de les empreses de Barcelona. Cada centre de treball
gestionava el propi calendari mes a mes. Mensualment s’informaria de les festivitats previstes per al mes següent i, en cas que els treballadors volguessin
recuperar alguna festa suprimida, caldria que comuniquessin la seva petició a la
direcció per arribar a un acord de modificació del calendari. Així, per exemple,
per al mes de febrer s’anuncià que la festivitat de la Candelera (2 de febrer) es
suprimia, així com el Dimecres de Cendra (10 de febrer arreu, 9 en el cas de
Borgonyà, que celebrava el Carnaval).
El problema d’aquest sistema era que, a l’hora de presentar una demanda a la direcció de cada fàbrica, calia el consens dels treballadors, i en aquells

19. Gaceta de Madrid, 302 (29 /10/1931).
20. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/06/1932.

260

Pere Colomer i Roma

CA Hilaturas de Fabra y Coats: El nou calendari laboral de la Segona República
Abans 2a República

1933

Tots els empleats

Jornalers i resta de
setmanals

Setmanals Sant
Andreu

365

365

365

Diumenges

52

52

52

Dies festius

27

8

8

Vacances anuals legals

-

7

7

Vacances anuals Fabra i Coats

-

-

6

286

298

292

Dies de l’any

Total dies laborables

Quadre 2. Elaboració pròpia

moments això era molt difícil. El mateix mes de febrer un grup d’obrers catòlics s’adreçà a la direcció de Sant Andreu per queixar-se de l’obligació de
treballar en les festes religioses. La gestió de la direcció anà dirigida a reduir
la tensió que creava aquesta qüestió, i arribà a una nova solució, encara més
flexible. S’acordà, finalment, celebrar les festes legals instituïdes pel govern i el
municipi i, per altra banda, deixar a la decisió del treballador la possibilitat de
treballar o no durant les festes religioses suprimides. La fàbrica s’obriria, però
els obrers no tenien l’obligació d’anar-hi (naturalment, en aquest cas, l’empresa
no es feia càrrec de pagar els dies de festa).
Tot i els problemes que a priori això podia significar per a la planificació
de l’activitat productiva, la direcció estimava que el nombre de treballadors que
s’acollirien a aquesta possibilitat seria molt baix i que, en canvi, aquesta flexibilitat evitaria conflictes «ideològics». La realitat va ser justament aquesta. L’any
1933 es repetí la mateixa organització i el Comitè Executiu explicava que durant
l’any 1932 només un 5 % dels treballadors de Sant Andreu i Badalona havia
utilitzat l’opció donada per l’empresa de no anar a treballar en alguna de les
festivitats suprimides, excepció feta del dia de Sant Esteve, que va ser aprofitat
pel 45 % dels efectius. A Borgonyà, en canvi, tots els treballadors feren festa
únicament les dates regulades legalment.21
No tots els treballadors, però, gaudien dels mateixos drets. Per entendre bé l’efecte dels canvis en el calendari laboral cal recordar que, entre els

21. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 4/1/1932, 15/1/1932,
15/2/1932, 1/6/1932, 2/1/1933.
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treballadors, es distingien dos grans grups: per una banda, els jornalers, els
operaris de fàbrica, que tenien una relació laboral diària amb l’empresa; per
altra banda, els anomenats «empleats setmanals i mensuals», que incloïen els
encarregats i el personal de direcció. Els jornalers acumulaven el seu sou diàriament, tot i que el cobressin per setmanes, de manera que si un dia no
anaven a treballar no el cobraven. En canvi, els setmanals i mensuals tenien
pactada una setmanada, que cobraven independentment dels dies festius o de
les eventuals aturades a la fàbrica en èpoques d’escassetat de feina o de matèries
primeres. Per contra, els setmanals no cobraven les hores extres, i als mensuals
se’ls demanava plena dedicació en funció de les necessitats de la fàbrica.22
Els encarregats de Sant Andreu foren els primers, ja l’any 1931, abans de
l’obligatorietat legal, de disposar d’una setmana de vacances pagades (sis dies
laborables) durant el mes d’agost, atorgada de forma voluntària per la direcció
de la companyia. Aquesta setmana addicional se’ls respectà en el moment de
la regulació governamental, de manera que a partir de llavors els encarregats
de Sant Andreu van gaudir de dues setmanes de vacances.
L’any 1933, aquest col·lectiu reclamà compensacions econòmiques, al·
legant que en moltes de les fàbriques de la regió les festes religioses es continuaven fent, cosa que representava un greuge comparatiu que requeria una
compensació salarial. La direcció respongué que el nou calendari suposava
treballar 292 dies a l’any, la qual cosa, en comparació amb els 288 dies que
es treballaven abans de la proclamació de la República, representava només
un 1,8 % de treball suplementari, àmpliament compensat per un nivell salarial prou elevat. De cap manera no es volia obrir la porta a un increment de
salaris que s’hauria de fer extensiu, d’una banda, als encarregats de les altres
fàbriques de la Fabra i Coats, que, a més, sembla que no gaudien del privilegi
de la setmana de vacances addicional, i, d’altra banda, a la resta de treballadors setmanals d’altres seccions (el personal de magatzem de Sant Martí, els
transportistes, etc.).23
La direcció de la Fabra i Coats féu un balanç del canvi de calendari
laboral que resulta prou entenedor. El quadre 2 ens permet entendre millor
la política de la companyia. El canvi de calendari suposà, tot i incloure les
vacances, un augment dels dies laborables dels jornalers, que havien de treballar dotze dies més a l’any. Això representava un increment d’un 4,1 % de
la capacitat productiva de les fàbriques, augment que portava aparellat, naturalment, el pagament dels jornals corresponents a aquests dies addicionals,

22. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 79-80.
23. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 14/6/1933. 4.2.23.
Correspondència, 18/8/1931, 19/6/1933.
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Fabra i Coats: Conflictivitat laboral 1895-1935
Barcelona

Comarca del Ter

Fàbriques de Sant Andreu
i Sant Martí

Fàbrica de Borgonyà

1890-1895: Conflictes a la plana de
Vic a l’entorn de la substitució de
selfactines per contínues.
1899: Vaga general a Manlleu
estesa a la plana de Vic.

1899: Vaga a Borgonyà. El director,
Mr. Fleshing, es trasllada a la Gran
Bretanya temporalment.

1900-1901: Locauts a la comarca
per l’acompliment de les 11 hores
i aldarulls a Torelló.

1900: Vaga a Borgonyà.

1905: Mort de tres directors de
fàbriques de la contrada (?).

1905: Disturbis a Borgonyà. El director, Mr. Sutton, fuig de la colònia.

1909: Setmana Tràgica.

1909: Agitacions populars i
locauts. Conflicte a la colònia
Rusiñol a Manlleu.

1909: Setmana Tràgica. Tancament
de les fàbriques 5 dies i mig.

1913: Conflicte de l’Art Fabril.

1913-1914: Mobilitzacions a la
conca del Ter pel no compliment
del decret de 60 hores.

1913: Vaga a Sant Andreu i Sant
Martí, que es perllongà durant 24
dies forçada per l’entorn. La Fabra
i Coats, atenent al comportament
dels obrers, els pagà part del sou
durant els dies de vaga.

1916: Vaga del tèxtil en demanda
de salaris més alts.
1917: Vaga general revolucionària
convocada per la CNT i la UGT.

1917: Vaga general revolucionària
amb difusió a la comarca.

1919: Vaga general de La Canadenca per les 48 hores. Locaut
general a Catalunya.

1919: Vagues a la conca del Ter
per l’aplicació de la jornada de 48
hores. Locaut a partir del dia 15
a la comarca.

1919: Vaga a Sant Andreu i Sant
Martí. Locaut posterior durant 34
dies. Acomiadament de 42 obrers.

1920: Vagues generals en defensa
de la reacció de la patronal.

1920: Mor assasinat un cap de
secció.

1923: Vaga del ram dels transports.

1923: Aturada induïda per una
vaga dels transports a Barcelona.
1927: Vaga de 4 dies en reacció a
l’intent de la direcció d’augmentar
la jornada de 48 a 52 hores.
1930: Dues aturades a Borgonyà,
d’un dia i mig i d’un dia respectivament.

1930: Vaga general de la construc1930: Vaga a la comarca.
ció i vaga general de la CNT.
1931: Oposició a l’«aturada forçosa»: els obrers de certes seccions
sense feina entren a la fàbrica. Els
conflictes del ram del metall a Barcelona paren la secció de calderes,
amb reperscussions a la fàbrica.
Seguiment de la vaga general per
Sant Andreu i Badalona (3 dies) i
per algunes seccions de Sant Martí.

1931: Vaga del sector del metall,
vagues al port de Barcelona, vaga
de la Telefònica, vaga dels pagesos del pla de Barcelona i nou
conveni del sector del tèxtil.

1932: Moviments revolucionaris
anarquistes al gener a l’Alt
Llobregat i al febrer a Terrassa.
A Barcelona, vaga de les filadores
reclamant increments salarials.
Convocatòria d’una vaga general
al maig i una vaga general del
tèxtil a l’octubre, totes dues amb
un seguiment escàs.
1933: Vaga de la construcció,
conflictes al port i entre ebenistes
i fusters, vaga del comerç i vaga
d’autobusos. Intent revolucionari
per part de la CNT al desembre.
Proliferació d’incidents violents.

1932: Aturada general el mes de
febrer a la comarca promoguda
per la CNT.

1932: Aturada parcial de menys
d’un dia al maig a Badalona. A
l’octubre, ocupació de la fàbrica
de Sant Andreu per grups d’obrers
que obliguen a tancar abans
de l’acabament de la jornada.
Incidents violents.

1932: Aturada d’un dia i mig al
febrer. Aturada d’una hora i mitja
el mes de maig.

1933: Aturada a Torelló, la Mambla,
Vilaseca i Borgonyà.

1933: Aturada d’un dia a Sant
Andreu amb motiu de la vaga general de l’abril. Vaga dels empleats
d’oficines de les fàbriques durant
8 dies. Aturada al desembre de
la secció de calderes, que afectà
altres seccions. Aturada d’un dia
dels camioners de Sant Martí.

1933: Aturada durant un dia a
causa de la pressió d’elements
violents de fora de la colònia.

1934: Conflicte dels obrers auxiliars del tèxtil del ram de l’aigua,
vaga dels contramestres de la in1934: Aturada a la comarca,
dústria tèxtil cotonera agrupats en
pròleg de la revolució d’octubre.
el sindicat Radium, dels empleats
dels ferrocarrils de Catalunya i dels
metal·lúrgics de Barcelona.

Quadre 3. Elaboració pròpia

1934: Aturada durant 5 dies.
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més el pagament dels set dies de vacances suplementaris. En qualsevol cas, és
comprensible que la mesura no despertés l’oposició dels empresaris. Passar de
27 festius anuals, amb una distribució fruit de la tradició, que sovint devia interferir amb les necessitats productives, a només 15,7 festius, en part agrupats
en una setmana d’estiu en què tota la fàbrica tancava, de ben segur que havia
de facilitar la planificació de la producció i permetre augmentar l’eficiència,
encara que fos a canvi d’algun increment dels costos.
Per als setmanals i els encarregats de Sant Andreu, en canvi, tot i la
instauració de la setmana de vacances voluntària, el resultat implicava haver
de treballar sis dies més, de 286 a 292 dies, amb el mateix sou. Pitjor era encara la situació de la resta de setmanals que no gaudien del benefici d’aquesta
setmana cedida per l’empresa, que veien augmentar els seus dies de treball a
298, dotze dies més, sense cap repercussió en el cost per a l’empresari.
Vagues i inestabilitat social
Quin va ser l’impacte de les vagues a les fàbriques de la societat durant aquest
període? Respecte d’aquesta qüestió, cal ser molt prudents, ja que disposem
d’una informació molt incompleta. Amb tot, ens aventurem a incloure la informació de què disposem en el quadre 3.
Les primeres notícies de conflictes laborals que coneixem a la Fabra i
Coats daten d’abans de la formació de l’empresa i es refereixen a situacions
esdevingudes a Nuevas Hilaturas del Ter, a Borgonyà, el primer emplaçament dels Coats a Espanya. El 1899, quatre anys després de la inauguració
de la fàbrica i en un context de mobilitzacions generals al mig Ter, hi ha
conflictes a Borgonyà. No en coneixem els detalls, però pel mes de març
ens trobem amb nòmines en blanc, i pel juliol el director de la fàbrica
es trasllada a la Gran Bretanya, possiblement a la recerca de consell per
solucionar el conflicte. A la fi del 1899, els salaris de la fàbrica de Nuevas
Hilaturas del Ter experimentaren un increment significatiu. Un any més
tard, el 1900, tenim notícia d’una segona vaga, que va afectar 109 homes i
221 dones. D’aquest segon moviment, en la seva Memoria sobre las obras sociales del 1916 l’empresa no en deia res. Probablement no tingué la virulència
del primer.24
El primer conflicte que coneixem després de la constitució de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats data de l’any 1905 i també es
situa a Borgonyà. El director de l’època, Sutton, hagué de deixar la colònia i
retornar temporalment a la Gran Bretanya a causa de les amenaces dels treballadors. No tenim gaires dades de l’origen del conflicte, que resta una mica
24. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 134-135.
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confús. Sembla que la direcció escocesa no tenia cap notícia que s’estigués
preparant cap problema. A Borgonyà s’hi quedà el subdirector, Mr. Huck,
que demanà permís a Coats per incrementar els salaris per tal de controlar la
situació, que semblava molt enrarida a tota la comarca:
No hi ha dubte que la situació és molt greu, tenint en compte que han mort assassinats tres directors de fàbriques situades a la nostra mateixa comarca i que es
permet als nostres treballadors entrar a la fàbrica amb armes carregades amb total
impunitat.25

Finalment, el conflicte es solucionà amb la presència directa del marquès
d’Alella, que visità la fàbrica i pogué reconduir la situació. Possiblement els
fets eren resultat del nerviosisme per la progressiva reducció de l’activitat
a Borgonyà que es donà arran de la fusió. A principis del 1906, els obrers
acomiadats de la secció de polir intenten aprofitar una visita dels Fabra per
exposar-los les seves raons, demanant a un majordom de la fàbrica una
entrevista:
Serían las 11 de la mañana cuando el mayordomo se lo manifestó; pero el gran señor
se reservó la respuesta para las tres de la tarde, hora en que él con su automóvil, hacía
ya dos horas y media que había partido… Los hizo decir que (textualmente) «jamás
había dado audiencia a ninguna comisión de obreros y que no piensa darla nunca»
¡Qué digno caballero! ¡Qué noble marqués! ¿Verdad?26

Per les notícies que hem pogut recollir, doncs, el tombant de segle és un període en el qual a Borgonyà es produïren conflictes importants. Cal esperar fins
als esdeveniments de la Setmana Tràgica de Barcelona, el 1909, per tenir la
primera notícia d’una aturada de les fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí.
L’aturada, però, fou mínima i controlada:
Los Sres. Directores dan detallada cuenta al Consejo de los últimos sucesos de
Barcelona en cuanto se refiere a las fábricas de la Compañía, manifestando que el

25. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondencia oficial y reservada. J. & P. Coats a
CAHFC, 10/1/1905 (I), 10/1/1905 (II),16/1/1905, 24/2/1905, 3/3/1905. «The state of affairs is no
doubt very grave, considering the fact that three directors of mills situated in the same district have
been murdered, and our own workmen are allowed to openly carry loaded arms into the Mill with
impunity».
26. Joaquim Albareda, La Vall de Torelló en els segles xviii i xix, Torelló, Ajuntament de Torelló,
1989, pàg. 120. És reproducció de la carta de Josep Matabosch i Lluís Parés, de la colònia de Borgonyà, al diari La Justícia de Vic, 31/3/1906.
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único perjuicio sufrido ha sido el haber tenido 5 1/2 días paradas todas las fábricas.
El Consejo aprueba por unanimidad todo lo hecho por los Sres. Directores durante
los pasados acontecimientos.27

L’any 1913 és de grans mobilitzacions socials, tant a Barcelona com a la comarca del Ter. Els moviments obrers començaren en reivindicació del compliment de la recent legislació sobre el treball nocturn i acabaren exigint la
reducció de la jornada laboral i increments salarials. La resposta del govern
fou finalment l’establiment de la jornada de 60 hores.
En aquell moment, les fàbriques de la societat treballaven 57 hores i
mitja. Tot i això, a causa de les pressions externes el moviment tingué incidència a les fàbriques de Barcelona. Finalment, el 2 d’agost de 1913:
La Dirección informa al Consejo que en el día de ayer acordó parar las fábricas de
San Andrés y San Martín, con el objeto de evitar que fuesen atropellados nuestros
obreros en vista de las coacciones de que eran objeto por parte de los huelguistas de
otras fábricas.
La Dirección manifiesta que dado el carácter general que la huelga de la industria
textil ha adquirido en el llano de Barcelona es difícil poder predecir el dia en que
se reanudarán los trabajos, pero que dado el buen espíritu demostrado por nuestros
obreros, esperaba que la huelga no se prolongaría mucho tiempo.28

Hi hagué un intent de reiniciar el treball el dia 5 d’agost: acudiren a les
fàbriques 1.480 obrers dels 1.600 habituals. A partir del migdia, i a causa
de les amenaces sofertes pels treballadors, hagué d’intervenir la Guàrdia
Civil, que obligà a tancar la fàbrica a les tres de la tarda.29 Finalment, la
vaga es perllongà durant vint-i-quatre dies. Segons la direcció, l’actitud dels
treballadors fou en tot moment d’intentar reincorporar-se al treball i foren
les coaccions externes les que ho impediren. Per aquest motiu, el Consell
d’Inspecció acordà una mesura inaudita: compensar els homes i dones majors d’edat amb una pesseta per cada dia de vaga, i els menors d’edat amb
mitja pesseta.30 L’import total pagat als obrers per aquest complement ascendí a 23.000 pessetes.31 A la premsa de l’època un dels obrers de Can Fabra
enviava una carta en la qual:

27. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 7/8/1909.
28. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 2/8/1903.
29. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 139.
30. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 29/11/1903.
31. Memoria sobre las…, pàg. 28.
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En términos efusivos expresa su gratitud a los señores Fabra […] por haber adelantado a todos los obreros (1.600) una peseta diaria ó dos reales según su jornal desde
que empezó la huelga.32

L’any 1916 Barcelona patí una segona onada de vagues. L’objectiu en aquest
cas era principalment aconseguir increments salarials. La resposta de les fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí a les convocatòries del mes de març deixà
l’empresa molt satisfeta:
El señor Presidente manifiesta al Consejo que tenia una verdadera satisfacción en
poderle comunicar que nuestras fábricas no alteraron en lo más mínimo su regular
funcionamiento durante los días del 6 al 11 del corriente en que se intentó una huelga
general en esta ciudad, no habiendo faltado ni un solo trabajador y siendo las únicas
fábricas del ramo textil en que no se suspendió el trabajo.33

El mateix comportament tingueren les fàbriques davant d’altres convocatòries
esdevingudes aquell any. Pel juny del 1916, i en una altra onada de vagues,
al barri de Sant Andreu de Palomar «se trabaja únicamente en las fábricas de
Sert Hermanos y Fabra y Coats».34
Per mantenir aquest clima d’entesa amb els treballadors, l’empresa sovint actuava amb una visió més àmplia que l’estrictament laboral, com la que
es percep que utilitzà en la gestió de les conseqüències de l’incendi de la colònia de la Mambla d’Orís.35 Aquesta colònia industrial, veïna de la de Borgonyà, fou completament destruïda per un incendi la nit del 31 de maig del
1916. Com a conseqüència, tots els obrers es quedaren sense feina. La situació
es podia analitzar des de diferents angles. D’una banda, a pesar de la desgràcia
l’incendi posava a disposició de la fàbrica de Borgonyà una mà d’obra abundant en uns moments de tensions productives. D’una altra banda, hi havia
una situació de risc: els obrers sense feina de la Mambla podien ser un focus
d’inestabilitat. A part d’això, hi havia també el perill que la Mambla no tornés
a obrir. La direcció de la Fabra i Coats valorava el fet d’estar en una zona amb
un mercat de mà d’obra viu que li permetia flexibilitat productiva, per la qual
cosa el possible tancament de la Mambla seria un esdeveniment negatiu per
a la comarca.

32. La Vanguardia, 28/8/1913.
33. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 24/3/1916.
34. La Vanguardia, 17/6/1916.
35. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 19/6/1916, 2/9/1916,
27/9/1917.
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Tots aquest arguments van ser sospesats explícitament pel Consell
d’Inspecció de la companyia, i finalment es decidí instaurar el torn de nit a
Borgonyà amb caràcter temporal. La mesura permetia alleujar les tensions
productives de la Fabra i Coats durant un cert temps; absorbir una part del
personal de la Mambla, de manera que, una vegada la fàbrica estigués reconstruïda, retrobés la mà d’obra necessària per reobrir, i naturalment, de retruc,
donar una sortida a una gran part dels obrers de la Mambla mentre es reconstruïa la fàbrica. L’experiència va ser tot un èxit. El juliol del 1916 s’instaurava
el treball nocturn a Borgonyà, que es perllongà fins al setembre del 1917, quan
la Mambla ja havia estat reconstruïda.
El març del 1919, i a causa dels conflictes de la Canadenca, sabem que
Sant Andreu i Sant Martí tornaren a tancar. No va fer el mateix la fàbrica de
Borgonyà, que es guanyà una gratificació de la societat: els obrers reberen cinc
pessetes quan finalitzaren els conflictes.36 El resultat de la mobilització obrera
del 1919 fou el decret que establia la jornada laboral de 48 hores. A la nova
normativa i a les mobilitzacions obreres posteriors que li donaven suport, la
patronal catalana respongué de forma radical amb el locaut. En el Consell
d’Inspecció de 18 desembre de 1919:
Los Directores exponen al Consejo los motivos que les han inducido a secundar en las
fábricas de San Andrés y San Martín el lock-out general decretado en 6 del corriente
mes por la Federación Patronal. Exponen además que aun cuando por no formar parte nuestra Compañía, de Asociación patronal alguna y por no haber tenido cuestión
alguna de importancia con nuestros obreros no veníamos obligados a secundar el
lock-out, consideraron que en la forma en que se había planteado no podía ser conveniente á los intereses sociales el negarse á los insistentes requerimientos que se habían
hecho para que se sumara al movimiento citado, tanto por parte de la Federación
Patronal como por la Federación de Hiladores de Cataluña.
A pesar de la presión que se hizo por parte de la Federación de Hiladores para
que el lock-out abarcara las tres fábricas de la Compañía, los Directores se negaron
terminantemente á que cesara el trabajo en la fábrica de Torelló, en la cual no existen
obreros sindicados.
El lock-out sigue unánime en toda Cataluña desde el día 6 y los Directores no
pueden anticipar opinión alguna respecto á la duración del mismo.37

La decisió del tancament es prengué en relació amb la presència o no de treballadors sindicats en cadascuna de les fàbriques. Sembla clar que les fàbriques

36. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 141.
37. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 18/12/1919.
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de Sant Andreu i San Martí tenien presència sindical; en canvi, Borgonyà no
en tenia, per la qual cosa quedà fora del locaut. El tancament durà trentaquatre dies. A la fi del locaut, l’empresa donà un període de vint-i-quatre hores
perquè els obrers es reincorporessin a la feina, advertint que aquells que no
ho fessin serien acomiadats. El pols acabà finalment amb una mesura molt
severa: 42 obrers acomiadats.38
El locaut del 1919, com ha explicat Soledad Bengoechea, anava més
enllà d’una resposta a les reivindicacions d’unes condicions laborals concretes.
Darrere hi havia un projecte de l’empresariat català, catalitzat a través d’una
nova organització, la Federació Patronal, amb vocació de presentar un front
comú de la burgesia catalana davant el perill que suposava el Sindicat Únic
cenetista, sorgit del congrés de Sants del 1918. La Federació Patronal, amb
el suport del capità general, cercava un enduriment de la repressió contra el
moviment obrer i pretenia reorientar les polítiques del govern cap a un model
laboral corporatiu. Aquest projecte no dubtava a atacar l’equilibri del règim
monàrquic per assolir els seus objectius.
El president de la Fabra i Coats, Ferran Fabra, el marquès d’Alella,
era un membre significat de la burgesia catalana. Era dirigent del Foment
del Treball, organisme que durant tot el conflicte mantingué un paper més
institucional i orientat a la recerca de possibilitats de negociació dins l’ordenament establert. Sabem, però, que també tenia relacions amb la nova Federació
Patronal. La seu d’aquest organisme, a la Rambla de Canaletes, número 6, es
trobava en un edifici propietat del marquès d’Alella on, a més, el marquès tenia el domicili.39 No sabem si l’agressiva estratègia de la Federació Patronal era
compartida pels Fabra en aquells moments. Creiem, però, que com a representants assenyalats de l’empresariat català tingueren poc marge per modular
la seva actuació a Barcelona.
L’acabament del 1919 i l’inici del 1920 havien estat uns mesos de gran
tensió. La mesura del locaut acceptada per Fabra i Coats i els acomiadaments
posteriors grinyolaven respecte de l’enfocament habitual amb què es tractaven
els problemes socials a la companyia. Tota aquesta tensió desembocà en un fet
tràgic l’abril del 1920: el director de la secció de retort de la fàbrica de Sant
Andreu, Tomàs Vives, fou assassinat al Passeig de Fabra i Puig per un grup de
pistolers que li etzibaren dotze trets.40 Després d’aquests mesos tan terribles,
38. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/2/1920. Unitat 4.2.25.
Minutes of Meetings, 16/11/1931.
39. Bengoechea, Organització patronal i…, pàg.112-113, 138-139, 175-250.
40. Ferran Fabra ho explicava així: «El señor Presidente comunica al Consejo el sentimiento que ha
causado á la Dirección el criminal atentado de que ha sido víctima el director del departamento de
retorcer de la fábrica de San Andrés D. Tomas Vives Riera. | Dicho señor fue atacado por la espalda
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no tenim notícia de cap altra aturada a Barcelona fins al 1923, presumiblement induïda per una vaga del ram dels transports.41
L’any 1927, la direcció de la fàbrica de Borgonyà decideix elevar l’horari
de treball de 48 a 52 hores mantenint els salaris intactes.42 Això passava el
divendres 27 de juliol. El mateix dia, cap de les obreres de fora de la colònia
entrà a treballar, i nombroses obreres de Borgonyà secundaren la vaga. Després de la intervenció del governador civil, l’1 d’agost es reprengué la feina a
raó de 48 hores. El fracàs estrepitós de la iniciativa de la societat restà gravat
en la memòria de la direcció. Encara el 1936, en els documents interns de
Borgonyà s’explicava que no s’havia contractat cap treballador de Sant Vicenç, Sant Pere o Torelló, és a dir, de fora la colònia, des del 1927, perquè a
ells s’atribuïa l’inici dels problemes.
Ja en els anys trenta, ens trobem amb una forta inestabilitat política i
social a Espanya i a Catalunya: la caiguda de Primo de Rivera, l’adveniment
de la República, l’auge dels moviments llibertaris, etc. Tot aquest entorn d’inestabilitat política i social que amarà el país provocà també alguns incidents a
les fàbriques de la Fabra i Coats, però foren fets que no desembocaren en conflictes generals ni perllongats. El mateix any 1930, a Borgonyà, sabem de dues
aturades poc importants: d’un dia i mig el 19 i 20 de novembre, i d’un dia
el 17 de desembre. L’any següent seria un any important en la història d’Espanya: el 14 d’abril de 1931 es proclamava la Segona República espanyola. A
Catalunya, unes hores abans Macià havia proclamat la República catalana.
Tots aquests fets foren seguits amb atenció per la direcció de la societat, que

el sábado día 3 de los corrientes á las nueve de la noche al pasar por el Paseo de Fabra y Puig, de San
Andrés, cuando regresaba á su casa y á unos cien metros de la misma, por un grupo que le disparó unos
doce tiros, como se ha podido comprobar por las señales de las balas que han quedado marcadas en la
pared que se levanta junto al sitio en que tuvo lugar el atentado. Desgraciadamente dos de los proyectiles
hirieron al señor Vives, entrándole por la espalda y saliendo por el vientre, perforando los intestinos
como se comprobó al efectuarle la operación que se le hizo al día siguiente. | El señor Vives fue inmedia
tamente llevado a su casa en brazos de algunos transeúntes, y habiéndose comunicado el atentado á los
Directores, estos se personaron enseguida acompañados del Dr. Cardenal en el domicilio del herido. El
Dr. Cardenal fue de opinión de que no se podía operar al herido hasta haber pasado seis u ocho horas
debido a su estado, en vista de lo cual á la mañana siguiente fue trasladado el señor Vives á la Clínica del
mencionado Doctor, quien á presencia de los Directores le hizo una cruentísima operación. A pesar de
todos los cuidados el herido falleció al día siguiente á la una de la tarde. | El cadáver del señor Vives fue
trasladado la misma noche a la casa que habitaba dicho señor en San Andrés, acompañándoles desde
la Clínica hasta dicho sitio los Directores y el alto personal de la fábrica. | Al día siguiente tuvo lugar
el entierro, presidido por los Directores, el señor alcalde de Barcelona, el Jefe Superior de Policía y un
representante del señor Gobernador Civil y el Consejo de Inspección. Este acto al que concurrieron los
obreros de las fábricas de San Andrés y San Martín, que en señal de duelo estuvieron cerradas aquella
tarde, constituyó una verdadera manifestación de duelo». MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368.
Consejo de Inspección. Actas, 7/4/1920.
41. La Vanguardia, 27/6/1923.
42. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 142-143.
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emeté diverses cartes adreçades a la matriu on s’explicava la situació política
del país (incloses a l’annex viii).
Tot i el trasbals social i polític que travessava el país, les cartes defugen
les lectures tremendistes del moment i, naturalment, des de l’òptica pròpia
d’un dels membres més significats de l’alta burgesia catalana, van dirigides a
informar sobre la situació i a subministrar elements que permetin preveure les
evolucions futures. Recordem que Ferran Fabra exercí de diputat i senador i fou
alcalde de Barcelona del 1922 al 1923, just abans del cop d’estat de Primo de
Rivera. Gran amic del dictador, durant la dictadura fou membre de l’Assemblea
Nacional Consultiva. A més, el palau del marquès d’Alella era freqüentat per
la família reial espanyola en les seves visites a Barcelona.43 Ens trobem, doncs,
amb una descripció dels fets que emana d’un personatge que formava part de
l’statu quo i que podia sentir-se amenaçat de forma personal. Per aquest motiu
és encara més remarcable la «mesura» en el to de les cartes que transcrivim.
Potser el més rellevant és la relació que els Fabra estableixen entre la
«qüestió catalana», liderada pel govern d’Esquerra Republicana a la Generalitat de Catalunya, i la «qüestió social», protagonitzada pel Sindicat Únic, d’arrel cenetista. Per als Fabra, la victòria d’Esquerra Republicana a les eleccions
municipals tenia la seva base en el suport que rebé d’aquest sindicat, l’enemic
natural de la patronal, i per això explicaven:
Entre los elementos de orden y especialmente entre los fabricantes se nota alguna
reacción, pues son muchos los que lamentan haber contribuido por sentimentalismo
a encumbrar a Macià.44

La qüestió social era la que preocupava la direcció en primera instància, així
com la influència negativa que el sindicat podia exercir sobre el govern per
imposar les seves pròpies polítiques.
Aquell mateix any, el 1931, un dels problemes als quals s’hagué d’enfrontar la companyia fou la manca de feina i el consegüent «atur forçós» per
als seus treballadors. La instauració de la Segona República vingué acompanyada d’una crisi econòmica important. L’atur a Catalunya augmentà,
des de xifres que no arribaven al 2 % l’any 1928, a més d’un 3 % a finals
del 1931, per arribar a un 6,2 % a finals del 1933. La posició obrera davant
d’aquesta crisi econòmica començà per demanar l’eliminació del treball a
preu fet i de les hores extraordinàries, fins que, a partir del 1933 i davant

43. Bengoechea, Organització patronal i…, pàg. 337; Pere Colomer, «Els Fabra: palaus, joies i balls»,
2011. <http://perecolomer.blogspot.com.es/2011_12_01_archive.html> [Consulta: 15 maig 2014].
44. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 4/8/1931.
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l’agreujament de l’atur, es reivindicà la jornada de 40 hores com una mesura
de repartiment del treball existent.45
Fabra i Coats hagué d’afrontar aquest problema l’estiu de 1931. La planificació de la producció portà a la necessitat d’aturar determinades seccions de
Sant Andreu un dia a la setmana, el dilluns. La direcció de la societat es posà
en contacte amb el «sindicat» —entenem que es tractava del sindicat cenetista,
el majoritari en aquells moments a Barcelona.46 Tot i les bones perspectives de
futur, li plantejà la necessitat de fer aquestes aturades el dilluns al llarg del mes
de juliol. L’empresa exposà també les jubilacions anticipades als cinquanta-cinc
anys que s’haurien d’implantar per tal de reduir el nombre de treballadors. El
comentari de la direcció sobre la reunió fou:
Comptàvem que les nostres decisions serien ben acollides pel sindicat, que reconeixia
que la nostra companyia tractava els seus treballadors amb molta més consideració de
la que normalment els dediquen altres fabricants.47

El sindicat volia que el dia no treballat es pagués, almenys parcialment, cosa
que la companyia refusava. Finalment s’arribà a un acord de compromís: la
companyia acordava anul·lar la setmana d’aturada que sempre es feia durant
el mes d’agost i acceptava treballar dos dilluns del mes de setembre. L’1 d’octubre es reprendrien les negociacions.
El sindicat presentà aquesta proposta als treballadors i, per a sorpresa
de tothom, fou rebutjada. El 6 de juliol, el primer dilluns d’aturada, els treballadors de les seccions referides es presentaren a la feina. L’empresa els tallà el
subministrament elèctric per evitar que poguessin treballar i ells restaren tot
el dia en els tallers. L’endemà es reprengué el treball normalment a totes les
seccions. La direcció restà una mica desconcertada respecte de la posició dels
treballadors, i adduïa que fins i tot la resta d’obrers de les seccions no aturades manifestaven també la seva oposició a l’actitud de les seccions afectades.
Finalment, el conflicte s’arreglà amb una indemnització de cinc pessetes per
a tots aquells treballadors que havien intentat anar a treballar. Amb aquest

45. Albert Balcells, Crisis económica y agitación social en Cataluña de 1930 a 1936, Esplugues de
Llobregat, Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona i Edicions Ariel, 1971, pàg. 34, 203,
213-214; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 3/7/1931, 13/7/1931.
46. El 1930, un 58 % dels treballadors de Barcelona eren afiliats a la CNT. Balcells, Crisis económica y…, pàg. 191-192.
47. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 3/7/1931: «Our decisions
looked to meet with a favourable impression on the part of the Syndicate Committee who recognised
that our Company had more consideration with its workers than that which other manufacturers
usually have».
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acord, el dilluns següent les seccions s’aturaren sense problema. La interpretació final de la companyia donava les culpes del conflicte al sindicat:
Estem satisfets de la manera com s’ha resolt aquest problema, ja que al principi la situació semblava conflictiva. Ens fa la impressió que de vegades el sindicat que intenta
crear conflictes en la indústria tèxtil prova d’instigar-los també en les nostres fàbriques
a causa de la seva importància, cosa que naturalment nosaltres vetllem per evitar.48

L’entorn era de forta tensió. Aquell mateix any, la Federació de Fabricants de
Filats i Teixits de Catalunya negocià amb el Sindicat de l’Art Fabril i Tèxtil
de Catalunya, adscrit a la CNT, les noves bases per elaborar un nou conveni
col·lectiu de la indústria tèxtil a Catalunya. El mes d’agost la Fabra i Coats,
com moltes altres empreses del ram, ja havia rebut la proposta del sindicat, que
jutjà absolutament inacceptable. Els Fabra auguren la possibilitat de conflictes
forts, fins i tot el locaut si les pretensions no varien.49 Finalment, però, i després
de trenta-dues reunions, el desembre d’aquell any les dues parts arribaren a un
acord respecte dels salaris de les zones del Vallès i de l’alta muntanya.50
Tot i aquest clima de tensió, les vagues de la Telefònica i dels transports
que es donaren a Barcelona pel juliol del 1931 no van tenir cap efecte directe
a Sant Andreu.51 La companyia, però, veia amb una immensa intranquil·litat
l’augment de la inestabilitat, i per aquest motiu va organitzar un pla d’emergència per assegurar els subministraments als seus clients:
Meeting de Directores del 15 de junio de 1931
Acuerdo reservado
Se examinó la posibilidad de que durante los próximos meses pudiese declararse
una huelga general en nuestra fábrica de San Andrés y el entorpecimiento que ocasio
naría a las remesas a clientes, ya que en el caso de huelga es probable que los obreros
vijilarian [sic] los almacenes de San Martín, e incluso nuestro almacén de Barcelona
par evitar que salieran remesas.
Se acordó alquilar a nombre de una persona amiga, un almacén situado en el
barrio de San Gervasio de esta capital, para un período de 3 meses, y almacenar
allí unas 300 cajas, conteniendo surtidos de los artículos de más venta, las cuales

48. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 13/7/1931: «We are satisfied of the way in which this trouble has been solved since matters were not looking nicely at first. It
appears to us that sometimes the sindicate wishing to create troubles in the Textile industry tries to
start same at our mill due to its importance, which naturally we are anxious to avoid».
49. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 4/8/1931.
50. Balcells, Crisis económica y…, pàg. 209-210.
51. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 17/7/1931.
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en caso necesario podrán ser expedidas a las principales poblaciones que surte la
Central de Barcelona.
Para no llamar la atención a los embaladores de San Martín, las referidas cajas
irán rotuladas «J. P. C. —México—», con lo que creerán que es una venta extraordinaria para exportación hecha por mediación de los Sres. Coats.
De recojerlas [sic] en San Martín y almacenarlas en el almacén alquilado, se cuidará una Agencia de nuestra confianza, cuyos camiones serán conducidos por parien
tes del patrono, en cuya discreción podemos confiar.52

La mesura evoca perfectament la incertesa que es vivia en aquest període i
demostra la iniciativa i la capacitat de reacció de la direcció de la societat, dels
Fabra en aquest cas, per aconseguir que la companyia continués fent front als
seus compromisos.
A l’agost, a causa d’una vaga del sector metal·lúrgic, un comitè del sindicat obligà els treballadors de les calderes a aturar la feina, cosa que afectà
diverses seccions de la fàbrica. El mes de setembre es convocà la vaga general
a Barcelona i els vaguistes impediren que els treballadors de Sant Andreu i
Badalona entressin a treballar. Algunes seccions de Sant Martí seguiren la
vaga. Sant Andreu i Badalona aturaren des del 3 fins al 5 de setembre, quan
la vaga s’acabà.53 Davant la pressió de l’entorn, la posició de la companyia
era la de no crear conflictes innecessaris. Ja hem vist que pel juliol del 1931 les
obreres de Borgonyà reivindicaren un increment salarial al qual la direcció es
negà pel fet que els nivells salarials, segons les seves estimacions, eren superiors
als de la comarca. Tot i el període de conflictes, les instruccions de la direcció
a Borgonyà eren:
No deben Vs. hacer presión ninguna para que dejen de sindicarse los obreros habitantes en la Colonia que según sus informes no están aún sindicados. Si se les hace a
Vs. alguna pregunta referente a este asunto, deben contestar que dejamos en libertad
absoluta a nuestros obreros para sindicarse y que el hecho de sindicarse no ha de ser
motivo alguno para que tomemos represalias de ninguna clase.54

Les directrius als comandaments intermedis de la colònia anaven adreçades a
evitar qualsevol possible incident:

52. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/6/1931.
53. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 28/8/1931, 1/9/1931,
5/9/1931, 9/9/1931.
54. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 15/7/1931.
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Deseamos que a los encargados de esa fábrica les hagan saber que exijimos [sic] que
traten a todos los obreros, y con mayor motivo si son mujeres, con todas las aten
ciones compatibles con la disciplina y que será motivo de tomar medidas contra los
infractores de esta orden su incumplimiento. No permitiremos frases reñidas con el
buen gusto en nuestra fábrica, y si llegáramos a saber que algún Encargado ha insultado a alguna obrera, quedaría despedido inmediatamente.

Aquesta política de «tacte» s’aplicava arreu. En tenim un exemple arran d’un
incident protagonitzat per unes obreres del magatzem de Sevilla l’any 1931:
23 de septiembre de 1931
Reservada		
Almacenes de San Martín
Departamento de estuches. A continuación transcribimos lo que nos informa nuestro
depósito de Sevilla.
Al vaciar un estuche de 25 Yds, «Cometa» de tres gruesas vimos que en el fondo
del mismo había una inscripción que decía «En Sevilla está el amor y los sevillanos
guapos, con salero y gracia. Recuerdos de las señoritas de Fabra y Coats, Sección de
estuches». Días después en el fondo de otro estuche hallamos otro letrero que decía
«Te amo» y ayer encontramos dos estuches del mismo artículo y cabida que decían
«Feliz Año Nuevo les desea Rosario Pujolá», y «Los Reyes Magos Raquel Capmany y
Gras, calle San Mateo 11, 1º, 1ª. Viva Sevilla que es mi pueblo».
Nuestra primera intención fue despedir a las mencionadas obreras de este Departamento, pero para evitar cualquier conflicto que pudiera surgir deseamos que solo
amonesten muy seriamente a las obreras de ese Departamento y vean de averiguar si
han sido muchos los estuches que han salido con inscripciones.55

Un altre exemple el tenim quan, cap a finals d’any, el Sindicat Únic s’adreçà
a la companyia instant-la a readmetre alguns dels treballadors acomiadats a
conseqüència del locaut del 1921. El sindicat presentava una llista de dinou
persones. La companyia, en aquest cas, atengué parcialment la petició del
sindicat i readmeté tres homes i posteriorment dues dones, en funció de les
necessitats de mà d’obra de la societat.56 Després d’un any tant mogut, l’any
següent fou de més tranquil·litat:
El año mil novecientos treinta y dos se distinguió en nuestro país, por la agitación
política y social que perturbó en muchas regiones el desarrollo normal de los negocios

55. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 28/9/1931.
56. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 16/11/1931.
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pero esto no obstante, nuestra Compañía consiguió una cifra de ventas que se aproxima a la máxima obtenida en años anteriores y logró afianzar aún más el indiscutible
crédito de que sus marcas gozan en el mercado […].
Durante el año mil novecientos treinta y dos nuestras fábricas han trabajado con
completa normalidad, no habiendo tenido paro alguno por ningún concepto.57

L’afirmació de la direcció no era del tot veritat. Certament, l’any 1932 no hi
hagué conflictes importants d’una durada significativa. Però sí que hi hagué
diversos incidents, tant a Borgonyà com a Barcelona.
A Borgonyà, la nit del 14 de febrer, a causa d’una aturada general convocada per la CNT, s’aturà el treball per consell de les autoritats per tal d’evitar possibles problemes d’ordre, conseqüència de les pressions de treballadors
d’altres fàbriques en vaga que intentaren entrar a la colònia. Al matí, una
quarta part dels obrers, tots ells de fora la colònia, feren vaga, i els que entraren a la fàbrica foren increpats a la sortida de la feina. La direcció de l’empresa
es queixà a les autoritats locals de la manca de protecció. Al migdia, finalment,
les pressions dels escamots obligaren a tancar la fàbrica, que es va reobrir el dia
següent. Dos dies després de la vaga, una comissió d’obreres, «representando
a todos los de la colonia y buena parte de los de fuera», visità els directors i els
expressà la seva total adhesió i la bona disposició a reprendre la feina si tenien
certa protecció.
En canvi, a Barcelona, no tenim constància que la inestabilitat social
afectés les fàbriques de forma important. Pel gener d’aquell any es convocà
a Barcelona una vaga del sector tèxtil, que afectà inicialment les filadores.
Reclamaven un increment del 25 % del sou, i la posició dels amos era oferir
una puja del 10 %. Les seccions de filat de la Fabra i Coats, amb salaris més
alts que els de les indústries del voltant, no secundaren la vaga.
El 9 de maig hi hagué un nou intent de vaga general. Sant Andreu
treballà amb normalitat; a Badalona, a la tarda, les seccions del ram de l’aigua
no anaren a treballar, i a Borgonyà, en vista que les fàbriques de la comarca pararen, els directors accediren a la petició d’una comissió del sindicat
d’aturar una hora i mitja. El dia següent es va treballar amb normalitat, però
a Badalona, en entrar a la fàbrica, els treballadors trobaren una bomba per
explotar, llançada per la finestra. L’incident obligà a posar reixes a les finestres
a partir de llavors.58
El mes d’octubre es convocà a Barcelona una vaga general del sector
tèxtil. El dijous 13 d’octubre els delegats del sindicat es dirigiren a la fàbrica

57. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 13/3/1933.
58. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Mintues Meetings, 16/5/1933.
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de Sant Andreu per fer aturar la feina. La direcció els aconseguí distreure amb
discussions fins a dos quarts de sis de la tarda, però a aquesta hora una multitud entrà de forma escandalosa a la fàbrica i obligà a tancar-la. El dia següent
es treballà normalment.59 Durant aquest mes, hi hagué diversos incidents vio
lents. El dissabte 15 d’octubre de 1932:
[E]n una puerta falsa de la fábrica de hilados de Fabra y Coats, […] fue encontrada
una bomba de regular tamaño. Inmediatamente y después de apagada la mecha se
dio aviso a la autoridad, siendo trasladado el artefacto al campo de la Bota.60

El dijous següent, 20 d’octubre de 1932, un obrer de Can Fabra, Jaume Queralt,
fou agredit per un grup d’individus:
El motivo de la agresión es según parece el no haber secundado el obrero Queralt la
huelga que la semana pasada decretaron los obreros de la fábrica.61

L’any 1933, l’intent de vaga general del 25 i 26 d’abril, en suport del conflicte
dels treballadors de la construcció, tingué molt poca repercussió a Sant Andreu: la fàbrica només parà un dia. En canvi, va ser l’any dels conflictes amb
el personal d’oficina. El 6 de novembre es convocà a Barcelona una vaga de
tot el personal d’oficines per fer pressió sobre les noves bases de treball en
negociació.62 El principal punt de conflicte era l’increment dels salaris exigit
pels treballadors. Tot i els avantatges dels quals gaudia, segons la direcció, el
personal d’oficina de la societat, un bon nombre de treballadors de les oficines
de la fàbrica de Sant Andreu, Sant Martí i Badalona secundaren la vaga; no
ho feren els de les oficines de la seu central. El conflicte finalitzà amb un acord
general sobre les bases de treball del personal d’oficina signat el 14 de novembre. La direcció de la Fabra i Coats no entenia la postura dels seus empleats
en el conflicte:
Nos ha producido vivo disgusto la actitud adoptada por el personal de Oficina de esa
fábrica, tanto más, por ser esta la primera vez que los empleados de nuestra compañía
inician un movimiento de esta clase.63

59. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. 4.2.23. Correspondència,
19/1/1932, 22/2/1932, 20/10/1932; 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/2/1932.
60. La Vanguardia, 15/10/1932.
61. La Vanguardia, 20/10/1932.
62. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 16/11/1933; 4.2.23.
Correspondència, 21/11/1933.
63. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.24. Correspondència, 21/11/1933.
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Per aquest motiu, anul·laven en el futur qualsevol benefici especial de què poguessin gaudir aquests treballadors i s’atendrien estrictament a les bases signades. Els treballadors havien «trencat» el pacte implícit que fonamentava el bon
clima social de la companyia i l’empresa no dubtava a fer el mateix.
A partir del 18 de novembre, una vaga de transports públics afectà Barcelona, la qual cosa provocà una disminució important de les vendes. El mes de
desembre hi hagué l’intent de convocar una vaga general revolucionària a Barcelona, amb escàs èxit: a Sant Andreu només aturaren els operaris de calderes,
cosa que afectà durant dos dies les seccions que requerien vapor per treballar; a
Sant Martí, els conductors de camions aturaren un dia.64
Aquest mateix any 1933, la companyia tancà un acord amb l’associació
patronal dels fabricants de filats (entenem que es tractava de l’Associació de
Fabricants de Filats i Teixits del Pla de Barcelona). En virtut d’aquest acord,
a canvi de contribuir a l’Associació com qualsevol altre membre, la Fabra i
Coats tindria accés a tota la informació sobre conflictes laborals, decisions de
l’entitat, assessorament legal, etc., sense que se la considerés, però, un veritable
membre associat. Aquest estatus especial, negociat per l’empresa, preservava la
independència de la política laboral respecte de l’entorn i, a més, com afirmava
la mateixa companyia, permetia «mantenir-nos lliures de seguir, o no, qualsevol
locaut que ells [l’Associació de Filats] poguessin decidir». L’experiència dels fets
del 1919 feia que la direcció fos molt reticent a l’hora d’adquirir qualsevol compromís corporatiu que pogués interferir en el clima laboral de la societat.65
A Borgonyà, el 9 de maig de 1933, i de nou per imposició d’elements
externs a la colònia (membres del sindicat de Torelló), s’aturà la fàbrica durant
un dia. L’any 1934, amb motiu d’una vaga general, la fàbrica restà aturada des
del 5 d’octubre fins al dia 10, com la majoria de les fàbriques de la contrada.66
A partir d’aquí, i fins a l’any 1936, amb l’inici de la Guerra Civil, no tenim notícia
d’altres incidents de tipus laboral que afectessin les fàbriques de la companyia.
Prenent una mica de distància, podem observar dos períodes ben diferents en l’evolució del conflicte laboral. Abans del 1905, sembla evident que
l’elecció per part de J. & P. Coats de l’indret de Borgonyà per erigir-hi la seva
fàbrica a Espanya no li va estalviar problemes. La nova fàbrica es va inaugurar

64. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Correspondència, 31/10/1933,
21/11/1933, 5/12/1933, 12/12/1933; 4.2.26. Minutes of Meetings, 2/5/1933. Soledad Bengoechea,
Reacció en temps de canvis: La patronal catalana davant la república (1931-1936), Societat Catalana
d’Estudis Històrics, pàg. 121-126.
65. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 15/11/32, 1/12/32,
3/3/1933. La citació és de l’acta del 15/11/1932: «such us our remaining free to follow, or not, any
lock-out that they might decide» i Bengoechea, Reacció en temps…, pàg. 50-51 i 121-126.
66. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 143-145.
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el 1895, i els anys 1899, 1900 i 1905 va patir conflictes laborals importants.
No podem precisar gaire més respecte del seu abast per la manca de dades,
però almenys els del 1899 i el 1905 van ser d’una virulència remarcable.
A partir d’aquesta data, que gairebé coincideix amb la constitució de la
Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, i ocupant-nos en conjunt de
les fàbriques de la societat, els incidents més rellevants que hem pogut detectar
foren: l’aturada a Barcelona per la Setmana Tràgica durant cinc dies i mig;
la vaga conseqüència del conflicte de l’Art Fabril el 1913, també a Barcelona,
durant vint-i-quatre dies; les vagues i el locaut consegüent a Barcelona el 1919
i 1920, que duraren trenta-quatre dies, amb 42 obrers acomiadats; la vaga de
quatre dies del 1927 a Borgonyà contra l’increment de jornada; la vaga dels
empleats d’oficines de les fàbriques durant vuit dies el 1933, i l’aturada el 1934
a Borgonyà durant quatre dies, pròleg de la revolució d’octubre.
Ens trobem, doncs, amb sis incidents que podríem qualificar de rellevants des del punt de vista del funcionament de la fàbrica, dins dels quals n’hi
hauria dos de greus, amb un impacte important en la producció: l’aturada
de vint-i-quatre dies el 1913 i el locaut de trenta-quatre dies el 1919 i 1920.
En canvi, la companyia no patí cap incident els anys 1916 i 1917, que veieren
mobilitzacions importants a Catalunya. Durant els anys trenta, malgrat que
els incidents són nombrosos, no n’hi ha cap que finalment tingui un impacte
significatiu en dies de treball.
Podríem concloure que, en general, les onades d’activitat vaguista a
Catalunya arribaven també a la Fabra i Coats, però molt esmorteïdes. D’altra
banda, no hem detectat conflictes significatius generats per situacions específiques derivades d’actuacions de l’empresa mateixa (l’excepció seria el conflicte
del 1927 a Borgonyà). La vaga del 1913, recordem-ho, acabà amb la instauració per part del govern de la setmana de 60 hores. A la Fabra i Coats, ja des
del 1909 s’hi treballava 57 hores i mitja a la setmana. Com hem vist, l’aturada
fou sobretot fruit de la pressió general del moviment obrer de la ciutat. En el
locaut del 1919 i 1920 apareix un element nou del qual fins llavors no teníem
notícia: la sindicació dels treballadors de la companyia. El fet que els treballadors de Barcelona estiguessin sindicats va ser l’element clau per prendre la
decisió del locaut. A partir d’aquesta data, i sobretot al llarg dels anys trenta,
són nombroses les referències a l’activitat sindical a Barcelona que connecta de
forma directa les dinàmiques laborals de la Fabra i Coats amb les estratègies
generals del moviment obrer.
A Borgonyà, en canvi, la presència sindical sembla tenir menys importància. El 1919 els treballadors encara no estaven afiliats. El 1931 la situació havia
evolucionat i la direcció donava instruccions als comandaments de la planta per
explicar que es respectava el dret d’afiliació de tots aquells treballadors residents
a la colònia que «no están aún sindicados». Tot i que sembla que ja existia certa
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presència sindical a Borgonyà, aquesta no tingué el protagonisme de què gaudí
a Barcelona. En la gestió dels conflictes de la colònia, el sindicat no apareix com
un agent de negociació davant l’empresa. Els eixos que ens permeten entendre
els conflictes són més aviat l’actitud diferenciada dels obrers de la fàbrica segons
si vivien dins o fora de la colònia, i la pressió feta pels obrers de les fàbriques
veïnes. Una part important dels conflictes, doncs, fou resultat de la transmissió
a la companyia dels greuges globals del sector tèxtil o de la situació d’inestabilitat global del país, i la presència del sindicat dins l’empresa era un element que
facilitava aquesta transmissió.
La política assistencial
La preocupació a la Fabra i Coats per crear un entorn sociolaboral adequat
per als treballadors és present des de la constitució de la companyia. Ja hem
vist que els Coats de Nuevas Hilaturas del Ter escolliren un model d’assentament fabril que anava de bracet d’aquesta atenció a les condicions socials dels
treballadors. Abans de la fusió, el 1903, el poble de Borgonyà estava en plena
activitat, amb els serveis religiosos, les escoles i el centre recreatiu en funcio
nament. En canvi, no tenim referències sobre el comportament dels Fabra
en relació amb aquests aspectes abans del 1903. La seva conducta a partir
d’aquesta data, però, demostra sintonia amb les directrius del grup.
1906. Mesures socials davant la reestructuració industrial
A finals del 1905 i inicis del 1906, aquesta sensibilitat «social» es posa de relleu
a l’hora de gestionar el tancament i la reducció dels efectius en les fàbriques
del grup industrial. El 1905, els Fabra proposaren un pla d’indemnitzacions o
de cobertures que suavitzés l’efecte social de les mesures que s’havien de prendre a Manresa i Torelló. La resposta de William Hodge Coats fou afirmativa.
A Manresa, s’acceptà pagar una indemnització equivalent a deu setmanes per
als empleats de més de deu anys d’antiguitat. A Torelló, l’import de les indemnitzacions quedava més obert, supeditat al criteri de la direcció espanyola.
Finalment, a la colònia, els treballadors acomiadats a causa de la disminució
de l’activitat van ser indemnitzats amb 25 pessetes, els homes, 20 pessetes, les
dones, i 12, els nens.67
Quedava, però, el cas del Vapor del Fil, i aquí el que coneixem són
mesures de cobertura assistencial per als treballadors. El 1906, el Consell
d’Inspecció de Fabra i Coats acordà cobrir els obrers de més edat acomiadats

67. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923). Carta de J. & P. Coats a CAHFC (9/11/1905); Colomer, «La colònia industrial…»,
pàg. 42.
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d’aquesta fàbrica amb una pensió de mitja pesseta diària. La mesura afectà
52 obrers, 36 dones i 16 homes.68
La creació del Montepío de Socorros Mutuos
La legislació espanyola relativa a la protecció i assistència del treballador davant la malaltia va anar molt per darrere de la legislació europea. Amb tot, els
ritmes a Europa no foren idèntics. Alemanya, el país precursor, legislà sobre
aquest aspecte ja el 1883, la Gran Bretanya, el 1911 i França, tot i que abans
ja havia legislat sobre prestacions d’invalidesa i mort, no fou fins al període
del 1928 al 1930 que regulà l’assistència per malaltia. Espanya es quedà a la
cua de tot aquest procés: no fou fins al 1942 que s’aprovà l’assegurança obligatòria de malaltia.
En aquest entorn, l’assistència a la malaltia a Espanya estava coberta
per organitzacions de tipus privat: les sociedades de socorros mutuos, els montepíos, les mútues i mutualitats, les caixes d’empreses, etc.69 La Fabra i Coats
ben aviat s’ocupà d’aquest aspecte que l’Estat no tenia en compte i constituí
un montepío que beneficiava els treballadors de Sant Andreu i Sant Martí.
La Memoria sobre las obras sociales en favor de los trabajadores de la Compañía
Anónima «Hilaturas de Fabra y Coats» de Barcelona del 1916 descriu les prestacions d’aquesta mutualitat:
El obrero que se pone enfermo y, por lo mismo no puede concurrir al trabajo, recibe
un socorro en metálico, por cada día de ausencia del trabajo, proporcionado, poco
más o menos, al jornal semanal que pierde y también asistencia médica y farmacéutica gratuitas y, en caso de defunción, se entrega a la familia un socorro extra de ptas.
75 en metálico, para los gastos de entierro, etc.

No tenim la data exacta de l’inici del seu funcionament, però el 1910 ja feia
diversos anys que existia. Els treballadors destinaven una part del seu sou a

68. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 28/6/1906, 20/9/1906.
69. Jerònia Pons, «Los inicios del seguro de enfermedad en España, 1923-1945» dins Jerònia Pons,
Javier Silvestre (coord.), Los orígenes del estado de bienestar en España (1900-1945): Los seguros de accidentes, vejez, desempleo y enfermedad, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010, pàg. 217-246;
Mercedes Samaniego Boneu, «Hacia la unificación de los seguros sociales: El intento unificador de
la Segunda República», Studia Historica. Historia contemporánea, 2 (1984), pàg. 103-121, ens detalla la
cronologia de la legislació en els països europeus; Margarita Vilar Rodríguez, «La cobertura social a
través de los socorros mutuos obreros, 1839-1935 ¿Una alternativa al Estado para afrontar los fallos del
mercado?» dins Pons, Silvestre (coord.), Los orígenes del…, pàg. 85-122, analitza els fenòmens de les
societats de socorros mutuos a España com un pal·liatiu precari a les mancances assistencials de l’Estat;
Francisco Comín Comín, «Los seguros sociales y el estado del bienestar en el siglo xx» dins Pons,
Silvestre (coord.), Los orígenes del…, pàg. 17-50, explica el pas a Espanya de «l’estat providència», basat
en les assegurances socials complementades per les mútues, a «l’estat del benestar».
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constituir el fons de la mutualitat, i l’empresa aportava també dues pessetes i
mitja anuals per cada treballador i remunerava amb un 4,5 % el saldo de caixa
de la institució. Tot i això, la institució tenia un dèficit important que era cobert
amb càrrec als pressupostos de la Fabra i Coats. En els cinc anys que van entre
el 1910 i el 1914, l’empresa aportà 45.707,86 pessetes a la mutualitat de les fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí: 20.190,88 pessetes corresponien a la subvenció corrent i 25.516,98, a aportacions extraordinàries per cobrir els dèficits.
Addicionalment, per als associats a la mutualitat, l’empresa complementava la prestació rebuda per accidents laborals, que legalment era d’un
50 %, fins al 100 % del sou del treballador, cosa que suposava encara un cost
suplementari per a la companyia. El 1914, entre les dues fàbriques de Sant
Andreu i Sant Martí hi havia 1.503 empleats afiliats a la mutualitat, gairebé
la totalitat dels obrers d’ambdues fàbriques. El 1916, una institució similar
s’inaugurà a la fàbrica de Borgonyà.70
L’any 1912, l’assistència s’amplià als empleats d’oficina i es creà el Montepío de Socorros Mutuos para los Empleados de Escritorio de la Compañía
Anónima Hilaturas de Fabra y Coats.71 Aquesta segona institució pagava als
seus membres el salari íntegre en cas de malaltia, més un complement de quatre pessetes per dia, i incloïa una assegurança per defunció de 2.000, 4.000,
6.000 o 8.000 pessetes segons la quota que el soci hagués aportat. Es finançava també per les quotes dels socis, que consistien en una pesseta mensual per
al fons de malaltia, i una quota a triar d’una a cinc pessetes per al fons de defuncions. L’empresa complementava les aportacions al fons de defunció amb
la mateixa quota que els socis. En els tres anys que van del 1912 al 1914, les
aportacions de la Fabra i Coats a la mutualitat dels empleats d’oficina foren de
74.215,52 pessetes. Cal tenir en compte, però, que el 1912, l’any de la fundació, el desemborsament fou molt important: 59.435,05 pessetes corresponents
a l’afiliació inicial dels empleats de la companyia. També hem vist que Fabra
i Coats concedí a la institució una participació en l’accionariat de la companyia, cosa que li obria una altra via de finançament: els dividends.72
La prestació mèdica coberta per la mutualitat era complementada per
l’empresa amb una assistència específica per a la tuberculosi. El 1916, la socie
tat facilitava el tractament d’aquesta malaltia en un sanatori situat a Terrassa
del Patronat de Catalunya per a la lluita contra la tuberculosi.73

70. Memoria sobre las…, pàg. 14-18; Morera, Borgonyà: Una colònia…, pàg. 272-273.
71. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 24/7/1912.
72. Memoria sobre las…, pàg. 14-18.
73. Colomer, «La colònia industrial…», pàg. 130.
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1916. La institució de les pensions
L’any 1915, Fabra i Coats posà la primera pedra d’una de les institucions
cabdals de protecció social: les pensions per a la vellesa.74 A Espanya, el sistema de previsió social s’havia iniciat l’any 1908 amb la creació de l’Instituto
Nacional de Previsión, que articulà un sistema de subsidis basats en aportacions voluntàries per part dels treballadors. Els problemes derivats de la
Primera Guerra Mundial i les fortes mobilitzacions obreres durant els anys
1916 i 1917 portaren les autoritats a fer un pas més el 1919 i instituïren el
Retiro Obrero Obligatorio, que entrà en vigor l’any 1921. Pensat inicialment
perquè fos cobert amb les aportacions tant de l’Estat i dels empresaris, com
del treballadors, en vista de la crisi finalment es decidí finançar-lo només amb
les aportacions de l’Estat i l’empresariat.
El sistema es dirigia als treballadors d’entre setze i quaranta-cinc anys,
i es basava en l’obligatorietat de les aportacions (21 pessetes anuals per part
de l’Estat, 27 per part de l’empresari). Això donava dret al cobrament d’una
pensió de 365 pessetes anuals a partir dels seixanta-cinc anys, i volia dir que
les primeres pensions completes es començarien a pagar l’any 1941. Per als
treballadors de més de quaranta-cinc anys, les aportacions es capitalitzaven
i també revertien en el treballador, però sense compromís de quantia. El
sistema patí, però, dues mancances molt greus: l’exigüitat de la pensió i la
manca d’universalitat. Les reticències dels empresaris feren que moltes de
les empreses no asseguressin els seus treballadors. La República treballà per
modificar i complementar aquesta assegurança amb les assegurances d’invalidesa i mort. El nou projecte fou publicat el 2 de juliol de 1936, però ja no
entrà en funcionament.75

74. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 25/11/1915, 2/9/1916.
75. Sobre la institució del Instituo Nacional de Previsión, Joaquín García Murcia, María Antonia
Castro Argüelles, «Un nuevo centenario para la Seguridad Social española» dins Joaquín García Murcia, María Antonia Castro Argüelles (dir.), La previsión social en España: Del Instituto
Nacional de Previsión al Instituto Nacional de Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 2008, pàg. 4-11; Joaquín García Murcia,
«El Instituto Nacional de Previsión: Estructura, competencias y organización interna», dins García
Murcia, Castro Argüelles (dir.), La previsión social…, pàg. 12-35. Ambdós articles posen èmfasi
en la vocació inicial de l’INP de proporcionar un marc institucional regulat a tota aquella activitat
assistencial realitzada a Espanya. Respecte del Retiro Obrero, Félix Salvador Pérez, «El régimen
del Retiro Obrero» dins García Murcia, Castro Argüelles (dir.), La previsión social…, pàg.
36-55, fa una anàlisi del text legal, i Alexander Elu Terán, «Las primeras pensiones públicas de vejez
en España: Un estudio del Retiro Obrero (1909-1936)», Revista de Historia Industrial, 32 (2006),
descriu la conjuntura històrica que incidí en la seva elaboració i valora l’impacte efectiu de la mesura.
Cal precisar, seguint Félix Salvador Pérez, que la prestació estatal derivada del règim del Retiro
Obrero continuava tenint l’estructura d’una assegurança lligada a una data límit de cotització, els
seixanta-cinc anys, i en aquest cas també a uns quants anys de cotització laboral. En cap cas, però, la
prestació incloïa la noció de ‘jubilació’, voluntària o obligatòria, del treballador.
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Pensions setmanals de Fabra i Coats (02.9.1916)
Obrers

Obreres

Setmanals i encarregats

Més de 20

Anys de serveis

7,5 ptes.

6 ptes.

1/3 del sou, mínim 9 ptes.

Més de 30

8,5 ptes.

6,5 ptes.

1/3 del sou, mínim 10 ptes.

Més de 35

9 ptes.

7 ptes.

1/2 del sou, mínim 10,5 ptes.

Més de 40

9,5 ptes.

8 ptes.

1/2 del sou, mínim 11 ptes.

Més de 45

10 ptes.

8,5 ptes.

1/2 del sou, mínim 11,5 ptes.

Més de 50

10,5 ptes.

9 ptes.

1/2 del sou, mínim 12 ptes.

Quadre 4. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 2/9/1916

Sabem que a Paisley, vers l’any 1907, la companyia tenia dotat un fons
de pensions per als seus treballadors per un valor de 200.000 lliures (5,6 milions de pessetes aproximadament).76 També ens consta que, en les reunions
deliberatives entre els Fabra i els Coats sobre aquest tema, la posició escocesa
consistia a animar la direcció espanyola a establir aquest tipus de prestació. Els
Fabra, en aquest cas, tenien certs dubtes respecte d’aquesta decisió en vista del
cost que una mesura com aquesta podia significar per a la companyia.77
Finalment, la prestació s’instituí l’1 de gener de 1916. Tenia un caràcter voluntari per a la companyia i no generava cap dret per als treballadors.
La concessió d’aquesta prestació era competència directa dels directors i no
es considerava mentre els obrers es trobessin en bones condicions per poder
treballar. Es van definir diversos escalats de prestacions segons l’antiguitat a la
casa. Els treballadors d’entre deu i vint anys d’antiguitat no tenien dret a pensió.78 A partir dels vint anys de treballar a la companyia, els treballadors que
es trobessin amb una invalidesa permanent o una malaltia de llarga durada
podien percebre (sempre que els directors ho acordessin) un subsidi setmanal.
En cas d’invalidesa, la prestació era de per vida, i en el cas de malaltia, per un
període que s’establia segons cada cas.

76. Blair, The Paisley Thread…, pàg. 80.
77. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923). Glasgow, 10/11/12. Novembre 1915, reunió amb R. Fabra.
78. Si es tractava de treballadors complidors, que ja haguessin estat malalts i haguessin perdut el
dret d’assistència del Montepío (seria el cas de malalties de mes de vuit mesos), l’empresa els podia
continuar pagant el subsidi que percebien (excepte assistència mèdica i medicaments) per un període
no superior a quatre mesos.
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Els escalats aplicats inicialment foren ampliats el setembre del 1916 i finalment quedaren com indica el quadre 4. L’import per a una obrera amb més
de vint anys d’antiguitat estava una mica per sobre de les 300 pessetes anuals,
i arribava fins a les 468 pessetes per a l’antiguitat màxima. Les cobertures eren
una mica superiors a les previstes pel Retiro Obrero uns anys més tard.
La figura de les pensions ja era prou coneguda a l’empresa abans del 1916,
tot i que s’atorgaven de manera absolutament discrecional. El 1916, Fabra i Coats
tenia al seu càrrec quatre obrers jubilats que rebien prestacions per motius especials; tres eren de la fàbrica de Borgonyà i un, de la de Sant Martí. A més, segons
l’acord pres en el moment de la reestructuració de les plantes, aquell mateix any
es pagaven encara subsidis de jubilació a trenta-tres antics obrers del Vapor del
Fil. Pel setembre del 1916, nou treballadors s’estaven beneficiant ja del nou règim de pensions instituït. En total, doncs, eren quaranta-sis els treballadors que
cobraven prestacions per jubilació o malaltia. Cal dir que el reglament del 1916
posava encara molt d’èmfasi en la discrecionalitat de la concessió de la prestació.
No era l’edat, la que generava el dret a la pensió, sinó la impossibilitat de treballar, i l’atorgament sempre estava sotmès a la benvolença dels directors.
Per què els Fabra es van decidir finalment a implantar aquest sistema?
Sens dubte, la pressió de Glasgow fou fonamental, però creiem que no és casual
que aquesta mesura es prengués el 1916, en plena guerra europea. És molt probable que un dels objectius fos fidelitzar els treballadors en un moment d’escassetat
de mà d’obra derivada de l’augment de la demanda generada per la Primera
Guerra Mundial. Naturalment, més enllà d’aquesta conjuntura, l’establiment de
les pensions obeïa a una estratègia a llarg termini de Coats per implicar els obrers
en el projecte empresarial.
Deu anys després, el 1926, s’introduïren modificacions substancials en
aquest sistema. A partir de llavors, era l’edat el que generava automàticament, si
la treballadora ho demanava, el dret a la prestació per jubilació. Les obreres eren
jubilades quan complien els seixanta anys, amb una pensió de 25 pessetes setmanals si tenien més de vint anys d’antiguitat. Per als obrers, no s’establia una edat
fixa de jubilació, i la decisió quedava supeditada al criteri de l’empresa. L’assignació màxima era de 35 pessetes setmanals.79 El 1929 s’establí també per als homes
una edat de jubilació: els seixanta-cinc anys. En cas d’empleats molt antics, la
pensió setmanal podia arribar a ser dues terceres parts del sou.80 Una conseqüència d’aquestes disposicions, expressada explícitament per la companyia, tant des
79. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 20/3/1926: «Podrán
solicitar asimismo su jubilación las obreras que cuenten con más de veinte años de servicios aunque
no hayan cumplido la citada edad, asignándoseles en cada caso por la Dirección la pensión a disfrutar
y que desde luego será inferior a veinticinco pesetas semanales».
80. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 17/1/1929.
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Fabra i Coats: Imports pagats en concepte de pensions, assistència i accidents (1932-1933)

Ptes.

Homes

Dones

Tots

Ptes.

Nre. casos

Ptes.

Ptes.

Ptes.

Prest.
legal

Tots

Pagaments

Total

Vendes

Beneficis

Prest.
voluntàries

1932

14

108

122

136.482

4

16

20

42.904

140

5.029

15.087

184.415

1933

15

128

143

166.572

2

15

17

39.490

175

6.104

18.312

212.166

1932

8

31

39

47.695

0

873

13

532

1.597

49.100

1933

4

29

33

43.378

0

239

13

288

865

43.905

1932

13

8

21

27.536

4

4

4.539

43

1.089

3.266

33.164

1933

14

13

27

34.148

1

1

6.024

37

349

1.046

40.521

1932

20

23

43

52.005

3

3

4.968

9

175

527

57.148

1933

19

26

45

57.807

3

3

7.143

9

58

175

65.008

1932

55

170

225

263.718

23

27

53.284

205

6.825

20.477

323.827

Ptes.

Prest.
voluntària

Dones

Sant
Martí

Accidents

Nre.
beneficiaris
a 31.12

Homes
Sant
Andreu

Pagaments

Assistència temporal

Ptes.

Pensions
Nre.
beneficiaris
a 31.12

42.449.093

3.706.012

0,76 %

8,74 %

41.616.736

3.438.621

0,87 %

10,52 %

Torelló

Badalona

4

Total
1933

52

196

248

301.905

2

19

21

52.896

234

6.799

20.398

361.600

Quadre 5. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondencia oficial y reservada.
Meetings (Mayo 1923 - Octubre 1934). Carta i quadre Liaison Committee. 8th October 1934.
Spanish Mills; Minutes of Meetings. Amounts paid out during 1932 and 1933 on account of
pensions, accidents, etc.

de la direcció espanyola com des de la britànica, era que permetien renovar el
personal facilitant la promoció dels efectius més joves a llocs de responsabilitat.81
L’any 1933 l’empresa emprengué una pràctica prou coneguda avui dia:
l’ús de les jubilacions anticipades com a instrument de reducció dels efectius. Dos anys abans, algunes dones de fàbrica havien demanat jubilar-se als
cinquanta-cinc anys. L’empresa valorà la petició i, com que en aquells moments hi havia excés de mà d’obra (recordem la problemàtica de l’atur forçós
explicada anteriorment) i com que, segons l’experiència de la companyia, el
rendiment de les dones baixava molt a partir dels cinquanta-cinc anys, decidí
acceptar-la. Aquesta possibilitat esdevingué obligació dos anys després: les

81. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondencia oficial y reservada. Meetings (Mayo,
1923 - Octubre 1934). Matters dealt with Mr. J. O. M. Clark during his visit to Barcelona 16/20th
May 1927.
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dones de més de cinquanta-cinc anys i amb més de vint anys de servei a l’empresa s’havien de jubilar. Les raons que hi havia al darrere eren les esgrimides
dos anys abans. La mesura afectà catorze dones a Sant Andreu, tres a Torelló
i tres a Badalona.82
La cobertura d’accidents de treball
A mesura que avançava el segle, la regulació laboral sobre accidents de treball
també s’anà completant. La llei de referència sobre aquest aspecte datava del
30 de gener de 1900. Aquest text substituïa la necessitat de provar la culpade
l’empresari en l’accident (la noció bàsica que havia regulat l’accés dels treballadors a les indemnitzacions durant tot el segle xix), pel concepte de responsabilitat objectiva del patró, excepte en casos de força major. Aquesta primera norma
va ser modificada per la Llei d’accidents de treball del 1922, incorporada en el
Codi del treball de 23 d’agost de 1926. La darrera modificació de la regulació
en el període que tractem fou a través del Decret de 8 d’octubre de 1932.
La data d’aparició de la legislació sobre accidents de treball a Espanya
seguia la cronologia europea d’acord amb la cadència amb què s’avançava a
la resta d’Europa. Tot i això, els imports tan reduïts de les indemnitzacions,
les dificultats per al cobrament i la persistència dels litigis feren que, almenys
fins al 1932 —quan s’establí l’assegurança de risc obligatòria per part de
l’empresari—, l’impacte real de la mesura sobre la cobertura dels treballadors
fos molt limitat.83
Quines eren les pràctiques de l’empresa respecte d’aquest tema? La Llei
de 30 de gener de 1900 establia que, en cas d’incapacitat laboral, l’empresari
estava obligat a pagar al treballador durant la baixa laboral el 50 % del seu
sou. Ja hem vist que, per als empleats afiliats al Montepío de la Fabra i Coats,
l’empresa complementava aquesta prestació perquè arribés al 100 % del salari. El 1922, la prestació legal augmentà al 75 % del salari del treballador, percentatge que es mantingué el 1932. L’empresa, doncs, atorgava una cobertura
superior a l’establerta per la llei.84
El 27 de gener de 1931, Maria Fabra, una obrera de la colònia de Borgonyà, tingué un greu accident de treball que la inhabilità per a la feina a la
fàbrica i l’obligà a seguir un tractament mèdic costós i perllongat. Des del

82. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/7/1931, 16/1/1933.
83. Soto Carmona, El trabajo industrial…, pàg. 635-640; Pons, Silvestre (coord.), Los orígenes
del… Una conseqüència de la poca efectivitat de la cobertura fins al 1932 fou la manca d’estímuls a
les empreses per tal d’impulsar mesures de prevenció de riscos laborals.
84. Gaceta de Madrid, 30 (30/1/1900); Gaceta de Madrid, 286 (12/10/1932); Ley Reformada, Rela
tiva a los Accidentes del Trabajo (10 de enero de 1922), Madrid, Instituto de Reformas Sociales,
Ministerio del Trabajo, Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1922.
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moment de l’accident, l’empresa es féu càrrec del metge i les medicines necessàries per al seu tractament, així com de la seva convalescència posterior. Pel
maig de l’any següent, l’informe mèdic fa pensar a la direcció que «será muy
difícil que la obrera en cuestión pueda volver a reanudar el trabajo en condiciones normales».85 La companyia assimilà el cas a una «incapacidad parcial
y permanente para la profesión o clase de trabajo a que se hallaba dedicada la
víctima». Aquest era un supòsit que quedava inclòs en la normativa vigent i per
al qual la indemnització legal prevista era d’un any de salari. Si la incapacitat
hagués estat absoluta, la indemnització legal prevista en aquells moments era
de dos anys. L’empresa oferí a la treballadora dues possibilitats: la indemnització legal, és a dir, un any sencer del seu salari, que era de 34 pessetes per
setmana, o bé una pensió vitalícia de 18 pessetes per setmana, amb l’afegit de
mantenir-li l’assistència mèdica i farmacèutica sempre que continués vivint a
la colònia. Naturalment, Maria Fabra optà per la segona possibilitat, molt més
beneficiosa que el que establia la normativa.86
La República, l’any 1932, modificà la regulació sobre accidents laborals: n’augmentà les indemnitzacions i afegí l’obligació per part de l’empresari
de contraure una assegurança per cobrir el risc d’accidents amb efectes d’incapacitat permanent o mort. Com a botó de mostra, el Decret de 8 d’octubre
de 1932 establia, en cas d’incapacitat absoluta, la indemnització d’una renda
vitalícia del 50 % del salari i, en cas d’incapacitat parcial o permanent per a la
classe de treball que es realitzava, una renda d’un 25 % del salari.87 L’empresa
manifestà la seva oposició a la llei a causa, al seu parer, de l’import excessiu
de les indemnitzacions establertes i de l’obligació de l’assegurança, cosa que
significava un cost addicional. Creiem que en aquesta oposició pesava sobretot aquest darrer factor, ja que el mateix any 1932 Fabra i Coats oferia a
Maria Fabra una indemnització pel seu accident superior a la que legalment
establiria la llei uns mesos més tard.
En qualsevol cas, a partir del 1933 i per tal de complir les noves obligacions legals, es va contractar una companyia d’assegurances. Després de
demanar tres pressupostos, s’acordà treballar amb la Caja de Previsión y Socorro, de la qual Ferran Fabra era membre de la direcció, que oferia la cobertura per un import anual de 58.000 pessetes.88

85. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23. Correspondència, 30/5/1932.
86. RDL de 23 d’agost de 1926. Codi del Treball; MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.23.
Correspondència, 9/6/1932, 20/6/1932.
87. Decret de 8 d’octubre de 1932.
88. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 1/3/1932; 4.2.26.
Minutes of Meetings, 3/4/1933.

La gestió de personal

289

El quadre 5 ens mostra l’impacte i la importància de les prestacions per
pensions i per accidents l’any 1932 i 1933. Com veiem, en el cas de les pensions
es distingeix entre la pensió de jubilació pròpiament dita i l’assistència temporal
i, en el cas dels accidents, entre la prestació legal (per incapacitat transitòria era
el 75 % del salari) i la prestació voluntària (25 % addicional complementat per
l’empresa). En total, 457 persones s’havien beneficiat d’aquests ajuts el 1932, i
503, l’any següent. L’impacte econòmic d’aquestes mesures era prou important:
no arribava a un 1 % de les vendes, però rondava el 9 % del resultat.
El 1932, 225 persones es beneficiaven de la pensió per jubilació, i l’any
següent n’eren 248. Recordem que el Retiro Obrero Obligatorio, instaurat
el 1921 i amb una cotització mínima de vint anys, havia de començar a permetre percebre la pensió total l’any 1941. El 1932 s’indemnitzaren 205 casos
d’accidents, i el 1933 la xifra pujà fins als 234. El cost total per indemnitzacions fou, respectivament, de 27.302 pessetes i 27.197 pessetes. D’aquest
import total, 6.825 pessetes (el 1932) i 6.799 pessetes (el 1933) eren prestacions voluntàries més enllà de les regulades per la llei. Un simple càlcul ens
diu que, de mitjana, les indemnitzacions de la Fabra i Coats eren un 33 %
més beneficioses per al treballador que les que garantia la legislació vigent
del moment.
Higiene i salut laboral
L’aspecte sanitari en el marc laboral també era gestionat per la Fabra i Coats.
El grup, durant els anys trenta, disposava d’una Comissió Mixta d’Assistència Mèdica (Joint Committee of Medical Assistance) que s’ocupava d’aquestes qüestions. Un dels serveis oferts en aquest àmbit era l’assistència mèdica
laboral durant el temps de treball, que permetia tractar accidents de poca
importància. A Borgonyà, ja hem explicat que des del 1913 tenim constància de l’existència d’un metge d’empresa, que també atenia les famílies dels
obrers de la colònia. A Sant Andreu, dos metges oferien aquests serveis,
però no cobrien la totalitat de la jornada. L’any 1934, la Comissió Mixta
observà la necessitat de completar aquesta assistència perquè fos permanent
durant els dos torns que es feien a la fàbrica. Així, s’acordà augmentar els
serveis d’aquests metges, que a partir de llavor s’estaven a la fàbrica dues
hores al matí i dues a la tarda, i oferirien assistència permanent a la seva
consulta, que es trobava a cinquanta metres de la fàbrica, durant els dos
torns de treball.89
El gener del 1933 i seguint les noves regulacions del Ministeri de Treball,
una comissió de treballadors i empresaris, molt probablement en representació
89. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 1/8/1934.
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del Jurat Mixt Industrial del ram, dugué a terme una inspecció laboral a la
fàbrica de Sant Andreu.90 L’informe final de la comissió es limità a posar en relleu la manca de lavabos en alguna secció, la necessitat d’emprar màscares per
a la pols en determinats departaments, la manca d’instal·lacions d’extracció
d’aire en alguns indrets i, finalment, també qüestionaren el fet que treballessin dones en determinades seccions on no era admès el treball femení. Es
tractava de qüestions menors, per a algunes de les quals l’empresa tenia resposta. Respecte de l’extracció de l’aire, la Fabra i Coats adduí que la solució es
trobava en curs, i pel que fa al treball de les dones en certes seccions, l’empresa
precisà que les feines concretes que hi realitzaven eren poc pesades i adequades
a les seves capacitats.91 En general, doncs, i atenent a la complexitat d’aquesta
àrea, veiem que l’empresa complia els requeriments de salubritat i prevenció de
riscos en els llocs de treball.
Relacionat amb el treball de la dona, un dels aspectes que la llei també
regulava era el de la maternitat. A Espanya, des del 1900, hi havia una regulació efectiva de la maternitat en el treball que concedia a la mare treballadora
un descans de tres setmanes després del part i una hora de lactància. Es preveia, a més, la facultat de la treballadora de demanar descans a partir del vuitè mes d’embaràs. L’1 d’octubre de 1931, el govern va instaurar l’assegurança
de maternitat com a assegurança general obligatòria.92 El decret assegurava
l’assistència gratuïta de la llevadora, el metge i la farmàcia per al part, ratificava l’obligació de descansar les sis setmanes posteriors al part i el dret de ferho, si la futura mare ho necessitava, les sis setmanes anteriors (drets ja vigents
des del 1923). La nova llei preveia també una indemnització per al període de
descans i un subsidi durant el període de lactància. Amb tot, la Fabra i Coats
no es veié afectada per la nova disposició: el tipus de cobertura de la qual ja
gaudien les mares obreres era superior a la que la llei establí:
Des de l’1 d’octubre, el nostre Govern ha establert l’assegurança de maternitat,
però com que aquesta assegurança no és tan favorable per a les treballadores com

90. És molt probable que la inspecció fos feta pel Jurat Mixt Industrial del ram, una institució creada
l’any 1931 en la qual hi havia participació de patrons i obrers nomenats pel Ministeri. Aquesta institució tenia funcions reguladores de l’activitat professional i de conciliació i arbitratge, amb capacitat
inspectora respecte del compliment de les normes laborals. Soto Carmona, El trabajo industrial…,
pàg. 399-403.
91. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 3/2/1933.
92. L’assegurança afectava totes aquelles dones treballadores afiliades al ROO. Estava dotada amb les
aportacions de l’Estat, dels municipis, de les diputacions, dels patrons i de les mateixes assegurades.
La indemnització per a la mare en cada part anava des d’un mínim assegurat de 90 pessetes fins a un
màxim de 180. El subsidi per lactància era de 5 pessetes per setmana i fill que lactés. Soto C armona,
El trabajo industrial…, pàg. 691-693; Pons, «Los inicios del…».
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Habitatge per als directius britànics, al carrer Filatures de Sant Andreu, anys trenta

el sistema que apliquem a les nostres fàbriques des de fa molts anys, acordem no
modificar els nostres mètodes.93

Aquest, però, no era un cas excepcional. Sobretot en els indrets més industrials, on les treballadores ja havien aconseguit de la patronal una cobertura
de maternitat moltes vegades més favorable que la legal, la migradesa de la
prestació governamental provocà nombrosos conflictes i vagues. A Sabadell
i a Mataró, per exemple, aquesta situació es resolgué amb un pacte col·lectiu
entre empresaris i sindicats que reconeixia els drets ja adquirits.94
Un servei molt valorat en relació amb la maternitat era la institució de
la Casa Cuna, on les treballadores de les fàbriques de l’empresa podien portar
els seus fills durant l’horari de treball. El 13 de febrer de 1909 s’inaugurava la
de Sant Andreu. La Casa Cuna es trobava situada fora de la fàbrica, en la intersecció dels carrers Segre i Sant Adrià, i, cal precisar-ho, va estar finançada
fins a inicis dels anys trenta de forma particular per Ferran Fabra, no pas per
l’empresa. A la Casa Cuna tenien cura dels nodrissons mentre les mares tre93. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 16/11/1931: «As from
the 1st October the Maternity Insurance has been established by the Government, but as said insurance is not as favourable for the female-workers as the system adopted in our Mills since many years
ago, it is agreed not to modify our method».
94. Pons, «Los inicios del…».
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Casa Cuna a Sant Andreu, c. 1926

ballaven. La proximitat a les fàbriques de Sant Andreu i Sant Martí facilitava
que les mares poguessin interrompre la feina per alletar els seus fills. A més,
als nadons se’ls donaven biberons suplementaris si calia, se’ls proporcionava
roba neta i se’ls facilitava assistència mèdica.95 A Borgonyà, les obreres pogueren gaudir de la Casa Cuna a partir del 1927, però en aquest cas amb
càrrec als pressupostos de l’empresa. Així com Ferran Fabra es feia càrrec a
títol particular de les despeses de la Casa Cuna, Romà Fabra pagava, també
de la seva butxaca, els regals per Reis als fills dels treballadors de les diverses
fàbriques. Quan el 1931, coincidint amb l’ampliació de la Casa Cuna de Sant
Andreu, aquestes dues despeses varen passar a ser al càrrec de la societat, el
seu import anual ascendia a 20.000 pessetes.96

95. Memoria sobre las…, pàg. 21.
96. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondencia oficial y reservada. Meetings (Mayo
1923 - Octubre 1934): «Minutes of the Meeting held with Mr. MacKenzie in Barcelona 28th-30th
January 1931»; 4.2.25. Minutes of Meetings, 2/5/1931. La Casa Cuna de Borgonyà, en canvi, des del
seu inici el 1927 va ser finançada per l’empresa.
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Tenim coneixement que, durant els anys trenta, a Sant Andreu, l’empresa posava a disposició dels treballadors una sala menjador que es trobava
a l’entrada de la fàbrica. Diverses seccions de l’empresa treballaven a doble
torn: l’horari era de sis del matí a dues de la tarda, i de dues de la tarda a
deu del vespre, amb un descans de mitja hora per a cada torn, a dos quarts
de nou del matí i a les sis de la tarda. Els treballadors aprofitaven aquesta
mitja hora per fer un àpat al menjador corporatiu. Com a conseqüència
del progressiu augment del nombre de treballadors, l’any 1933 es plantejà
l’ampliació del menjador. Finalment, s’acordà traslladar-lo a un nou edifici
construït al costat de la fàbrica, la qual cosa permetia també reduir el temps
d’anades i vingudes dels obrers. El nou menjador tenia capacitat per a 400
treballadors i va suposar un cost estimat de 60.000 pessetes, per la qual cosa
calgué demanar permís a Coats.97
El lleure i l’ habitatge
La importància que atorgava la companyia a la promoció i incentivació del
lleure entre els seus treballadors queda palesa en la decisió d’ampliar les
instal·lacions d’oci que hi havia a la colònia de Borgonyà, a inicis de la dècada dels vint. Llavors, Borgonyà estava en un procés de creixement molt
important: a causa de la incorporació de les màquines d’Hilandería Planas,
s’ampliava la fàbrica, es construïen nous habitatges, etc. L’any 1922, Romà
Fabra presentà a Manchester el pla d’inversions a les fàbriques per als propers tres anys i tots els aspectes de l’expansió de Borgonyà es van tractar a la
reunió. Arribà un moment, però, segons explica l’acta de la reunió, en què:
«Mr. Clark va voler saber quines instal·lacions tenien els treballadors de
Torelló per al lleure».98 El projecte presentat pels Fabra no havia incorporat
inicialment cap actuació en aquest sentit. Per aquest motiu, l’acta segueix:
I com que no s’havia previst cap actuació, es decidí aprovar inicialment la introducció de mesures per al seu benestar, que consistissin en el condicionament d’un
camp d’esports i l’ampliació de l’oferta del casino, etc.

Així doncs, no hi ha dubte que l’impuls que es donà a les instal·lacions de
lleure de la colònia de Borgonyà a partir del 1922, amb la construcció del

97. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 1/12/1933, 15/12/1934.
98. ANC, Fons Fabra i Coats. Caixa 41. Reunions entre les direccions de Barcelona i Glasgow
(1903-1923): «Mr. Clark enquired what facilities the workers at Torelló have for Recreation»; «Minutes
of Meeting of the Marqués de Masnou and Mr. J. O. M. Clark, Glasgow 23-25/10/1922»: «And as no
real provision has been made, it was decided to approve in principle that something be done for their
welfare in the way of providing a Sports Ground and adding to the attractions in the Casino, etc.».
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camp de futbol, l’ampliació del casino i l’auge de les activitats culturals, es
deu a la iniciativa de la direcció de Coats a Paisley. L’empresa impulsà aquest
tipus d’activitats també a Sant Andreu, on la companyia construí el 1924, als
terrenys de l’antic Vapor del Fil, un camp d’esports per als obrers de la Fabra
amb camp de futbol, pista de tennis i altres jocs, i amb les instal·lacions
corresponents de tribunes, vestidors, quioscos de refrescs, etc.99 A l’entorn de
les instal·lacions de Borgonyà i Sant Andreu es formaren clubs d’esport dels
obrers de les diverses fàbriques amb l’ajut de la companyia.
L’any 1934, els empleats de les oficines centrals van demanar el suport
a l’empresa per crear un altre club d’esports, a semblança dels que ja exis
tien a les fàbriques, per practicar el futbol, el tennis i el rem. La companyia
acceptà a canvi de poder participar activament en la redacció dels estatuts i
nomenaments dels càrrecs. Aquest tipus de club existia ja a la Coats italiana,
i els Fabra demanaren al grup informació per conèixer com s’organitzava
allí.100 L’any 1933, des de Glasgow es suggerí la possibilitat d’iniciar a Espanya una experiència que ja funcionava en altres fàbriques de l’Europa central
i que consistia a oferir classes gratuïtes de cosir, brodar, ganxet, mitja i fins i
tot de cuina. La resposta dels Fabra fou que estudiarien la iniciativa però
que, en vista de l’entorn social del moment, preferien esperar a implantar-la,
per por que no fos malentesa o que pogués generar algun tipus d’equívoc
entre els treballadors.101
Quant a la política de l’habitatge, no afegirem res al que ja hem anat
comentant respecte de la colònia de Borgonyà, que a més disposa d’un estudi ben detallat.102 A Sant Andreu, en canvi, l’habitatge dels treballadors
no fou un servei assumit per l’empresa. Hi hagué, però, actuacions puntuals
adreçades a col·lectius determinats. El 1906 s’aprofitaren terrenys del Vapor
del Fil per construir-hi sis cases per als contramestres britànics que venien a
posar-se al davant de diverses seccions. Tenim constància que aquell mateix
any la casa d’Alcover, el director de Sant Martí, pertanyia a l’empresa, i que
als terrenys de Sant Andreu es comença a construir la casa del director de
La Manufacturera. L’any 1910 es construeixen sis cases més per als encarregats britànics als terrenys del Vapor del Fil. L’any 1921 es construeix una
altra casa en aquests terrenys per allotjar empleats britànics que venien de
forma temporal:

99. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/3/1924.
100. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.26. Minutes of Meetings, 3/4/1934, 3/5/1934.
4.2.24. Correspondència, 7/5/1934.
101. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.24. Correspondència, 20/9/1933.
102. Morera, Borgonyà: Una colònia…
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Club esportiu Hilaturas de Fabra y Coats, anys trenta. Tomàs Fàbregas

Con el fin de que sea más fácil enagenar [sic] esta casa el día que nos convenga, será
construida como las que se construyen corrientemente en esta Ciudad, es decir, con
bajos y un piso dividido en dos habitaciones.103

Aquesta darrera observació ens dóna el to d’aquestes actuacions: servien per
cobrir necessitats puntuals i molt concretes, lligades a la direcció i, sobretot,
a les necessitats dels empleats britànics.
Reconeixements i homenatges: el paternalisme
La preocupació social es complementava, almenys en algunes ocasions, amb
una atenció individual envers les persones. Així es constata en el reconeixement
a Feliciano Alcover. El director de Sant Martí, persona de confiança dels Fabra
durant més de cinquanta anys, va rebre un homenatge en la data del seu cinquantenari a l’empresa:

103. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 23/3/1906, 28/6/1906,
18/3/1910, 3/5/1921.
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Fons destinats a obres de beneficència, 1933

El día 11 de los corrientes cumplieron 50 años del ingreso al servicio de la Compañía
«Fernando Puig e Hijo» antecesora de la nuestra de D. Feliciano Alcover, Director
jubilado de la fábrica de San Andrés y que con tal motivo la Dirección había considerado oportuno hacer una demostración de afecto á dicho señor, para lo cual
acompañada de todo el personal de Directores y encargados de las fábricas de San
Andrés y San Martín, se había dirigido al domicilio del señor Alcover para hacerle
entrega de un reloj de oro con sentida dedicatoria.104

Aquest reconeixement prenia sovint la forma d’ajut en situacions puntuals
de dificultats o de necessitat. Així, per exemple, per pal·liar l’encariment de
la vida durant els anys de la guerra, el 1915 la societat atorgà un subsidi
104. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 19/4/1915.
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transitori d’entre una i tres pessetes setmanals a les treballadores i d’entre deu
i quinze pessetes al mes als empleats.105 El 1918, l’any de l’epidèmia de grip,
l’ajut prenia la forma d’una gratificació extraordinària:
El señor Presidente da cuenta de que en vista de las actuales circunstancias y para
aliviar los gastos extraordinarios que con motivo de la reciente epidemia han tenido
la mayoría de las familias, la Dirección acordó repartir en 22 de Noviembre último
una gratificación extraordinaria de
Ptas. 40 á todos los obreros casados.
Ptas. 25 a todos los obreros solteros.
Ptas. 15 a todos los obreros menores de 17 años.
Asimismo acordó repartir en 30 de Noviembre último una mensualidad extraordinaria con un máximo de ptas. 150 á todos los empleados tanto de las fábricas
como de las oficinas que cobran mensualmente, y ptas. 80 á los semanales. Además
se entregó la cantidad de ptas. 25 para sus respectivas esposas y ptas. 15 por cada hijo
menor de 18 años que no se ganase la vida.106

Com es veu, s’anava més enllà de l’estricta relació laboral. L’empresa estava
atenta a les necessitats de la conjuntura i tractava els treballadors no només
com a assalariats, sinó que tenia en compte la realitat social i familiar més
enllà de l’empresa. Sens dubte, això havia de generar adhesió i fidelitat.
Ja hem descrit l’homenatge que reberen els directors després d’una reducció de jornada i dels increments salarials, el 28 de juny de 1916, amb
motiu de la benedicció de la bandera del Sometent de Sant Andreu. Dos anys
més tard, el 30 de desembre de 1918, quan s’acaba el període de dificultats
derivat de la manca d’abastiment de cotó:
A petición de los obreros de nuestras fábricas y de todas las Sociedades obreras de
San Andrés, el Ayuntamiento de Barcelona había acordado cambiar el nombre de la
Rambla de Sta. Eulalia, de San Andrés, por el de Paseo de Fabra y Puig, habiéndose
acordado que tenga lugar la ceremonia de descubrir la lápida, en que se leerá: «Paseo
de Fabra y Puig» el día 6 del próximo Enero, á cual ceremonia han prometido asistir los Excmo. Señores Capitán General, Gobernador Civil y el Ayuntamiento en
Corporación.
[…] Los obreros de la fábrica de Torelló han suscrito un mensaje de gratitud á la
Dirección de la Compañía contenido en artístico pergamino del cual harán solemne
entrega durante la fiesta de Reyes á la cual asistirán los Directores.

105. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 16/12/1915.
106. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 6/12/1918.
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Y el Consejo, agradablemente impresionado por la actitud de los obreros de la
Compañía para con los Directores de la misma, felicita á estos por las demostracio
nes de cariñosa adhesión de que se han hecho acreedores por los beneficios que á
dichos obreros les han sido concedidos.107

Finalment, l’empresa també feia obra social en l’entorn on actuava, tot i que
els imports eren molt modestos. L’any 1933 els fons dedicats a fer obres de
beneficència pujaven a 1.970 pessetes. Sorprèn l’aportació al British Hospital
de Barcelona, que era la institució sanitària utilitzada pels britànics desplaçats
aquí i per les seves famílies.108 Tots aquests serveis tingueren un reconeixement institucional ja l’any 1916, quan la Sociedad Barcelonesa Económica de
Amigos del País atorgava a la Fabra i Coats:
El premio que figuraba en el programa para 1915 destinado a la Fundación patronal
ú otros actos patronales a favor de los trabajadores […] al fabricante de Cataluña que
más se haya distinguido en la creación y sostenimiento de instituciones a favor de sus
obreros ó en otras formas más se haya preocupado del bien moral y material de los
mismos.109

La memòria que acompanyà aquest premi és un document molt valuós que
hem anat utilitzant en les pàgines anteriors per conèixer la tasca assistencial
de la societat.

107. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 30/12/1918.
108. El 1931 ens consten subvencions de la societat a l’Evangelical Infirmary de Barcelona. MUHBA.
Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. 4.2.25. Minutes of Meetings, 2/11/1931. El document de la pàg. 296,
on consten les obres de beneficència de la Fabra i Coats, està extret de Caixa 368. 4.2.24. Correspondència, 10/8/1934.
109. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 15/2/1916.
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Conclusions
El model de gestió de J. & P. Coats és al centre d’un debat d’abast internacional sobre les diferències entre el capitalismes anglès i l’americà a finals del
segle xix i inicis del xx. Aquestes diferències podrien ser a la base de l’endarreriment relatiu de l’economia britànica respecte a la dels Estats Units.1 La
tesi que defensa un corrent d’historiadors és que la forma d’organització de
les empreses en un i altre país fou determinant per entendre aquest desenvolupament posterior diferenciat. Segons aquest plantejament, als Estats Units
s’imposà la forma corporativa, amb una distinció molt clara entre propietat i
gestió, mentre que al Regne Unit es mantenia una participació molt directa
dels propietaris en les decisions de la companyia. L’historiador americà Alfred D. Chandler Jr. llançà aquesta tesi que ha estat a l’origen de debats prou
intensos:
A les empreses gerencials americanes, sembla que els objectius eren el benefici i el
creixement a llarg termini. […] A la Gran Bretanya, sembla que l’objectiu de les
empreses familiars era la provisió d’un flux regular d’efectiu per als propietaris, que
també eren directius.2

El mateix Chandler s’ocupà de la trajectòria de J. & P. Coats. Segons ell, la
companyia patia dos handicaps que impediren que evolucionés cap al que
ell anomena l’«empresa industrial moderna»: el primer, ja n’hem parlat, era
la participació de la propietat en la gestió de la companyia; el segon era el fet
de pertànyer al grup de les indústries que feien un ús intensiu del treball, en
el qual la dimensió productiva «òptima» era menor que en els «nous» sectors
industrials apareguts a finals del xix (alimentació, químic, petroli, indústria

1. Kininmonth, McKinstry, «Stitching it up…», pàg. 368; Paloma Fernández Pérez, «Reinstalando la empresa familiar en la Economía y la Historia económica: Una aproximación a debates
teóricos recientes», Cuadernos de economía y dirección de la empresa, 17 (2013), pàg. 53-54.
2. Chandler, Jr., Escala y diversificación…, pàg.639. En aquest estudi Chandler desenvolupa la seva
teoria de la three-pronged investement o inversió a tres bandes, amb què exposa els tres tipus d’inver
sions necessàries per a l’empresa «moderna» i que nosaltres utilitzarem com a fil conductor d’una part
d’aquest capítol. A més, en aquesta obra Chandler va més enllà de l’àmbit americà, en el qual havia
iniciat la seva recerca, per fer una anàlisi comparada de les empreses dels Estats Units amb les de la
Gran Bretanya i Alemanya. Per resseguir les tesis de l’autor en relació amb l’economia americana,
les dues obres consultades han estat Strategy and Structure: Chapters in the History of the American
Industrial Entreprise, Cambridge, The MIT Press, 1991 (1962), i La mano visible: La revolución de la
gestión en la empresa norteamericana, Barcelona, Edicions de Belloch, SL, Esade Fondo, Biblioteca
de gestión, 2008 (1977).
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mecànica i electromecànica, transport, etc.). Els incentius per dur a terme
una veritable reestructuració productiva i les necessitats de canvis en les formes de gestió eren molt menors en aquest entorn. Tot i això, l’historiador
americà acceptava que J. & P. Coats féu almenys una part del camí cap a
la modernització de les seves estructures. L’any 1896, la fusió de Coats amb
les altres empreses del ram superà el simple acord de preus i, tot i que cada
empresa mantingué la seva autonomia productiva, generà una veritable centralització de la gestió de la societat que impulsà l’empresa a la seva expansió
internacional.
Chandler, però, també assenyalà els límits d’aquest creixement, sobretot a partir dels anys trenta, en relació amb altres empreses dels nous sectors
industrials que desenvoluparen estructures productives molt més integrades. Coats, que el 1912 era la tercera societat industrial a escala mundial,
el 1937 ja no figura entre les vint-i-cinc primeres empreses industrials del
món. L’empresa era una mera «federació de producte» en la qual, tot i l’augment del pes de les oficines centrals i del desenvolupament de les activitats
de recerca i innovació, cadascuna de les companyies mantenia una notable
autonomia d’acció.3
Les conclusions a les quals arriba l’historiador que millor coneix
J. & P. Coats actualment, D. W. Kim, són diferents. Kim observa que, malgrat que en el període que analitzem la companyia estava regida per una direcció de tipus personal, Coats realitzà els tres tipus d’inversió que el mateix
Chandler identificava com a imprescindibles per assolir les economies d’escala
que distingeixen l’«empresa industrial moderna»: l’ampliació de les estructures
productives (sobretot a Pawtucket i a Paisley), la inversió en xarxes de màrqueting i distribució (la creació de The Central Agency) i finalment la inversió en
direcció i gestió (recordem la constitució del Departament d’Informació a The
Central Agency després de la fusió). En conclusió, per a D. W. Kim l’element
crític no era el tipus de direcció de la companyia, ja fos personal o gerencial,
sinó l’eficiència amb què aquesta organització donava resposta als reptes del
negoci en cada moment.4
I a Espanya, doncs, com es conjugaren tots aquests factors? ¿Les ànsies de rendibilitat dels accionistes foren una rèmora per a l’expansió de la
companyia? I d’altra banda, ¿podríem dir que la Fabra i Coats esmerçà els

3. Chandler, Jr., Escala y diversificación…, pàg. 32, 465, 538-539; Yonekawa, «Strategy and structure…», pàg. 53-56.
4. Kim, «From a Family…», pàg. 212-215. Kirsten W. Kininmonth ha fet també una anàlisi dels
elements adduïts per Chandler, posant molt d’èmfasi en l’opció organitzativa dels comitès com a
instrument que vertebrà el grup. També repassa la seva altíssima activitat inversora i la seva aposta
per les noves tecnologies. Kininmonth, «The Growth, Development…».

Conclusions

301

esforços adequats en l’ampliació i reestructuració de la seva base productiva
i de la seva xarxa comercial, així com en la creació d’uns quadres directius
competents?
Socis i dividends
Intentem respondre a la primera qüestió. A la CA Hilaturas de Fabra y Coats
els dos socis més importants, els Coats i els Fabra, participaven en la gestió.
Els Coats orientaven i supervisaven; els Fabra eren els executius. Ambdós eren
els principals perceptors dels dividends que repartia la societat. Un model
similar l’hem observat en una de les predecessores de la Fabra i Coats, Sucesora de Fabra y Portabella. També en aquesta societat els socis majoritaris, els
Fabra i els Portabella, portaven directament la gestió de l’empresa.
El quadre 1 ens proporciona algunes dades clau sobre les polítiques
financeres i de dividends de les dues societats.5 La primera línia del quadre
és la rendibilitat respecte del capital invertit pels socis, més les obligacions. El
primer que sorprèn és que la rendibilitat mitjana de Sucesora va ser major que
la de Fabra i Coats. La segona línia ens explica què feien els socis amb el bene
fici que generava la societat. En ambdós casos la part destinada a dividends
i interessos era la pràctica totalitat dels beneficis. Però, de nou, els socis de la
societat inicial aconseguiren una rendibilitat superior a la de la Fabra i Coats.
En qualsevol cas, les dues rendibilitats són modestes: el tipus d’interès a llarg
termini dels dos períodes fou, respectivament, del 5,9 % (1885-1902) i del
5,4 % (1903-1935). El risc de la inversió empresarial era recompensat per un
diferencial molt migrat.6

5. Pel que fa a la metodologia, cal tenir en compte que, per a les dues empreses, hem sumat les
obligacions als recursos propis de la societat, incorporant els interessos que generaven com a més
remuneració dels socis. En l’anàlisi de les polítiques financeres de les dues companyies hem constatat
que, des de l’origen, s’utilitza l’emissió d’obligacions per remunerar els excessos de les aportacions
dels socis sobre el capital. En el cas de la Fabra, a vegades els dividends es pagaven en obligacions.
També és cert que, en ambdós casos, les obligacions cotitzaren a la Borsa de Barcelona, i això féu que
una part d’aquestes obligacions no fossin en mans dels socis. Creiem, però, que la distorsió que provocaria el fet de no incorporar aquesta partida dins l’anàlisi seria molt major que les inexactituds en
què incorrem. Un altre punt que convé considerar en la comparació de les dades de les dues societats
és el tractament de la remuneració dels directors. A Sucesora de Fabra y Portabela, aquesta partida es
comptabilitzava com a distribució del resultat. A la Fabra i Coats es seguí aquest mateix esquema
durant els exercicis de 1903 (66.210,32 pessetes), 1904 (54.729,45 pessetes), 1905 (42.804,24 pessetes) i 1906 (64.181,57 pessetes), però a partir d’aquí la remuneració s’integrà com a despesa. Hem
optat per no modificar aquests criteris, ja que no tenen efectes significatius en el resultat final dels
nostres càlculs.
6. Carreras, Tafunell, Historia económica de…, Apèndix. Col. 16, Tipo de interés a largo plazo.
Mitjana aritmètica dels anys corresponents. Si per a Sucesora de Fabra y Portabella incorporéssim
les remuneracions dels directors com a menys benefici i més dividend respectivament, les xifres de
benefici es reduirien del 7,90 % al 7,29 % i les dades de dividends i interessos pagats augmentarien
del 7,20 % al 7,88 %.
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Sucesora de
Fabra y Portabella
(1885-1902)

CA Hilaturas
de Fabra y Coats
(1903-1935)

BENEFICI
(respecte de recursos propis i obligacions, mitjana)

7,90 %

6,90 %

DIVIDENS I INTERESSOS PAGATS
(respecte de recursos propis i obligacions, mitjana)

7,20 %

6,40 %

VARIACIÓ IMMOBILITZAT I EXISTÈNCIES

-29,4 %

93,9 %

VARIACIÓ RECURSOS INVERTITS
(recursos propis i obligacions)

-39,5 %

75,9 %

Quadre 1. Elaboració pròpia a partir dels balanços de les dues companyies. Annex vi

Fins aquí, doncs, semblaria que no es pot parlar d’un fracàs de Sucesora
de Fabra y Portabella si tenim en compte que els seus nivells de rendibilitat
foren superiors als de la Fabra i Coats. Hi ha, però, dues altres dades que cal
analitzar: la prinicpal, la variació dels recursos invertits pels socis. El 1884 els
accionistes de Fabra y Portabella aporten 8 milions de pessetes a la societat.
El 1903, els recursos aportats pels socis s’han reduït a 5,1 milions. Els socis
no només extreien de la societat, a través dels dividends, la major part del
benefici, sinó que desinvertiren, amb la qual cosa recuperaren part del capital
invertit inicialment.
A la Fabra i Coats, la història és ben diferent: el total de capital més
obligacions invertits inicialment, 31,8 milions de pessetes, l’any 1935 havia
esdevingut 69,6 milions. Ja hem explicat que, dit a l’engròs, un terç dels recursos generats per la companyia s’hi reinvertien per potenciar el seu creixement.
El resultat d’aquestes dues estratègies financeres no podia ser un altre que el
que ens mostra la darrera línia del quadre. El valor de la inversió a Sucesora de
Fabra y Portabella es redueix en gairebé un 30 % al llarg de la seva trajectòria,
mentre que a la Fabra i Coats augmenta en un 94 %, gairebé es dobla.
Recordem que el mal estat de les instal·lacions de Fabra y Portabella,
fruit de la manca d’inversions que hem descrit, va ser una de les raons que
van fer que la Fabra i Coats decidís prescindir del Vapor del Fil. Tant les
instal·lacions com els edificis es trobaven en un estat deplorable, que obligà
a l’enderroc d’alguns dels edificis per evitar desgràcies.7 Resumint, Sucesora
de Fabra y Portabella, malgrat conservar una bona posició de mercat, es
trobava a inicis de segle en una situació d’extrema debilitat respecte de la
competència, fruit de la seva política de desinversió. Era un projecte esgotat
7. MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas, 29/11/1912.
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que requeria una injecció molt important de capital. En aquest cas potser podríem intuir el comportament que Chandler atribueix a l’empresaripropietari, centrat a aconseguir la rendibilitat a curt termini i amb el perill
d’esgotar la societat.
En canvi, els beneficis que generava la Fabra i Coats foren utilitzats,
després de satisfer una moderada remuneració del capital, per fer front a la
necessitat de noves inversions, tant en l’esfera productiva com en la comercial, de tal manera que el recurs al finançament addicional dels socis o al
finançament extern fou molt puntual. També hem vist que la Fabra i Coats
pogué comptar amb el suport financer de la matriu escocesa, ja fos a través
de préstecs o d’aportacions de capital. Aquest comportament concorda amb
la política general de la companyia, amb una clara vocació de creixement i
internacionalització de la seva producció.
Darrere del nostre raonament hi ha, però, un a priori derivat d’un tret
comú a ambdues societats: la no utilització del finançament aliè per impulsar
el creixement de la companyia. Aquesta és una característica pròpia de l’empresa familiar a Espanya en aquest període. L’explicació clàssica d’aquest fenomen l’assimilava a un llast per a les companyies derivat de les insuficiències del
mercat financer espanyol, que impedien a les empreses accedir a uns recursos
que haurien facilitat el seu desenvolupament.
Recentment, Fernández Roca, establint una comparació amb altres casos europeus, arriba a la conclusió que el recurs al finançament propi no era
una especificitat de l’empresa familiar espanyola, sinó que responia més aviat
a una estratègia pròpia de les empreses familiars orientada a assolir una alta
capitalització que permetés minimitzar riscos futurs i que garantís la persistència del control en mans de la família. En el cas de la Fabra i Coats, podem
afegir que, pel fet de pertànyer al grup Coats, la companyia tenia accés als
bancs internacionals, amb els quals, com hem vist, arribà a treballar al llarg
del període que ens ocupa. Tot i això, mai no utilitzà el finançament bancari
com una palanca per al creixement a mitjà i llarg termini. Aquest fet aportaria
un nou argument a favor de la hipòtesi que acabem d’exposar.8
Economies d’escala, control de la distribució i inversió en gestió
El primer dels tres elements clau de la gestió de la nova empresa industrial
moderna, segons Chandler, era la inversió en l’ampliació i reestructuració de
la producció, sempre amb l’objectiu de beneficiar-se de les economies d’escala
lligades a la nova dimensió:

8. Fernández Roca, «The strategies of…», pàg. 1025-1029.
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Aquestes empreses competien enèrgicament per la quota de mercat i per obtenir més
beneficis a través d’una eficiència funcional i estratègica, és a dir, desenvolupant de
forma més competent els processos de producció i distribució, millorant els productes
i els processos a través d’una recerca i desenvolupament sistemàtics, localitzant fonts
d’aprovisionament més convenients, estructurant uns serveis de màrqueting més eficaços mitjançant la diferenciació del producte […] i, finalment, entrant amb més
rapidesa en mercats en expansió i abandonant els mercats en declivi.9

La majoria d’aquests principis els trobem al grup Coats. O. E. Philippi havia
iniciat aquesta via a finals del segle xix amb l’estandardització dels productes
de la companyia, el primer pas per reordenar i organitzar l’activitat productiva. Kim ha descrit el vertiginós creixement internacional del grup Coats
a finals del segle xix i inicis del xx. A Espanya, hem explicat el projecte de
formació d’un grup industrial integrat i l’esforç financer per fer-lo possible.
Coats emprengué un projecte similar, encara que amb moltes més dificultats,
a la seva filial italiana.
Explicant la trajectòria de la Fabra i Coats s’ha posat en relleu l’èmfasi
de la companyia en l’eficiència i la productivitat. En són prova la inversió en
maquinària, l’atenció en la comptabilitat dels costos, el control dels estàndards
del treball a preu fet, el rebuig a jornades massa perllongades, l’atenció a l’eficiència del treball administratiu, etc. En qualsevol de les àrees de gestió, el
balanç costos-benefici sempre era present i orientava la presa de decisions.
La solució final a Espanya fou mantenir a llarg termini tres unitats
productives: Sant Andreu, Borgonyà i Badalona, tot i que dins d’una direcció
de producció absolutament integrada. L’elecció final d’aquest model «descentralitzat», al nostre parer, no es pot llegir com un fracàs dels directius en la recerca de les economies d’escala, sinó com la conseqüència de les especificitats
tècniques i de mercat pròpies del sector tèxtil.10 Un dels perills de la direcció
de tipus personal era que executés l’estratègia de creixement amb menys agressivitat. Els propietaris gestors tendirien a establir acords de preus amb la seva
competència per assegurar l’statu quo i una renda constant, abans que no pas
llançar-se a una competència ferotge pel domini del mercat.11

9. Chandler, Jr., Escala y diversificación…, pàg. 58-65.
10. Els objectius finals estaven condicionats pels trets estructurals de la indústria del fil de cosir:
moltes referències, multitud de petits clients, comandes de petita dimensió, la necessitat de molta
mà d’obra, etc. Les necessitats de flexibilitat en la producció, la dificultat de la planificació, els riscos
inherents a una gran concentració de treballadors, la manca d’economies d’escala importants una
vegada assolida una determinada dimensió, etc., eren tots ells elements que eliminaven els incentius
per a una concentració excessiva i marcaven un límit al procés de reestructuració i integració.
11. Chandler, Jr., Escala y diversificación…, pàg. 469-470.
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Veient la trajectòria global de Coats arreu del món, i específicament a Espanya en aquests anys, no hi ha dubte que el nord de la societat estava regit per
una política comercial extremadament agressiva que utilitzava tots els mitjans al
seu abast, confessables o no tant, per mantenir i augmentar la posició de domini
sobre el mercat. Archibald Coats, president de la companyia des del 1884 fins al
1912 i qui en va accelerar l’expansió internacional, era conegut com «el Napoleó
del negoci del fil».12 Els confining bonuses —la resposta agressiva que es donava
als clients que volien treballar amb la competència—, la compra d’empreses de
la competència o els acords secrets amb competidors que els deixaven sota el domini efectiu de la Fabra i Coats, eren totes pràctiques que ja havíem vist al Regne
Unit, o als Estats Units, però que ara també descobrim a Espanya.
El segon punt adduït per Chandler com a clau de l’èxit de les empreses
modernes era la inversió en xarxes de màrqueting i distribució. La constitució
de The Central Agency, que englobava tot el grup, va tenir també el seu reflex
a Espanya amb l’Agencia Central de Hilaturas, que certament no va tenir
gaire èxit. Creiem que la posició de quasi monopoli de la societat en el mercat
espanyol feia innecessària una estructura com aquesta, que al Regne Unit va
servir per propiciar les primers aproximacions a les empreses de la competència, les quals finalment portaren a les fusions. A Espanya, va quedar demostrat
que les estructures d’aquest tipus eren massa rígides per gestionar acords entre
diferents industrials (recordem el cas de Ventas Labor Mir), que finalment es
resolien amb un control menys institucionalitzat.
En canvi, la Fabra i Coats invertí decididament en l’establiment d’una
xarxa comercial forta que pogués contrarestar en certa mesura el pes dels
grans distribuïdors. Les polítiques de preus i les estratègies concretes que es
van aplicar per resoldre els diversos conflictes anaven encaminades a erosionar el pes d’aquestes grans cadenes. Malgrat la dimensió de la Fabra i Coats
dins el mercat espanyol, no sembla que aquesta estratègia arribés a reeixir
totalment. En aquest cas, de nou, l’estructura del sector tèxtil condicionà els
objectius de la companyia.
El tercer tipus d’inversió imprescindible en les noves empreses corporatives era la inversió en direcció, en gestió. Per a Chandler, la possibilitat
d’instaurar economies d’escala en els sectors industrials «nous» incentivava la
creació d’una nova classe de directius «professionals», i d’unes organitzacions
que tendien a la forma multidivisionària. En les indústries tradicionals, de dimensions més reduïdes, les relacions personals suplien l’absència d’organigrames, i la selecció dels nous quadres directius es basava sovint en les relacions

12. Clyde Binfield, «The Coats family and Paisley Baptists», The Baptist Quarterly Journal of the
Baptist Historical Society, 1, XXXVI (gener 1995), pàg. 35.
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familiars o de coneixença. En conseqüència l’empresa gerencial propiciava un
desenvolupament superior de les habilitats directives i de gestió.13
J. & P. Coats exercia el control sobre la gestió de la Fabra i Coats en virtut de la seva majoria accionarial. La casa mare seguia en tot moment el pols
de la companyia espanyola. El model de gestió que permetia a la central escocesa exercir aquest control sobre la filial espanyola afectava diferents àrees de
l’empresa. En primer lloc, l’estrictament organitzativa i funcional. A Glasgow,
el pes predominant en la direcció era el de la mateixa família, sovint especialitzada per àrees i organitzada en els comitès, que s’anaren estenent a mesura
que la societat creixia. Els estudiosos de Coats han donat molta importància
a aquesta estructura de comitès. Des d’Espanya, no podem aportar elements
respecte de la seva utilitat pel que fa al funcionament intern a Glasgow; en
canvi, pel que fa a la coordinació amb la Fabra i Coats, no els situaríem com
un dels elements essencials.
A la Fabra i Coats no hi hagué una estructura de comitès fins al 1931.
Tampoc ens sembla que la comunicació de la direcció espanyola amb Escòcia
es canalitzés a través dels comitès que ja existien a Glasgow: el Comitè Espe
cial de Companyies Associades, creat el 1896, o el Comitè d’Espanya, d’un
any abans, són organismes molt poc utilitzats en les relacions entre la matriu
i la filial espanyola. Les relacions entre Glasgow i Barcelona es canalitzen,
d’una banda, a través d’una correspondència molt intensa que combinava informacions periòdiques estandarditzades relatives a la gestió amb el seguiment
de temes de l’operativa diària, i d’altra banda, amb la comunicació personal i
directa entre les dues direccions, que implicava viatges anuals a Glasgow, on
es definien les grans línies de desenvolupament de la societat.
A partir del 1931, a aquest esquema s’afegí un nou element: l’organització basada en comitès a Espanya, que intentaren assignar responsabilitats de
forma més definida. Els comitès espanyols tingueren un efecte molt positiu pel
que fa a la creació d’un quadre de comandament estructurat, fonamentat en
indicadors útils per a la gestió i la presa de decisions. Al nostre parer, en canvi,
aquests nous òrgans incidiren poc en l’operativa de la Fabra i Coats i en la forma com es prenien les decisions internament i en el si del grup.
Tot i aquesta «mancança» organitzativa, la inversió que realitzava el grup
en direcció o gerència era importantíssima, i es fonamentava en una política
de recursos humans capaç d’identificar els individus competents per a cada
funció, de donar-los una formació adequada i d’utilitzar-los posteriorment
com a elements de difusió dels procediments i de la cultura del grup Coats. La
cura pel desenvolupament de les capacitats del seu personal en relació amb un
13. Chandler, Jr., Escala y diversificación…, pàg. 58-59, 71-72, 385.
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model de grup sens dubte era el nucli de la competitivitat de la companyia. La
capacitat de Coats per organitzar la mobilitat dels seus treballadors, atendre
les situacions personals que apareixien, integrar i formar els quadres de les
filials en els mètodes i l’organització de la central, etc., denotaven una sensibilitat i una cura per la gestió de les persones que era fonamental per a l’èxit de
la societat. Hem vist que aquesta era una pràctica habitual en el desplegament
de les inversions a l’exterior; en el cas de Rússia per exemple, també nombrós
personal britànic anà a cobrir llocs rellevants de tipus tècnic i relacionats amb
el control de qualitat.
El 1903, en el moment de la constitució de la Fabra i Coats, el grup
situà persones de confiança en els llocs clau de les fàbriques espanyoles de la
societat, tant en el nivell dels quadres mitjos com en el nivell de la direcció de
les fàbriques. Alhora, els intercanvis de personal amb Escòcia eren habituals
en ambdós sentits. Sens dubte, això donava confiança a la societat escocesa
que s’acomplirien els mètodes de treball del grup i que les informacions que
rebria de la filial serien precises i acurades. Aquesta cura per la formació donà
els seus rèdits. A partir dels inicis dels anys trenta, el nombre de treballadors
de Coats que ocupaven els llocs de responsabilitat a les fàbriques espanyoles
era molt reduït. Potser la situació social a Catalunya en aquells moments hi
tenia alguna cosa a veure, però és ben cert que sense ells la Fabra i Coats ja podia funcionar. També és cert que, de tant en tant, aquest model donava algun
ensurt, com fou el cas de l’error de més d’un milió de pessetes en la previsió
del resultat de l’any 1931, motivat pel fet que la matriu no havia posat al dia
la filial de Barcelona en relació amb els sistemes de costos.
Una aposta clara pel creixement, agressiu i dissenyat amb criteris d’eficiència; l’intent, no del tot reeixit, de sostreure’s a la força dels distribuïdors,
i una organització funcionalment poc complexa, fonamentada en l’entesa entre les direccions, en la progressiva definició d’un quadre de comandaments
operatiu i, sobretot, en una política de formació i promoció del personal molt
activa. Aquests foren els elements d’èxit de la Fabra i Coats a Espanya, que en
línies generals es corresponen (amb les limitacions que hem anat esmentant)
amb els que Chandler assenyala com a distintius de la nova empresa moderna
i que D. W. Kim identificà també en la trajectòria de J. & P. Coats.
Els Fabra i els Coats: empresaris socials?
En aquest treball voldríem afegir dos elements addicionals, necessaris per entendre el model de gestió de la companyia. El primer és una concepció determinada de les relacions entre empresari i treballador, que portava a establir
unes condicions de treball relativament favorables en relació amb la regulació
legal i les empreses de l’entorn. En virtut d’aquesta concepció, es complementava l’oferta estatal amb prestacions assistencials que l’Estat encara no fornia
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i es garantia una sòlida oferta de lleure, esportiva i cultural sota la supervisió
de la companyia. Creiem que, en relació amb la Fabra i Coats, tots aquests
aspectes han quedat prou clars al llarg d’aquest treball, però què podem dir
pel que fa a l’empresa mare?
L’any 1907 Matthew Blair, que fou el president del Gremi de Teixidors
de Glasgow —i, per tant, una veu molt qualificada i amb un coneixement profund del sector—, descrigué quines eren les formes de gestió de Coats a Paisley.
Com veurem, són pràcticament idèntiques a les que hem anat desgranant en el
cas d’Espanya.14 Els Coats, segons explica Blair, tenien una veritable obsessió
per la millora de l’eficiència productiva. Amb aquesta finalitat, la direcció intentava dotar les fàbriques dels darrers avenços tècnics que permetessin reduir
espai i augmentar les velocitats de producció. Tot i tenir aquest nord, o potser
precisament com a complement necessari d’aquest objectiu, l’empresa desenvolupava una política orientada al benestar dels treballadors, que cobria des dels
aspectes més propers a la producció (les condicions de treball), fins als àmbits
més allunyats de la fàbrica, com podia ser el lleure del personal.
La companyia tenia cura de les condicions d’higiene i comoditat en
l’entorn de treball. Les instal·lacions per a la prevenció d’incendis i una incipient política de prevenció de riscos laborals (amb farmacioles a la fàbrica
i cursets de primers auxilis) obeïen a aquesta orientació. L’empresa construí
una residència per a les obreres joves que vivien lluny de Paisley. S’ocupava
també de la formació, organitzant classes de tarda per als treballadors joves
que, si en treien profit, podien seguir els seus estudis a l’escola tècnica. Per a
les half-timers, les treballadores més joves de la fàbrica, que no feien la jornada
completa, havia construït una escola.
Els serveis de protecció, assistència social i lleure també eren presents a
la casa mare. Ja hem explicat que el 1907 Coats disposava d’un fons de pensions de 200.000 lliures (5,6 milions de pessetes aproximadament). A Paisley
s’havien construït instal·lacions per jugar a criquet, futbol i tennis, i es cultivava una rivalitat amistosa entre les fàbriques d’Anchor (Clark) i les de Ferguslie
(Coats). Les sortides i excursions també eren una activitat molt arrelada. Part
del seu cost era finançat pels mateixos treballadors a través d’un holidays bank
o ‘banc d’estalvis per a les vacances’, on dipositaven una part de la setmanada
de forma voluntària. Els possibles dèficits eren absorbits per la firma.
Aquesta forma d’entendre les relacions amb els treballadors era un element essencial de l’estratègia de gestió de la companyia. D’una banda, creava
l’ambient adequat perquè la política de recursos humans que hem descrit fos
possible i efectiva. Fidelitzava el personal, la qual cosa permetia assolir uns
14. Blair, The Paisley Thread…, pàg. 79-84.

Conclusions

309

bons nivells de qualificació, facilitava la disponibilitat en els desplaçaments
de formació i els intercanvis i, de ben segur, augmentava la receptivitat a les
consignes i procediments que venien de la companyia. Coats podia retenir i
difondre més fàcilment el talent. D’altra banda, contribuïa a definir un clima
laboral en el qual la gestió del conflicte seguia unes pautes pròpies de Coats,
diferents de les de la resta d’empreses.
Respecte de la forma de gestionar els conflictes laborals a Paisley, Blair
explicava:
La forma tan justa, i fins i tot generosa, amb què les companyies fabricants de fil de
cosir han negociat amb els seus treballadors ha tingut uns resultats excel·lents. El sentit comú i una relació amistosa han permès superar còmodament totes les dificultats
que han sorgit i no hi ha hagut mai cap disputa laboral perllongada.15

La posició relativament favorable dels empleats de Coats generava una mena
de pacte implícit amb la companyia que filtrava i suavitzava els conflictes
obrers del moment. No obstant això, tant els treballadors com la mateixa direcció també estaven sotmesos a dinàmiques externes més globals, que de tant
en tant podien trencar aquest equilibri. A Espanya, per exemple, l’any 1919
els Fabra, empesos per l’entorn polític i social, decretaren el locaut i després
acomiadaren els obrers que no es reincorporaren a la feina. El 1933 van ser
els empleats d’oficines qui, actuant amb una lògica sindical d’àmbit global,
impulsaren el conflicte. La direcció espanyola manifestà llavors «sorpresa» i
«disgust» i amenaçà d’incomplir la seva part del «tracte» i eliminar els avantatges propis de Coats. En general, però, aquests moments foren l’excepció.
Aquest model de relació amb els treballadors, comú a Paisley i a Barcelona, tenia els seus rèdits. Ara bé, creiem que els seus orígens transcendien
aquests efectes «pràctics» i de recerca de l’eficiència en la gestió. No podem
deixar de banda el component ideològic i els valors que ajudaren a donar
forma a aquestes polítiques. A Escòcia, a les darreries del segle xviii i durant
la primera meitat del segle xix, hi ha un caliu empresarial que apunta en
aquesta direcció. New Lanark, el bressol del socialisme utòpic, és a poc més de
cinquanta quilòmetres de Paisley. Les polítiques socials que Robert Owen implantà en aquest indret de ben segur que eren conegudes pels Coats.16 D’una

15. The Paisley Thread…, pàg. 84: «The fair, and even generous, manner in which the thread firms
have dealt with their workers, has had the usual excellent results. Good sense and friendly feeling have
overcome with ease such difficulties as have arisen, and there never have been any protracted labour
disputes».
16. Daniel A. Wren, Historia de la gestión, Barcelona, Edicions de Belloch, SL, Esade Fondo, Biblio
teca de gestión, 2008, pàg. 97-103.
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altra banda, darrerament hi ha estudis que, seguint la línia iniciada per Max
Weber, han situat a Escòcia un tipus de direcció empresarial inspirada en els
valor de l’ètica protestant i que fàcilment podríem identificar amb les línies
directrius observades a Coats.17
Un exemple d’aquest «esperit», el trobaríem a l’empresa paperera Alex
Cowan & Sons Ltd., de Penicuik, a prop d’Edimburg, una empresa nascuda
el 1779 que tingué una trajectòria d’èxit, amb expansió internacional, fins al
1965.18 Els propietaris i també gestors de l’empresa, la família Cowan, eren
presbiterians, de l’anomenada Església d’Escòcia, reformada en la tradició
calvinista, i tenien relacions familiars molt estretes amb membres significats
d’aquesta església. L’accés a la seva documentació privada ha permès verificar
la influència de les seves conviccions religioses en els esquemes de gestió de la
companyia. La companyia estigué molt ben gestionada al llarg de tota la seva
trajectòria, durant la qual es caracteritzà per un alt grau de control financer i
per posar un èmfasi especial en les àrees de vendes, màrqueting i innovació.
A la primera meitat del segle xix, fou una de les primeres firmes de la Gran
Bretanya a atorgar unes condicions laborals adequades als seus treballadors,
complementades amb altres prestacions socials (salaris i horaris favorables per
l’època, regulació del treball infantil, habitatges i escoles, serveis sanitaris,
instal·lacions i activitats de lleure, etc.). A més, la família Cowan era coneguda
per la seva vida modesta i les seves accions de filantropia.
Els Coats seguirien un patró similar. Estaven estretament vinculats a la
potentíssima Església baptista de Paisley; de fet, una de les branques de la família concentrava un gran nombre de clergues baptistes. El 1880 construïren
en aquesta ciutat l’església presbiteriana de St. James, i a la mort de Thomas
Coats, el 1883, la família convocà un concurs per a la construcció d’una església en la seva memòria. El resultat, fou la Thomas Coats Memorial Baptist
Church, una veritable catedral inaugurada el 1894, símbol dels lligams entre
la família i la ciutat.19 Més enllà del seu llegat religiós, les obres de beneficència
17. Els elements que beurien de la tradició protestant són: el guany com una professió, com una
finalitat en ell mateix; la no distinció entre la vida privada i la professional; la necessitat de reinversió
dels guanys en benefici de la comunitat, i la inconveniència de fer despesa per al gaudi propi. Aquests
són els trets que conformarien les bases d’aquest comportament «protestant-capitalista». Ying Yong
Ding, Sam McKinstry, «Alex Cowan & Sons Ltd., Papermakers, Penicuik: A Scottish Case of Weber’s Protestant Work Ethic», Business History, 5, LV (2013), pàg. 1-19.
18. Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Ed. Península, 1979;
Ding, McKinstry, «Alex Cowan & Sons…». A més dels Cowan, Ding i McKinstry citen altres
empresaris importants a Escòcia que seguirien aquest model: els editors Collins de Glasgow i Nelson
d’Edimburg, els mateixos Coats de Paisley i els industrials de l’acer Colville de Motherwell.
19. Binfield, «The Coats family…»; Clyde Binfield, «The Coats family and Paisley Baptists, continued», The Baptist Quarterly Journal of the Baptist Historical Society, 2, XXXVI (abril 1995), pàg.
80-95. Fa una anàlisi molt detallada de les connexions dels Coats amb els baptistes de Paisley. Ding,
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que la família va fer a Paisley foren nombroses i molt importants: jardins, museus, biblioteques, escoles, hospitals i, fins i tot (potser fou un exemple per a
Camil Fabra), un observatori astronòmic. Tots ells formen part del llegat dels
industrials a la ciutat.20
McKinstry, «Alex Cowan & Sons…», en el mateix article on analitzen la trajectòria de la família
Cowan, esmenten la família Coats indicant que és seguidora d’un patró semblant. Alexander James
Robertson, Growth of the Cotton Industry and Scottish Economic Development, 1780-1835, Vancou
ver, Universtiy of British Columbia, 1965, pàg.55, 78-83, identifica una arrel religiosa i sectària en
els orígens de la indústria del fil de cosir a Paisley, i també esmenta l’exemple de New Lanark pels
industrials de la regió.
20. En el camp de la cultura, el 1868 Thomas Coats donà a la vila els Fountain Gardens, un conjunt
format per jardins i un museu botànic i geològic. L’edifici del museu i la biblioteca fou construït i
donat per Peter Coats el 1870. El 1877, els Coats donaren quatre edificis per a les noves escoles de
Paisley, el Technical College and School of Arts rebé de J. & P. Coats un terreny de gran valor i donacions, complementades per altres fetes a títol particular. La família també col·laborà amb la Phil
osophical Institution: el 1882 Thomas Coats construí per a aquesta institució l’Observatori Coats.
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No tenim una biografia prou completa de la família Fabra que ens permeti connectar la ideologia i la trajectòria personal dels seus membres amb els
valors de l’empresa Fabra i Coats. Al llarg del treball hem donat referències de
l’activitat política i social dels seus membres. Camil Fabra, primer marquès
d’Alella, desenvolupà una certa activitat política com a diputat, senador i, durant un breu període l’any 1893, com a alcalde de Barcelona. A la seva mort
llegà el fons que permeté construir l’Observatori Fabra. El seu fill primogènit,
Ferran Fabra, segon marquès d’Alella, també fou diputat, senador i alcalde de
Barcelona del 1922 al 1923. Fou directiu del Foment del Treball i membre de la
societat Atracción de Forasteros, i diverses vegades president del cercle del Liceu.
Construí, a Alella, les Escoles Fabra. El seu germà Romà Fabra, marquès del
Masnou, fundà l’hospital de la casa de beneficència del Masnou.
Hem vist que durant un període de temps els dos germans sufragaren
personalment les despeses de la Casa Cuna i els regals per als nens dels treballadors en la diada de Reis. La Fabra i Coats també tenia dins el seu pressupost
un capítol destinat a la beneficència, però la seva importància era relativament
reduïda. Entre els Fabra, doncs, detectem també aquesta preocupació pel retorn
d’una part dels guanys a la comunitat, però atenent a les informacions que tenim
fins ara, a una escala més modesta que la que hem pogut descriure a Glasgow.
D’altra banda, tot i la dedicació dels Fabra a la gestió de la companyia,
sembla evident que el comportament social de la família s’allunyava substancialment dels patrons protestants i calvinistes. Com a membres distingits de l’alta
burgesia barcelonina, ennoblida per la monarquia, freqüentaven els ambients
del luxe i l’ostentació i eren ben conegudes les festes i celebracions que organitzaven a les seves mansions.21 Si a Escòcia trobem en la tradició protestant un
possible fonament ideològic i cultural del model de direcció dels Coats, quines
arrels trobaríem a Catalunya que permetessin entendre la sintonia dels Fabra
amb aquesta preocupació social?
Ja als anys quaranta del segle xix coneixem alguna veu que, tot i que
amb poca continuïtat, advocà a Catalunya per la necessitat d’una entesa entre
patrons i obrers. El primer plantejament que hem recollit en aquest sentit és
el de Jaume Balmes, que ja el 1843, amb la consigna llançada als fabricants

J. & P. Coats féu donacions importants a The Royal Alexandra Infirmary. El 1903, els treballadors de la companyia organitzaren un mercat i hi aportaren els diners que aconseguiren recaptar. Els
Coats participaren directament en diverses ampliacions d’aquest hospital: la capella, el pavelló per a
infecciosos, la casa bressol i la sala d’operacions (aquesta darrera també amb l’ajut dels Clark). Blair,
The Paisley Thread…, pàg. 86-108.
21. Solà Parera, «Camil Fabra Fontanills…», pàg. 160; Bengoechea, Organització patronal i…,
pàg. 337; Personalidades Eminentes de la Industria Textil Espanyola, 1952, Barcelona, Anuario Industria Textil Española, 1952, pàg. 49-55; Colomer, P.: «Els Fabra: palaus…».
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catalans de «hacerlos buenos y hacerles bien» —referida als seus obrers—,
recollia l’imperatiu ètic i religiós que els obrers assolissin unes condicions laborals dignes i, alhora, mostrava la necessitat d’aquest tipus de polítiques si
es volia evitar el conflicte social. Després de Balmes, altres autors expressaren
també la seva preocupació per les condicions de treball: des d’Idelfons Cerdà,
Pere Felip Monlau i Joaquim Salarich, fins a Prat de la Riba, amb la seva coneguda Ley jurídica de la industria, del 1894. Malauradament, no disposem
de cap prova que hi hagués connexions directes entre aquestes formulacions
i les pràctiques «paternalistes» d’una part de l’empresariat català a finals del
segle xix i inicis del xx, però sí que podem aventurar algunes de les fonts de la
ideologia burgesa que donava suport a aquesta praxi.22
Per tal d’etiquetar l’abast social d’aquestes polítiques, hem utilitzat la
categoria d’empresari «paternalista», però sembla massa simple per permetre
fer una anàlisi completa d’aquesta realitat. Balmes ens obre una via vers conceptes una mica més complexos, també presents a l’època, com el d’‘economia
social’. Aquest concepte, difós a mitjan segle xix gràcies als treballs de Frédéric Le Play, adquirí la seva majoria d’edat amb l’Exposició Universal de París
del 1889, on aquesta nova «disciplina» omplia tota una secció.23 En l’anàlisi
realitzada des d’avui pels historiadors, s’ha utilitzat la noció de ‘control social’ per tal de valorar els resultats i la intencionalitat d’algunes d’aquestes
polítiques.24

22. Jaime Balmes, La Sociedad. Revista Religiosa, Filosófica, Política y Literaria, Barcelona, Imprenta
del Diario de Barcelona, 1867 (tercera edició), pàg. 181-182, 187, 238-245; Josep M. Fradera, Jaume
Balmes. Els fonaments racionals d’una política catòlica, Vic, Eumo Editorial, 1996, pàg. 175, 186-189.
Les pràctiques d’aquest tipus són ben conegudes en altres empreses catalanes. Ja hem vist que la
iniciativa del govern de regular la prestació per maternitat xocà en nombrosos indrets amb l’oposició
de les treballadores, que gaudien de condicions pactades més beneficioses.
La España Industrial també oferia cobertura d’accidents de treball als seus obrers i una política
d’assistència a la vellesa. L’any 1929 s’inauguraren els menjadors per als treballadors, la casa bressol,
les escoles i el servei d’assistència mèdica. El 1934 apareix la secció esportiva de l’empresa. Totes
aquestes iniciatives es consolidaren i ampliaren després de la Guerra Civil. La España Industrial.
Libro del Centenario, 1847-1947, Barcelona, Seix i Barral Hnos., 1947, pàg. 68, 123-136.
Més tard, a partir dels anys quaranta, Compañía Roca Radiadores seguí també aquest model i
organitzà un economat, assistència sanitària, subsidis per a la vellesa, serveis de lleure, etc. El de Roca
és un dels pocs casos en què trobem unes reflexions respecte de l’ètica dels negocis, fetes pels mateixos
fundadors, que recorden molt l’ètica calvinista. A mitjan anys cinquanta del segle xx, Josep Roca, un
dels tres germans fundadors de la companyia, escrivia adreçant-se a les noves generacions que havien de
rellevar-lo en la direcció de la companyia: «En el teatro de la vida es mejor ser espectador que “Vedette”.
Ahorrar y no gastar en exceso para no empobrecerse con todas sus consecuencias. […] Hay que trabajar
y saber ganar dinero porque no se puede vivir en renta. El dinero se volatiliza.», Pere C
 olomer, Roca:
Història d’una indústria, Barcelona, Roca Corporación Empresarial, 2009, pàg. 263-264.
23. José Torrenbó Coder, Instituciones de economía social. Cooperativas, mutualidades y sindicatos,
Barcelona, Sucesores de Manuel Soler.
24. Joaquim Albareda, Jordi Figuerola, «Una visió de la comarca d’Osona: Anàlisi del control
social en una comarca d’economia dual» dins Conxita Mir (ed.), Actituds polítiques i control social
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També hi ha, però, un altre conjunt de conceptes que ens podrien ser
útils en un àmbit més microeconòmic i que enllacen amb la recerca de l’eficiència que esmentàvem al principi. Són els que procedeixen de la teoria de la
gestió de l’empresa i que a partir de finals dels anys vint del segle passat situen
les relacions humanes en el centre del debat sobre la gestió empresarial. És el
que Daniel A. Wren denomina l’«era de la persona social» en els estudis sobre
la gestió empresarial.
L’empresa, segons aquest enfocament, és concebuda com una institució
formada per grups d’individus, en la qual s’estableixen una sèrie de relacions i
l’èxit de la qual depèn en bona part, a més dels elements purament tècnics
i econòmics, del bon funcionament d’aquesta complexa xarxa de relacions
socials. La preocupació per la producció i l’eficiència tècnica pròpia del taylorisme perd el protagonisme i les persones esdevenen el centre d’atenció. Conceptes com la motivació, els sentiments de pertinença i solidaritat, la recerca
d’equilibris de poder amb els sindicats, la necessitat d’habilitats humanes i
socials, etc., s’anaren integrant de mica en mica en les prioritats de gestió de
les companyies. Creiem que un dels èxits de Coats consistí a integrar de forma
estructurada, avant la lettre, aquest factor dins la seva organització.25
Potser és la coincidència dels tres nivells que acabem de descriure —uns
valors ètics defensats tant per Balmes com pels teòrics de l’economia social,
una estratègia de control social molt útil per suavitzar els conflictes i, finalment, la percepció que aquest model de direcció era beneficiós per a l’eficiència
de la companyia—, el que ens permet entendre els fonaments del model de
gestió de la Fabra i Coats.
Les virtuts de la direcció personal
Finalment, un darrer element d’èxit de la companyia, als antípodes dels plantejaments de Chandler, és precisament l’existència de la «direcció personal».
La conseqüència de la implicació de la propietat en la gestió era que finalment
l’empresa tenia una cara. A Espanya, sens dubte, aquesta cara era la dels Fabra.
Coats, en general, tendia a mantenir bones relacions amb els socis locals
dels diversos països on invertí. En el cas espanyol, l’especificitat és que aquests
socis portaven de forma directa la gestió de la companyia. Més enllà que això
pogués ser fruit de l’acord en el moment de la fusió, és ben segur que, si no hi
hagués hagut entesa entre les direccions escocesa i espanyola, aquest esquema
s’hauria revisat, com hem vist que va passar a Itàlia. Però no fou així. Els Fabra

a la Catalunya de la Restauració (1875-1923), Lleida, Virgili & Pagès, Institut d’Estudis Ilerdencs,
1989, pàg. 171-190.
25. Wren, Historia de la…, pàg. 355-382, 492-493.
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són reconeguts, immediatament després de la compra, com els nous directors,
que actuen sobre els problemes de la seu de Coats a Espanya (l’antiga Nuevas
Hilaturas del Ter a Borgonyà) i que intervenen directament a Glasgow en les
discussions sobre la reestructuració global de la societat, tot i que les decisions
preses impliquen tancar la seva fàbrica emblemàtica, el Vapor del Fil.26 D’alguna manera, aquesta entesa permet reproduir a Espanya, a petita escala, el
model Coats d’Escòcia. Aquí, els Fabra, els «propietaris», representaven l’empresa i eren el nexe necessari per generar lligams d’agraïment i lleialtat entre
els treballadors.
Aquesta concepció «patrimonial» de la societat orientava l’acció de l’empresari, no tant cap a la cerca del dividend i el benefici anual, sinó cap al creixement i la constitució d’un patrimoni, la qual cosa li conferia una visió a llarg
termini que prioritzava la recerca de l’equilibri en les relacions laborals i en la
relació de la companyia amb el seu entorn social. La cura de l’empresa per les
condicions laborals dels seus treballadors, però també per aspectes d’assistència i per les condicions socials globals de l’entorn, creiem que estaven influïdes
per aquest element.27
Quina part de totes aquestes polítiques era pròpia de Coats i quina es
devia a l’orientació que els Fabra donaven a la companyia des d’aquí? Potser
és molt agosarat pensar que la fusió permeté als Fabra escometre el projecte
que, de fet, havien planificat dur a terme amb l’acord amb els Portabella: la
constitució d’una gran companyia de fils de cosir a Espanya, amb diversos
centres de producció integrats. La implicació personal absoluta dels Fabra en la
gestió de la companyia ens permet apuntar aquesta afirmació. A banda d’això,
falta sospesar d’on provenia l’impuls de les polítiques posades en pràctica a la
Fabra i Coats. Al nostre parer, el pes fonamental provenia de la casa escocesa.
El mateix model de gestió que hem anat descrivint faria impossible que a llarg
termini la filial mantingués una política que fos significativament diferent de
les directrius fonamentals definides per la matriu. A més, hem constatat que les
pràctiques de gestió seguides a Glasgow coincidien bàsicament amb les que hem
anat explicant en relació amb la Fabra i Coats.

26. Un exemple similar d’entesa amb uns socis majoritaris estrangers el tenim a la Compañía Roca
Radiadores, SA. Aquesta societat es formà el 1929, hereva de Talleres Roca, SA, l’empresa dels germans Roca que finalment hagué de transigir a les pressions d’adquisició de la multinacional americana American Radiator Company, la qual comprà un 51 % del capital de la nova societat. La
trajectòria de la companyia fins a la Guerra Civil és, en general, un altre exemple de bona entesa entre
una multinacional estrangera com a accionista majoritari i uns accionistes locals que porten amb
eficiència la gestió de la companya. Colomer, Roca: Història d’una…, pàg. 91-126.
27. Coincidim, doncs, tot i utilitzar arguments de tipus «social», amb Fernández Roca, «The strat
egies of…».
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Ja hem repassat les pressions dels directors de Coats per la reducció
d’horaris; l’encoratjament perquè s’instituïssin les pensions; les instruccions
per completar les prestacions de lleure de què gaudien els obrers de Borgonyà;
la participació dels directors britànics en els acords amb altres societats, alguns dels quals consistiren directament en l’adquisició del competidor; la seva
implicació en la definició de la política comercial; la incorporació de quadres
mitjos a les fàbriques de la companyia per assegurar uns mètodes de treball
homogenis, etc. És cert que, en el moment del tancament de les fàbriques a
causa de la reestructuració inicial, foren els Fabra mateix qui advocà perquè
es concedissin indemnitzacions o cobertures als treballadors acomiadats, i que
aquest mateix projecte de reestructuració deu molt a la pròpia iniciativa dels
directors espanyols. També és veritat que sovint eren els mateixos directors
espanyols els que exigien suport de la central en les àrees tècniques, de comptabilitat de costos i de control intern.
Podríem concloure, doncs, que les sensibilitats i les prioritats de gestió
dels Coats i dels Fabra eren força coincidents, cosa que permetia que les línies
mestres de la gestió dibuixades des de Glasgow tinguessin, en general, una
aplicació correcta i senzilla a la filial espanyola. El caràcter «familiar», comú
a la Coats i a la Fabra, era un element que facilitava l’entesa i el compromís
de les dues direccions en un model de gestió que defugia el conflicte cercant
l’equilibri i l’estabilitat.

Annexos

Annexos

Annex i. CA Hilaturas de Fabra y Coats. Evolució del balanç
Actius (1903-1935)

1903

Accions en
cartera

Obligacions
en cartera

7.250.000

5.950.000

Terrenys
i edificis

Maquinària
i existències

Valors
en cartera

28.525.532

Altres
deutors
5.961.041

Caixa
i bancs
2.139.244

Total
actius
49.825.817

1904

6.050.000

5.000.000

31.906.559

3.858.862

1.447.192

48.262.613

1905

5.000.000

5.000.000

32.884.982

4.053.546

1.278.021

48.216.550

1906

5.000.000

4.450.000

34.264.779

4.132.854

1.258.138

49.105.770

1907

5.000.000

4.450.000

34.441.729

4.239.737

2.016.357

50.147.823

1908

4.000.000

4.000.000

34.330.863

4.662.118

2.583.561

49.576.541

1909

4.000.000

4.000.000

34.270.759

4.499.363

3.468.983

50.239.106

1910

4.000.000

4.000.000

37.366.821

3.404.916

2.936.143

51.707.881

1911

4.000.000

4.000.000

36.945.205

4.036.049

2.707.411

51.688.665

1912

4.000.000

4.000.000

37.661.097

3.588.790

3.365.959

52.615.845

1913

4.000.000

4.000.000

38.725.693

3.549.889

3.015.437

53.291.019

1914

4.000.000

4.000.000

38.291.567

5.349.119

1.928.550

53.569.236

1915

4.000.000

4.000.000

41.708.107

4.938.670

671.554

55.318.332

1916

4.000.000

4.000.000

44.007.545

2.039.068

494.257

54.540.869

1917

4.000.000

4.000.000

43.240.179

3.880.648

419.284

55.540.112

1918

4.000.000

4.000.000

44.095.322

1.999.853

1.128.367

55.223.542

3.429.848

1.897.363

57.324.783

1920

6.950.000

4.020.000

11.083.354

55.788.975

465.975

8.132.906

416.783

86.857.994

1921

6.950.000

3.990.000

11.981.938

59.753.156

465.975

7.259.069

2.917.699

93.317.837

1919

500.000

51.497.572

1922

6.950.000

3.940.000

13.874.071

61.100.909

490.975

5.771.494

1.537.897

93.665.347

1923

5.660.500

3.100.500

16.147.826

64.867.683

4.607.389

6.322.780

2.458.160

103.164.838

1924

5.360.500

2.900.500

17.280.823

72.079.475

4.603.860

4.704.767

2.661.802

109.591.726

1925

5.360.500

2.800.500

17.347.268

66.144.170

4.581.108

2.052.877

2.705.415

100.991.838

1926

5.360.500

2.700.500

17.578.619

65.364.848

4.591.152

5.241.023

2.485.594

103.322.236

17.654.296

63.464.155

4.581.040

5.750.381

2.487.820

93.937.692
95.174.665

1927
1928

18.100.568

64.302.318

4.575.984

5.826.124

2.369.671

1929

18.404.506

66.549.035

4.560.984

7.602.892

2.524.256

99.641.674

1930

18.803.852

67.075.937

6.155.984

7.796.935

2.622.873

102.455.581

1931

19.118.673

64.211.074

7.092.971

7.654.378

2.675.242

100.752.337

1932

19.202.396

64.524.483

7.090.588

8.497.543

2.629.606

101.944.617

1933

19.343.068

66.729.594

7.068.086

8.771.973

4.416.321

106.329.042

1934

19.579.405

66.838.682

7.040.537

8.575.336

3.255.196

105.289.156

1935

19.826.203

66.316.287

7.192.037

8.959.372

3.144.866

105.438.765

Els exercicis 1903-1907 no coincideixen amb l’any natural. Els períodes són: 1903: 01/05/190330/06/1904; 1904: 01/07/1904-30/06/1905; 1905: 01/07/1905-30/06/1906; 1906: 01/07/1906-30/06/1907; 1907:
01/07/1907-31/12/1907. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas
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Annex i. CA Hilaturas de Fabra y Coats. Evolució del balanç
Passius, beneficis i dividends (1903-1935)
Capital

Beneficis

Fons amortització
immobilitzat

Reserves

Obligacions

Préstecs
Coats

1903

30.000.000

1.103.505

15.000.000

1904

30.000.000

930.321

15.000.000

1905

30.000.000

756.318

15.000.000

1906

30.000.000

1.075.273

15.000.000

1907

30.000.000

734.371

15.000.000

1908

30.000.000

1.519.327

15.000.000

1909

30.000.000

1.874.322

15.000.000

1910

30.000.000

2.452.469

15.000.000

1911

30.000.000

2.069.480

15.000.000

1912

30.000.000

1.706.459

15.000.000

1913

30.000.000

2.049.491

14.900.000

1914

30.000.000

2.157.621

14.800.000

1915

30.000.000

2.520.258

14.650.000

1916

30.000.000

3.068.680

14.500.000

1917

30.000.000

3.363.410

14.350.000

1918

30.000.000

2.624.573

14.200.000

1919

30.000.000

3.920.098

1920

45.000.000

5.214.543

8.452.965

600.000

18.850.000

1921

45.000.000

3.329.473

8.031.284

1.600.000

18.600.000

1922

45.000.000

3.405.496

8.734.807

2.000.000

18.350.000

9.132.406

1923

45.000.000

3.902.832

9.833.221

2.000.000

18.100.000

12.908.016

1924

45.000.000

4.559.293

10.384.098

2.500.000

17.850.000

12.951.255

1925

45.000.000

3.460.018

10.551.447

3.450.000

17.500.000

13.246.310

1926

45.000.000

2.701.213

12.427.055

3.450.000

17.150.000

10.987.718

1927

45.000.000

3.898.222

13.987.963

3.450.000

16.800.000

1.565.644

1928

45.000.000

4.211.281

15.611.386

3.450.000

16.450.000

1.933.650

1929

45.000.000

4.021.509

16.875.167

3.650.000

16.050.000

2.052.755

1930

45.000.000

3.051.850

18.183.340

3.650.000

15.650.000

5.123.998

1931

45.000.000

3.426.040

19.560.863

3.650.000

15.250.000

3.350.783

1932

45.000.000

3.706.012

20.918.352

4.050.000

14.850.000

908.512

1933

50.000.000

3.438.621

22.222.616

5.200.000

14.350.000

2.948.007

1934

50.000.000

3.312.248

23.239.782

5.710.000

13.850.000

1.626.831

1935

50.000.000

3.010.140

24.663.513

6.210.000

13.350.000

1.390.725

14.050.000

9.901.638

Els exercicis 1903-1907 no coincideixen amb l’any natural. Els períodes són: 1903: 01/05/1903-30/06/1904;
1904: 01/07/1904-30/06/1905; 1905: 01/07/1905-30/06/1906; 1906: 01/07/1906-30/06/1907. 1907: 01/07/190731/12/1907. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas
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Préstecs Manufacturas
de Algodón Reunidas

Valors pendents

638.750

Creditors

Total passius

Dividends
distribuïts

3.722.311

49.825.817

964.132

2.332.292

48.262.613

770.571

2.460.232

48.216.550

640.231

3.030.497

49.105.770

950.000

4.413.451

50.147.823

700.000

3.057.214

49.576.541

1.275.000

3.364.784

50.239.106

1.750.000

4.255.411

51.707.881

2.200.000

4.619.185

51.688.665

2.050.000

5.909.387

52.615.845

1.650.000

6.341.528

53.291.019

1.950.000

6.611.615

53.569.236

2.100.000

8.148.074

55.318.332

2.400.000

6.972.189

54.540.869

3.000.000

7.826.702

55.540.112

3.300.000

8.398.969

55.223.542

2.550.000

9.354.684

57.324.783

3.750.000

8.101.736

86.857.994

4.060.767

369.783

6.485.659

93.317.837

3.320.000

715.000

6.327.637

93.665.347

3.320.000

2.388.399

615.750

8.416.621

103.164.838

3.369.738

2.660.729

1.464.597

12.221.754

109.591.726

3.444.975

781.350

733.521

6.269.191

100.991.838

3.444.975

657.510

832.249

10.116.491

103.322.236

2.608.975

555.255

1.044.305

7.636.303

93.937.692

3.861.244

522.077

1.319.406

6.676.864

95.174.665

4.000.000

442.285

1.238.131

10.311.826

99.641.674

4.000.000

313.767

909.040

10.573.586

102.455.581

3.000.000

270.333

796.306

9.448.011

100.752.337

3.000.000

376.185

1.005.181

11.130.373

101.944.617

2.500.000

439.002

834.113

6.896.683

106.329.042

2.925.000

551.671

951.578

6.047.046

105.289.156

2.800.000

445.027

554.747

5.814.612

105.438.765

2.500.000
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Annex ii. Fabra i Coats i La España Industrial
Vendes i beneficis
Fabra i Coats

La España Industrial

Deflactor

Pessetes corrents
Vendes

Beneficis

Vendes

Beneficis

1903

12.884.842

1.103.505

4.057.429

259.981

11,40

1904

13.717.887

1.359.459

4.020.339

6.789

11,47

1905

13.498.853

1.216.318

4.395.035

413.967

11,90

1906

12.572.551

1.525.273

5.067.675

511.265

11,60

1907

12.942.991

734.371

5.147.264

472.159

11,06

1908

13.019.040

1.511.470

5.468.081

470.844

10,88

1909

12.785.029

1.834.182

5.469.747

657.512

12,08

1910

13.742.831

2.463.178

5.084.053

660.451

10,74

1911

13.811.481

1.988.407

4.710.155

642.912

10,68

1912

14.365.907

1.703.974

5.896.561

680.418

10,43

1913

14.083.126

2.013.049

4.737.132

670.576

10,46

1914

14.201.114

2.157.621

4.954.035

658.334

11,20

1915

16.156.943

2.462.636

6.307.527

1.204.170

12,05

1916

18.705.602

2.948.422

5.423.527

763.270

12,81

1917

22.518.477

3.363.410

7.621.572

888.920

12,97

1918

21.545.758

2.624.572

6.221.564

1.073.662

15,57

1919

27.978.086

3.920.098

9.327.509

1.203.827

17,72

1920

41.709.703

5.214.543

14.067.574

2.519.495

20,08

1921

40.760.728

3.329.473

11.791.992

3.444.333

18,08

1922

41.391.976

3.405.496

15.219.987

4.737.719

18,51

1923

40.835.071

3.817.336

14.429.921

4.152.279

17,45

1924

46.014.122

4.559.293

11.969.453

2.725.878

19,48

1925

44.317.337

3.460.018

12.668.234

3.504.957

20,09

1926

44.481.937

2.686.169

10.857.222

2.501.814

19,09

1927

42.506.846

3.898.221

12.035.952

2.750.313

20,75

1928

41.428.640

4.174.303

11.925.466

2.462.595

19,80

1929

41.522.148

4.010.227

11.959.725

1.795.454

20,73

1930

41.449.505

3.030.341

12.532.880

1.275.472

19,67

1931

42.890.881

3.426.040

15.173.920

1.191.164

21,37

1932

42.449.093

3.706.011

16.542.942

1.164.645

20,62

1933

41.616.736

3.438.621

17.121.212

1.519.458

19,59

1934

40.969.655

3.312.248

14.315.715

1.145.311

20,28

1935

42.718.103

3.010.140

14.951.907

787.119

19,94

Per a la Fabra i Coats les xifres de les vendes es corresponen amb els anys naturals, però les dels beneficis
no s’hi corresponen fins al 1908. Els periodes per als beneficis són: 1903: 01/05/1903-30/06/1904; 1904:
01/07/1904-30/06/1905; 1905: 01/07/1905-30/06/1906; 1906: 01/07/1906-30/06/1907, 1907: 01/07/1907-31/12/1907.
Font: Per a Fabra i Coats: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas. Per a
La España Industrial les xifres estan extretes d’Enric Ribas Miràngels, «La España Industrial (1851-1936):
Análisis económico-financiero de la Compañía» dins Miquel G utiérrez Poch (coord.), Doctor Jordi Nadal
(homenatge): la industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya, Barcelona, Universitat de
Barcelona, II, 1999, pàg. 1125-1163. Per al deflactor: Albert Carreras, Xavier Tafunell, Historia económica
de la España contemporánea, Barcelona, Ed. Crítica, 2004. Apéndice. Índice de precios al consumo (IPC)
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Annex iii. Rendibilitat financera de la Fabra i Coats i de La España Industrial
Rendibilitat financera (benefici / recursos propis)
Fabra i Coats

La España Industrial

Indústria de béns de consum

1903

4,9 %

2,9 %

12,80 %

1904

3,9 %

0,1 %

5,20 %

1905

3,0 %

4,6 %

6,60 %

1906

4,3 %

5,7 %

6%

1907

2,9 %

5,3 %

5,70 %

1908

5,8 %

5,3 %

7,30 %

1909

7,2 %

7,4 %

7,70 %

1910

9,4 %

7,4 %

8,70 %

1911

8,0 %

7,2 %

5,70 %

1912

6,6 %

7,6 %

6,10 %

1913

7,9 %

7,5 %

6,40 %

1914

8,3 %

7,3 %

4,50 %

1915

9,7 %

13,3 %

8%

1916

11,8 %

8,1 %

9,70 %

1917

12,9 %

9,4 %

11 %

1918

10,1 %

11,1 %

12,80 %

1919

13,1 %

12,2 %

15,60 %

1920

13,5 %

24,8 %

15,20 %

1921

8,4 %

32,8 %

11,10 %

1922

8,5 %

41,3 %

12,50 %

1923

9,4 %

31,9 %

12,70 %

1924

10,8 %

19,4 %

15,50 %

1925

8,0 %

24,7 %

10,60 %

1926

6,3 %

16,9 %

9,00 %

1927

8,0 %

18,4 %

9,30 %

1928

8,7 %

16,3 %

10,20 %

1929

8,3 %

11,8 %

10,60 %

1930

6,3 %

8,4 %

11,10 %

1931

7,0 %

6,5 %

11,00 %

1932

7,6 %

6,3 %

8,90 %

1933

6,2 %

8,3 %

8,60 %

1934

5,9 %

6,2 %

8,90 %

1935

5,4 %

4,3 %

13,30 %

Mitjana

7,8 %

12,1 %

9,6 %

Font: Per a la Fabra i Coats, MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas.
Per a La España Industrial, Enric Ribas Miràngels, «La España Industrial (1851-1936): Análisis económicofinanciero de la Compañía» dins Miquel Gutiérrez Poch (coord.), Doctor Jordi Nadal (homenatge): la
industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya, Barcelona, Universitat de Barcelona, II, 1999,
pàg. 1125-1163; Xavier Tafunell, «La rentabilidad financiera de la empresa española, 1880-1981: Una
estimación en perspectiva sectorial», Revista de Historia Industrial, 18 (2000), pàg. 106-107
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Annex iv. CA Sucesora de Fabra y Portabella. Evolució del balanç
Actius (1885-1902)
Accions en cartera

Obligacions en
cartera

1885

1.000.000

1886

1.000.000

1887

Terrenys

Edificis

Maquinària

2.681.734

1.914.910

820.103

1.851.664

1.945.869

1.000.000

820.103

1.822.963

1.849.220

1888

1.000.000

820.103

1.792.517

1.793.273

1889

1.000.000

820.103

1.763.825

1.684.711

1890

1.000.000

320.103

1.804.309

1.769.609

1891

1.000.000

739.039

1.602.777

1.793.085

1892

1.000.000

739.039

1.596.403

1.651.634

1893

1.000.000

739.039

1.685.620

1.710.621

1894

1.000.000

739.039

1.577.475

1.608.782

1895

105.000

1.000.000

742.019

1.537.624

1.420.661

1896

105.000

1.000.000

742.019

1.536.129

1.287.579

1897

105.000

1.000.000

742.019

1.516.028

1.163.739

1898

105.000

1.000.000

742.019

1.483.346

1.028.476

1899

105.000

1.000.000

742.019

1.440.593

890.788

1900

105.000

1.000.000

742.019

1.359.688

809.858

1901

105.000

1.000.000

742.019

1.347.848

877.825

1902

105.000

1.000.000

751.852

1.308.424

740.318

Annex iv. CA Sucesora de Fabra y Portabella. Evolució del balanç
Passius, beneficis i dividends (1885-1902)
Capital

Beneficis

Obligacions

Altres creditors
i reserves

Total passius

Dividends
distribuïts

Remuneració
dels directors (2)

1885

3.000.000

503.540

6.000.000

350.109

9.853.649

360.000

90.000

1886

3.000.000

252.256

5.990.000

419.915

9.662.171

180.000

45.000

1887

3.000.000

128.904

5.980.000

730.156

9.839.060

105.000

23.040

1888

3.000.000

115.217

5.960.000

901.752

9.976.969

90.000

20.700

1889

3.000.000

366.272

5.950.000

766.633

10.082.905

300.000

65.880

1890

3.000.000

255.977

5.940.000

734.214

9.930.191

210.000

45.900

1891 (1)

3.000.000

366.490

5.981.200

234.161

9.581.851

300.000

65.880

1892 (1)

3.000.000

219.478

5.193.158

327.556

8.740.191

180.000

39.420

1893

3.000.000

293.488

4.780.000

940.348

9.013.836

240.000

52.827

1894

3.000.000

220.060

4.770.000

529.338

8.519.398

1895

3.000.000

284.627

4.297.000

1.152.247

8.733.874

1896

3.000.000

180.828

4.137.000

833.441

8.151.269

1897

3.000.000

215.047

4.075.000

697.464

7.987.511

1898

3.000.000

283.536

3.750.000

1.007.088

8.040.624

231.600

50.940

1899

3.000.000

354.204

3.250.000

818.033

7.422.237

1900

3.000.000

284.834

3.240.000

974.100

7.498.934

231.600

51.270

1901

3.000.000

213.026

3.200.000

993.541

7.406.567

1902

3.000.000

286.852

3.190.000

1.339.500

7.816.352

Font: Gaceta de Madrid
(1) A l’epígraf «Obligacions» s’inclouen també altres passius que no hem pogut identificar.
(2) Inclou remuneració dels accionistes per administració i gerència. Comptabilitzada
com a distribució del resultat

Annexos

Existències

Despeses instal·lació

Altres deutors

Caixa
(efectiu)

Total actius

3.023.448

54.678

840.039

338.840

9.853.650

3.360.785

48.842

517.694

117.214

9.662.171

3.197.085

42.743

914.886

192.060

9.839.060

3.178.940

36.644

1.274.430

81.063

9.976.969

3.512.086

30.544

1.201.286

70.349

10.082.905

3.781.812

24.445

972.203

257.710

9.930.191

3.654.846

18.314

286.265

487.524

9.581.851

3.320.010

12.246

311.189

109.671

8.740.192

3.423.580

6.147

138.262

310.568

9.013.836

3.123.802

388.710

81.590

8.519.398

2.572.495

682.367

673.708

8.733.874

2.445.383

676.346

358.812

8.151.268

2.506.822

456.242

497.662

7.987.511

2.397.578

802.963

481.242

8.040.624

2.117.177

1.004.255

122.405

7.422.237

2.601.636

717.419

163.313

7.498.934

2.599.530

634.249

100.095

7.406.567

2.771.246

899.052

240.459

7.816.351
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Annex v. Accionistes presents a la JGE de 30 d’agost de 1933

Titulars

Nre. acc.
ordinàries

%

Nre. acc.
preferents

Nre. total
accions

%

29.416

58,8  %

19.335

48.751

54,2 %

Ferran Fabra i Puig, marquès d’Alella

4.630

9,3 %

4.835

9.465

10,5 %

Romà Fabra

4.450

8,9 %

1.932

6.382

7,1 %

English Sewing Cotton

2.990

6,0 %

1.851

4.841

5,4 %

0,0 %

1.110

1.110

1,2 %

J. & P. Coats

Montepío de Empleados de la Compañía
Joan Fabra

646

1,3 %

344

990

1,1 %

Lluís Fabra de Sentmenat

788

1,6 %

24

812

0,9 %

Josefa Andrés F. Gayon

607

1,2 %

607

0,7 %

Julia Planas

600

1,2 %

600

0,7 %

Atanasio Larrañaga

309

0,6 %

509

0,6 %

Ignacio Font

400

0,8 %

400

0,4 %

Enriqueta Miquel

375

0,8 %

375

0,4 %

Francisco Vives Oller

358

0,7 %

358

0,4 %

Emili Portabella

300

0,6 %

300

0,3 %

Carles Portabella

300

0,6 %

300

0,3 %

Antonio Doménech

100

0,2 %

220

0,2 %

Mercedes Garí Gimeno

217

0,4 %

217

0,2 %

Jorge Garí

217

0,4 %

217

0,2 %

Carmen Jover

100

0,2 %

207

0,2 %

Dolores Arias Comellas

206

0,4 %

206

0,2 %

José Jover

100

0,2 %

200

0,2 %

Manuel Doncel

186

0,4 %

186

0,2 %

Leandro Jover

99

0,2 %

181

0,2 %

Francisca Rombonts

143

0,3 %

143

0,2 %

Alberto Marchal

140

0,3 %

140

0,2 %

J. O. M. Clark

100

0,2 %

131

0,1 %

Antonio Garcia

124

0,2 %

124

0,1 %

Camil Fabra

112

0,2 %

112

0,1 %

Josefina Arnús

102

0,2 %

102

0,1 %

Marta Arnús

101

0,2 %

101

0,1 %

W. H. Sutton

77

0,2 %

95

0,1 %

Teresa Colomé

72

0,1 %

72

0,1 %

Teresa Portabella

72

0,1 %

72

0,1 %

Alfons Fabra

66

0,1 %

66

0,1 %

Luisa Rombonts

61

0,1 %

61

0,1 %

M. del Pilar Romeu

60

0,1 %

60

0,1 %

Francisco Jover

58

0,1 %

58

0,1 %

Luis Jover Vidal

54

0,1 %

54

0,1 %

Luis Vila

50

0,1 %

50

0,1 %

Carmen Pons

47

0,1 %

47

0,1 %

200

120

107

100

82

31
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Titulars

Nre. acc.
ordinàries

%

Nre. acc.
preferents

Nre. total
accions

%

Baltasar Portabella

47

0,1 %

47

0,1 %

Teresa Arias

38

0,1 %

38

0,0 %

Joaquín Font

35

0,1 %

35

0,0 %

Angeles Belderraín

32

0,1 %

32

0,0 %

Luis Balvey

29

0,1 %

29

0,0 %

Camila Ribas

24

0,0 %

24

0,0 %

Ana Ribas

24

0,0 %

24

0,0 %

Pura Belderraín

24

0,0 %

24

0,0 %

María Teresa Ribas

24

0,0 %

24

0,0 %

Amparo Belderraín

24

0,0 %

24

0,0 %

Enrique de Piñeiro

22

0,0 %

22

0,0 %

Feliciano Alcover

22

0,0 %

22

0,0 %

Emilio Vallés

20

0,0 %

20

0,0 %

Joaquín Castellà

20

0,0 %

20

0,0 %

Faustino Rodríguez

20

0,0 %

20

0,0 %

José Manuel Catasús

19

0,0 %

19

0,0 %

Trinidad Catasús

18

0,0 %

18

0,0 %

Nellie Sutton

14

0,0 %

18

0,0 %

H. F. Olivant

16

0,0 %

16

0,0 %

Asunción Vallés

15

0,0 %

15

0,0 %

W. F. Houstoun

12

0,0 %

15

0,0 %

Arturo Lacambra

14

0,0 %

14

0,0 %

Rosa Coronas

14

0,0 %

14

0,0 %

María Juba

12

0,0 %

12

0,0 %

José M. de Palleja

12

0,0 %

12

0,0 %

Pablo Vidal

12

0,0 %

12

0,0 %

M. Isabel Fuster Fabra

10

0,0 %

10

0,0 %

Camila Fabra

10

0,0 %

10

0,0 %

Elisa Fontanals

8

0,0 %

8

0,0 %

José Llopart

7

0,0 %

7

0,0 %

María Llopart

7

0,0 %

7

0,0 %

Luisa Llopart

7

0,0 %

7

0,0 %

Mercedes Llopart

7

0,0 %

7

0,0 %

Matilde Llopart

6

0,0 %

6

0,0 %

Antonio Llopart

6

0,0 %

6

0,0 %

Juan Costa

4

0,0 %

4

49.468

98,9 %

Total accions junta
Resta
Total accions companyia

4

3

0,0 %

30.096

79.564

88,4 %

532

9.904

10.436

11,6 %

50.000

40.000

90.000

100 %

Tant les accions ordinàries com les preferents tenien un valor nominal de 500 pessetes/acció.
El capital social de la companyia ascendia, doncs, a 45.000.000 pessetes. Font: MUHBA, Arxiu
Fabra i Coats. Caixa 368. Consejo de Inspección. Actas
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Ptes.
corrents

Ptes.
constants

Ptes.
corrents

Ptes.
constants

Remuneració
recursos
invertits

Dividends +
interessos
obligacions

Rendibilitat
financera

Recursos
invertits

Beneficis +
interessos
obligacions

Annex vi. Sucesora de Fabra y Portabella
Evolució de l’immobilitzat net + existències i dels recursos invertits
Immobilitzat
net +
existències

328

1885

7.620.092

62.154.095

8.000.000

65.252.855

853.540

10,7 %

710.000

8,9 %

1886

7.978.421

65.053.197

7.990.000

65.171.949

601.556

7,5 %

529.300

6,6 %

1887

7.689.371

62.701.280

7.980.000

65.090.582

477.504

6,0 %

453.600

5,7 %

1888

7.584.833

61.833.749

7.960.000

64.924.607

462.417

5,8 %

437.200

5,5 %

1889

7.780.725

63.486.849

7.950.000

64.840.218

712.772

9,0 %

646.500

8,1 %

1890

7.675.832

62.548.629

7.940.000

64.750.773

601.777

7,6 %

555.800

7,0 %

1891

7.789.748

63.587.054

7.981.200

65.126.342

715.174

9,0 %

648.684

8,1 %

1892

7.307.086

59.269.864

7.193.158

58.077.665

512.999

7,1 %

473.521

6,6 %

1893

7.558.860

61.511.841

6.780.000

54.398.610

558.088

8,2 %

504.600

7,4 %

1894

7.049.098

56.919.397

6.770.000

54.308.520

483.960

7,1 %

1895

6.272.799

49.704.719

6.192.000

48.936.773

515.417

8,3 %

1896

6.011.110

47.364.030

6.032.000

47.505.646

400.418

6,6 %

1897

5.928.608

46.647.863

5.970.000

46.967.452

430.297

7,2 %

1898

5.651.419

44.357.049

5.645.000

44.281.501

476.036

8,4 %

424.100

7,5 %

1899

5.190.578

40.434.994

5.145.000

40.026.182

511.704

9,9 %

1900

5.513.201

43.328.478

5.135.000

39.936.496

441.634

8,6 %

388.400

7,6 %

1901

5.567.223

43.817.803

5.095.000

39.574.177

367.026

7,2 %

1902

5.571.840

43.859.704

5.085.000

39.483.433

440.152

8,7 %

Total
Variació

7,9 %
-29,4 %

7,2 %

-39,5 %

Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos ii i iv. Hem utilitzat els mateixos deflactors que l’indicat a
l’annex ii. Els interessos són fruit d’un càlcul estimatiu que s’ha fet multiplicant l’import a final d’any de
les obligacions per un 7 % d’interès per a Sucesora de Fabra y Portabella i un 4,5 % per a Fabra i Coats.
Recordem que el 1907 és un exercici de sis mesos per a Fabra i Coats
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Ptes.
corrents

Ptes.
constants

Ptes.
corrents

Remuneració
recursos
invertits

Dividends +
interessos
obligacions

Rendibilitat
financera

Beneficis +
interessos
obligacions

Recursos
invertits

Immobilitzat
net +
existències

Annex vi. Fabra i Coats
Evolució de l’immobilitzat net + existències i dels recursos invertits

Ptes.
constants

1903

28.525.532

250223961

31.800.000

278.947.368

1.510.755

4,8 %

1.371.382

4,3 %

1904

31.906.559

279.701.098

33.950.000

297.691.919

1.380.321

4,1 %

1.220.571

3,6 %

1905

32.884.982

287.923.142

35.000.000

306.515.449

1.206.318

3,4 %

1.090.231

3,1 %

1906

34.264.779

299.817.937

35.550.000

311.256.828

1.550.023

4,4 %

1.424.750

4,0 %

1907

34.441.729

301.417.847

35.550.000

311.256.828

971.746

2,7 %

937.375

2,6 %

1908

34.330.863

300.398.858

37.000.000

324.584.034

2.014.327

5,4 %

1.770.000

4,8 %

1909

34.270.759

299.901.315

37.000.000

324.584.034

2.369.322

6,4 %

2.245.000

6,1 %

1910

37.366.821

328.728.704

37.000.000

324.584.034

2.947.469

8,0 %

2.695.000

7,3 %

1911

36.945.205

324.780.990

37.000.000

324.584.034

2.564.480

6,9 %

2.545.000

6,9 %

1912

37.661.097

331.644.766

37.000.000

324.584.034

2.201.459

5,9 %

2.145.000

5,8 %

1913

38.725.693

341.822.543

36.900.000

323.628.011

2.539.991

6,9 %

2.440.500

6,6 %

1914

38.291.567

337.946.424

36.800.000

322.735.154

2.643.621

7,2 %

2.586.000

7,0 %

1915

41.708.107

366.299.456

36.650.000

321.490.341

2.999.508

8,2 %

2.879.250

7,9 %

1916

44.007.545

384.249.785

36.500.000

320.319.380

3.541.180

9,7 %

3.472.500

9,5 %

1917

43.240.179

378.333.321

36.350.000

319.162.865

3.829.160

10,5 %

3.765.750

10,4 %

1918

44.095.322

383.825.566

36.200.000

318.199.474

3.083.573

8,5 %

3.009.000

8,3 %

1919

51.497.572

425.598.987

43.550.000

359.678.030

4.529.848

10,4 %

4.359.750

10,0 %

1920

58.419.365

460.070.068

53.480.000

409.130.221

5.881.893

11,0 %

4.728.117

8,8 %

1921

63.703.810

489.298.194

54.260.000

413.444.380

3.986.923

7,3 %

3.977.450

7,3 %

1922

66.240.173

503.000.855

54.460.000

414.524.877

4.053.946

7,4 %

3.968.450

7,3 %

1923

71.182.288

531.322.434

56.339.000

425.292.785

4.577.810

8,1 %

4.044.715

7,2 %

1924

78.976.200

571.332.245

57.089.000

429.142.888

5.232.021

9,2 %

4.117.703

7,2 %

1925

72.939.991

541.286.409

57.789.000

432.627.209

4.121.496

7,1 %

4.106.453

7,1 %

1926

70.516.412

528.590.864

57.539.000

431.317.623

3.351.440

5,8 %

3.259.203

5,7 %

1927

67.130.488

512.273.160

65.250.000

468.479.068

4.654.222

7,1 %

4.617.244

7,1 %

1928

66.791.500

510.561.098

64.900.000

466.711.392

4.951.531

7,6 %

4.740.250

7,3 %

1929

68.078.374

516.768.884

64.700.000

465.746.606

4.743.759

7,3 %

4.722.250

7,3 %

1930

67.696.448

514.827.220

64.300.000

463.713.053

3.756.100

5,8 %

3.704.250

5,8 %

1931

63.768.883

496.448.347

63.900.000

461.841.270

4.112.290

6,4 %

3.686.250

5,8 %

1932

62.808.526

491.790.943

63.900.000

461.841.270

4.374.262

6,8 %

3.168.250

5,0 %

1933

63.850.046

497.107.532

69.550.000

490.682.515

4.084.371

5,9 %

3.570.750

5,1 %

1934

63.178.304

493.795.194

69.560.000

490.731.825

3.935.498

5,7 %

3.423.250

4,9 %

1935

61.478.977

485.272.992

69.560.000

490.731.825

3.610.890

5,2 %

3.100.750

4,5 %

Total
Variació

6,9 %
93,9 %

75,9 %

6,4 %
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Annex vi. Sucesora de Fabra y Portabella
Evolució de l’immobilitzat net + existències i dels recursos invertits (1885-1902)
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Annex vi. Fabra i Coats
Evolució de I’immobilitzat net + existències i dels recursos invertits (1903-1935)
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Font: Elaboració pròpia a partir dels annexos ii i iv. Hem utilitzat els mateixos deflactors que l’indicat
a l’annex ii. Els interessos són fruit d’un càlcul estimatiu que s’ha fet multiplicant l’import a final d’any
de les obligacions per un 7 % d’interès per a Sucesora de Fabra y Portabella i un 4,5 % per a Fabra
i Coats. Recordem que el 1907 és un exercici de sis mesos per a Fabra i Coats

Annexos

Annex vii. «Carta de pago. Firmada por Andreu Font mestre de casa y Joseph Plantada mestre fuster á
favor de D. Fernando Puig en nom y per la raó social de Puig Portabella y Cmpª y de D. Joseph Mª de
Ramis pagant per la mateixa raó social de la cuantitat de 9.450 u, 12 q, 6 g» (23/8/1841). Font: MUHBA,
Arxiu Fabra i Coats. Caixa 696. Vapor del Fil

331

332

Pere Colomer i Roma

Annexos

333

334

Pere Colomer i Roma

Annexos

Annex viii. Cartes enviades per Romà Fabra a la matriu britànica on s’explicava la situació política
del país. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 368. Correspondència. 4.2.23, 4/8/1931, 17/8/1931
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Annex ix. Font: MUHBA, Arxiu Fabra i Coats. Caixa 1222. Constitución compañía. Documento privado
núm. 5: «Valoración del establecimiento industrial radicado en San Andreu del Palomar y llamado
“Cal Alsina”» (19/5/1903) (Extracte)
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Caixa 368. 4.2.23. Copiador Correspondencia, 8/5/1933. 4.2.24. Correspondència, 3/8/1933
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Nota sobre l’autor
Pere Colomer i Roma és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona.
La seva activitat de recerca s’ha centrat en l’estudi de la història industrial i de les colònies
industrials. Va participar en el llibre Borgonyà: Una colònia industrial del Ter (1996) (guardonat
amb el premi Bonaplata), i va publicar l’article «Origen i desenvolupament d’una colònia
industrial: Els casos de Vila-seca i Borgonyà, 1880-1936», Nous usos per a antics espais industrials
(2003). En l’àmbit de la història empresarial, és autor, entre altres treballs, del llibre Roca:
Història d’una indústria (2009) i de l’article «La política de la piel: El sector curtidos en España
(1940-1980)», publicat dins la Revista de Historia Industrial (núm. 24). Realitza la seva activitat
professional en el camp de l’empresa privada, en les àrees de direcció i gestió.
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Agraïments
Aquest treball ha estat possible gràcies a la confiança i l’impuls de tot l’equip del Museu d’Història
de Barcelona, a qui he d’agrair les facilitats que m’han donat en tot moment per tirar endavant
aquest projecte. Dec un reconeixement especial al doctor Àlex Sánchez Suárez, professor de la
Universitat de Barcelona, que ha tingut l’amabilitat de llegir diversos esborranys del text i orientarme en el procés de redacció definitiva. Les seves observacions sobre el treball, tant formals com
de contingut, han contribuït a millorar-lo substancialment; d’altra banda, les sessions de treball
que hem realitzat han estat molt enriquidores en l’esfera personal. Per descomptat, no cal dir que
qualsevol mancança que encara hi resti només pot ser atribuïda a l’autor.
A més de l’accés al Fons Fabra i Coats del MUHBA, per a l’elaboració del treball ha estat impres
cindible el contacte amb els Amics de la Fabra i Coats, que m’han donat tot tipus de facilitats per
accedir al valuós fons documental del qual disposa l’associació. Una part de la documentació
utilitzada sobre els orígens de la Fabra i Coats l’he pogut consultar mercès a l’amabilitat de Francesc
Cabana, que em va obrir els seus arxius. Les converses i intercanvis de llibres amb Josep Roma
m’han estat molt útils per descobrir nous aspectes de la història de la companyia i enfocar el tema
dels fonaments ideològics del paternalisme a Catalunya.
Si anem una mica més enrere, voldria tenir un record per a tot l’equip de treball que fa gairebé
vint anys va iniciar la recerca sobre la colònia industrial de Borgonyà. Sense aquesta iniciativa,
coordinada pel malaguanyat Joan Morera i en la qual vaig tenir la sort de participar, de ben
segur que no hauria tingut l’oportunitat que ara m’ha brindat el MUHBA. No vull desaprofitar
l’ocasió per agrair al doctor Joaquim Albareda, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, el seu
mestratge, el suport i els bons consells que des dels meus temps a l’institut sempre m’ha ofert.
Sense dubte sóc deutor de la seva manera d’entendre l’ofici i de la passió per la història que ha
sabut transmetre als seus alumnes. Finalment voldria agrair la comprensió i la paciència que
la Teresa, la Mireia, la Neus i l’Anna han tingut al llarg dels quatre anys llargs en què he estat
immers en «l’univers Fabra i Coats».

Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona
President: Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Vocals: Sr. Jordi Martí i Galbis, Sr. Jordi Joly Lena, Sr. Vicente Guallart Furió, Sr. Àngel
Miret Serra, Sra. Marta Clari Padrós, Sr. Miquel Guiot Rocamora, Sr. Marc Puig Guàrdia,
Sr. Josep Lluís Alay i Rodríguez, Sr. José Pérez Freijo, Sra. Pilar Roca Viola
Institut de Cultura de Barcelona
Consell d’Administració
President: Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Vicepresident: Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Vocals: Sra. Francina Vila i Valls, Sr. Guillem Espriu Avedaño, Sra. Ángeles Esteller
Ruedas, Sra. Isabel Ribas Seix, Sr. Pius Alibek, Sra. Montserrat Vendrell i Rius,
Sra. Elena Subirà Roca, Sr. Josep M. Montaner i Martorell, Sr. Miquel Cabal i Guarro,
Sra. Maria del Mar Dierssen i Soto, Sr. Daniel Giralt-Miracle Rodríguez, Sr. Ramon
Massaguer i Meléndez, Sra. Arantxa García Terente
Col·lecció «Pòsits»
Edició
Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura,
Museu d’Història de Barcelona
MUHBA, direcció
Joan Roca i Albert
Coordinació editorial
María José Balcells
Revisió lingüística
Esther Tallada
Disseny gràfic i maquetació
Hermanos Berenguer
Tractament d’imatges
Nova Era Barcelona
Impressió i enquadernació
Grafos SA - Barcelona

Primera edició: setembre 2014
© de l’edició: Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Museu d’Història
de Barcelona, Edicions de La Central, 2014
© del text: Pere Colomer i Roma
© de les fotografies: els seus autors i Jordi Daví Martí (pags. 48-49, 158-159 i 182-183)
S’han fet totes les gestions possibles per identificar els propietaris dels drets
de les fotografies. Qualsevol error o omissió s’haurà de notificar per escrit a l’editor
i es corregirà en edicions posteriors.
En queda prohibida la reproducció total o parcial sense el permís exprés de l’editor,
en els termes marcats per la llei.
ISBN: 978-84-9850-575-7
ISBN: 978-84-9408-135-4
Dipòsit legal: B 19857-2014
www.bcn.cat/publicacions
www.museuhistoria.bcn.cat

