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ESTEVE DEU 1 BAIGUAL 

INTRODUCCI~ nes,semblants a aquelles que s'importaven d'altres 

Al llarg del segle XIX es consolida a Sabadell, 
paisos. 

com també en altres localitats catalanes, un procés Aquesta industria va anar guanyant tcrreny de 
d'industrialització que es fomenta en la modernit- mica en mica, no solament en el mercat local, sin6 
zació del sector textil, una activitat productiva que també en el conjunt del mercat espanyol; fins i 
tingué un caracter predominant en la nostra locali- tot, les empreses locals van aconseguir vendre al- 
tat fins ben avancat el segle XX. gunes miquines a l'estranger. 

Entre les nombrases transformacions que 
comporta aquel1 procés, hem de destacar la pro- 
gressiva mecanització de la producció, primer en 
la filatura i després en el tissatge. 

Els industrials sabadellencs i d'aitres localitats 
catalanes, impulsors d'aquests nous canvis tecno- 
l6gics en i'aparell productiu de les seves empreses, 
van haver d'adqnirir, en les primeres etapes del 
procés de modernització, la maquinaria necesaria 
a I'estranger, principalment a Anglaterra, Fransa i 
Alemanya, paisos capdavanters del procés d'indus- 
trialització a Europa. 

No obstant aix6, la modernització i i'expan- 
sió que experimenta la indústria textil a la nostra 
ciutat va fer néixer, paral.lelament, una indústria 
metal.lúrgica de construccions mecaniques, pri- 
mer amb bbjectiu d'efectuar reparacions i cons- 
truir albwns recanvis per a la maquinaria instal4a- 
da i, posteriorment, amb el de construir maqui- 

Aquest fenomen, que tingué lloc a Sabadell, 
es produí també a la vci'na Terrassa i en algunes 
empreses especialitzades en la construcció de ma- 
quinaria textil en altres municipis catalans, princi- 
palment a Barcelona, Manresa, Girona, I'Hospita- 
let de Llobregat, Torelló i Manlleu. 

A Sabadell, aquest sector industrial es conso- 
lida en el primer terc del segle XX, quan s'aconse- 
guí una quota de participació important en el 
mercat interior, i experimenta un important crei- 
xement a partir dels anys quaranta, a causa de les 
dificultats importadores que comporta l'aillament 
de l'economia espanyola en les dues decades pos- 
terior~ al final de la Guerra Civil. 

Les empreses sabadelienques que primer es 
van constituir s'especialitzaren en la construcció 
de maquinaria per al tissatge i, posteriorment, 
n'aparegueren altres dedicades a produir per a les 
branques de filatura i per a les d'acabats i tints. 
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Una de les empreses peoneres en la construc- d'orientació que es comenci a produir a cava11 del 
ció de maquinaria textil a la nostra localitat fou la final del segle XIX i del comencament del segle 
fundada I'any 1863 per Francesc Duran i Cañame- XX, a mesura que es consolidava una indústria de 
ras, que I'any 1876 va col.locar en el mercat inte- construccions mecaniques autbctona. 
rior i l  primer prototipus de teler rnecanic fabricat 

Cestudi dels llibres de compres de les empre- 
a Espanya. ses textils sabadellenques Corominas i Lloncb,' 

Aquest exemple va ser imitat més endavant 
per altres serrallers de la localitat i continuat per 
tres gendres de Francesc Duran (Antoni Gregori, 
Magí Dcsveus i Cristbfol Casals) i altres empreses 
constituides en conjuntures favorables, coin en els 
anys vint i en els quaranta d'aquest segle. 

LA COMI'RA DE TEIERS MECANICS ~ ~ ~ 1 . s  FABRICANTS 

SABADELLENCS 

Com ja s'ha indicat, la major part d'empreses 
textils locals van haver de recórrer a la importació 
de maquinaria per dotar-se d'una infrastructura 
productiva moderna, sobretot durant el segle XIX. 

A banda d'aix6, algunes de les empreses tex- 
t i l ~  més importants de la localitat disposaven de 
tallers de serralleria particular per dur a terme la 
reparació d'aquesta maquinaria estrangera, per fa- 
bricar algunes recanvis i, fins i tot, en algun cas, 
per muntar miquines amb peces importades i al- 
tres fabricades en els seus propis tallers mctal.lúr- 
gics. 

Pero, per poder fer front a una demanda crei- 
xent de les prestacions que havia de donar aquesta 
indústria del metal], van apariixer nombrosos ta- 
llers independents, dedicats a treballar per a les in- 
dústries textils, tant per a les petites com per a 
aquelles més grans, que havien tingut tallers pro- 
pis, molts dels quals cessaren i'activitat. 

A partir de les poques dades de que es pot 
disposar, comprovarem que, pel que fa a la maqui- 
naria de tissatge, les empreses sabadellenques van 
passar d'importar la major part dels telers a adqui- 
rir-los en el mercat local quasi totalment, un canvi 

corresponents a un plríode de temps que com- 
pren el darrer quart de segle XIX i la primera mei- 
tat del segle XX, ens permet demostrar aquesta 
tendencia cap a la reducció de lcs importacions de 
telers, tal com eris indica la taula número 1. 

TAUI.A 1. Compra total de relers per les ernpreses Corominas i 
Llonch i l lurproced~nci .  (1876-191hJ 

Anvs A i'estraneer A Sabadell A Telerrassa 

Font: AHS, Amiu Cor<rminar, Litbnr drramprrr. 1873-1952, 
AHS, Arxiu Llonch, Llibrpidecomprei 1904-1916 

Podem comprovar, dones, que entre 1876 i 
1896 tots els telers comprats per aquestes dues 
empreses eren de producció estrangera, principal- 
ment alemanys, comprats directament a fabrica o 
per mitji de concessionaris establerts a Barcelona.' 

Ja en el primer quart del segle XX la compra 
de telers importats disminueix considerablement. 
La major part d'adquisicions es fa en el mercat in- 
terior, primer a Sabadell i Terrassa en quantitats 
més o menys semblants i posteriorment de mane- 
ra exclusiva a Sabadell. 

A partir de 1927 va desaparkixer totalment les 
importacions, que foren del tot substituides per 
les compres efectuades en tallers sabadellencs. Els 

' La raó social d'aquestes dues empreses tingué els se- i Arxiu Llonch. 
@ents canvis: Corominas Salas i Cia. (1873-1924), Manuel El principal proveidor era I'empresa alemanya Sach- 
Corominas (1925-1944) i M. Corominas SA. (1945-1953). sische Maschinefabrik, de Chemni~z. Els principals intermc- 
Joan Lloncli Germans (1875-1916), Francesc Llonch (1916- diaris eren les empreses establertes a Barcelona Ernest Ro- 
1940) i I.lonch SA. (1940-1956). Dades extretes de 1'Arxiu semberg, Keck i Rienseck, i Isidore Dietlin. 
Histbric de Sabadell (d'ara endavant AHS), Arxiu Corominas 
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l I 
F»TOCM~;~A 1. Francesc Duran i Cañameras (1837.1902) i Antoni Gregori i CIosa (1873-1926). (AHS. Arxiu Gregori). 

principals prove'idors locals foren les empreses de 
Duran Cañameras-Gregori i els tallers Balsach. 

Aquesta tendencia a la disminució de les im- 
portacions queda demostrada en els inventaris de 
diferents empreses textils locals corresponents a 
diverses dates. Concretament, I'empresa Coromi- 
nas, Salas i Companyia comptava I'any 1887 amb 
63 telers, dels quals 19 eren comprats a Anglaterra 
i 11 a Alemanya, mentre que els 33 restants foren 
acabats i muntats als tallers de la mateixa empresa 
amb peces importades dAnglaterra i altres de fa- 
bricació propia. Cempresa de Joan Vives Selvas 
I'any 1923 tenia 9 telers, 1 era alemany, 4 cons- 
truits a Sabadell i els altres 4 a Terrassa (els telers 
sabadellencs en concret eren fabricats per les em- 
preses Desveus i Duran Cañameras). L'empresa de 
Vicens Planas disposava I'any 1931 de 74 telers, 

tots ells construits a Sabadell (11 en els tallers de 
la mateixa empresa i els altres, per les empreses 
Planell, Balsach, Canadell i Gregori). L'empresa 
Molins Germans Successor I'any 1939 disposava 
de 90 telers, tots ells fabricats a Catalunya, 42 a 
Sabadell, per les empreses Desveus i Planell, i els 
48 restants a Barcelona.' 

En altres branques de la producció textil, com 
és el cas de  la filatura, la dependencia de les im- 
portacions va durar molt més temps comparativa- 
ment amb la branca del tissatge. Si s'agafa com a 
referencia la compra de maquinaria per part de 
dues filatures d'estam sabadellenques, Turull i 
Cuadras i Prim, podrem observar que fins a final 
de la decada dels anys trenta del segle XX la ma- 
jor part de compres es va fer a I'estranger,' tal com 
demostra la taula número 2. 

' Dades extretes de: AHS, Arxiu Corominas, Detalle del Arxiu Marcet, Esm'tura de constitución de Vicenh Plana SA. 
mobiliario de la razón social Comminas, Salas y Cúi, 188Z (7-4-1931). 
Arxiu Marcet, Asuntos y adjudicación J a n  Viws (quiebra), año Arxiu Molins, Declaración de cumplimiento de la orden del Ser- 
1923. vicio Nacional de Industria del 1" de Abril de 1939. 
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. . 
IAULA 2. I+rcentatge que reprerenta el valor de maqurnirm del segle XX, es van exportar alguns telers a Sud- 

comprada a I'eshanger en r e k i ó  al total. (1894-1913). america, a Portugal, pero també a Franca, l'any 
Anys 70 1917, en plena Guerra Europea. 

Font AHS, Amiu Jenny-Tuiull. Llibrer de compres, 1903-1913. 
AHS, Amiu Cuadiar i Prim, Llrbres de compni, 1894-1913. 

Si analitzem les causes que poden explicar 
aquesta progressiva reducció de les importacions 
de telers par part de les empreses textils sabade- 
Ilenques, hem de contemplar diferents factors. En 
primer Iloc, hcm de tenir cn comptc I'existencia 
d'una indústria metal4úrgica local creixent i amb 
capacitat per oferir unes miquines de característi- 
ques semblants a les d'importació. En segon Iloc, 
hem de fer esment de la capacitat dc competir cn 
preus per part d'aquesta indústria local, sobre- 
tot per la diferencia que representa el preu final de 
la miquina col4ocada a la fabrica, que en el cas 
de la maquinaria importada es veu fortament in- 
crementat per uns majors costos en el transport, 
els aranzels i trimits duaners i les despeses de 
muntatge. A tal1 d'exemple, si cornparem el preu 
global de tclcrs de les matcixcs característiques 
comprats per l'empresa Llonch a Sabadell i a Ale- 
manya, el teler alemany resultava un 10% més car 
I'any 1911 i un 40% més car l'any 1920.' 

Així, dones, la demanda potencial existent, 
no solamcnt a Sabadell, sinó també en el conjunt 
de localitats espanyoles amb indústria textil, i la 
capacitat competitiva de la indústria de construc- 
ció de telers mecinics de la nostra localitat en van 
permetre l'expansió, afavorida encara més a partir 
dels anys quannta per la practica impossibilitat de 
fer importacions de maquinaria. El primer quart 

LES EMPESES SABADELLENQUES DE COI~STRUCCIO 

DE TELERS MECANlCS 

Com ja s'ha dit, paral.lelament a la consolida- 
ció del procés de mecanització de la indústria tex- 
til, sobretot a Catalunya, pero també a d'altres lo- 
calitats espanyoles, es va desenvolupar a Sabadell 
una indústria metal.lúrgica estretament Iligada al 
desenvolupament d'aquell sector industrial. 

Fins al comencament de la darrera dicada del 
segle XIX aquests petits tallers locals constaven a 
la Matrícula de la Contribució Industrial i de Co- 
merc a l'apartat de ferrers i serrallers, dins de la ta- 
rifa quarta, és a dir, la d'arts i oficis; no eren consi- 
derats, per tant, com a industrials. Es dedicaven 
principalment a fer reparacions i a construir algu- 
nes peces de recanvi per a la maquinaria que, com 
ja hem vist, era totalment d'importació en aquells 
anys. 

Algunes d'aquestes petites empreses van co- 
menear a mecanitzar-se en el darrer quart del segle 
XIX per poder construir algunes maquines, a més 
a més de continuar la seva tasca fonamental com a 
tallers de reparacions. 

Una de les primeres empreses a fer aquest salt 
endavant fou la constituida l'any 1863 per Fran- 
cesc Duran i Cañameras, un manya nascut a Mar- 
torell i emigrat a Sabadell, que va aconseguir esta- 
blir un taller pel seu compte. Al cap de tretze anys 
d'activitat en el seu taller, va poder construir un 
prototipus de teler mecinic que es va comencar a 
comercialitzar. Tenim constancia que el mateix 
any 1876 l'ernpresa local Serret i Turull va com- 
prar un teler Duran Cañameras per 3.630 rak6 

Aquella serralleria de Francesc Duran i Caña- 
meras l'any 1892 va passar ja a contribuir a la tari- 

La major part d'aquesta maquinaria importada cs va J. Elias Vcrdagucr, i a les ~ahadellen~ues Mota, Castelli i Cia. 
comprar a les empreses següents: Construction de Machines i SA Marcet (posteriorment, Comes). 
F.J. Guin (Lure-Haute Saone), Société Alsacienne de Cons- ' Dades extretes d'AHS, Arxiii Llonch, Llibver de com- 
tructions Mécaniques (Mulhouse-Alsacia), al nord-est de pres, 1911 i1920. 
Franga, o a la SA Vervietoise de Verviers (Bilgica). Les mi- ' Dades extretes d'AHS,. Arxiu Turull, Serret i TurulL 
quincs comprades aquí van ser adquirides, principalment des- Comptabilitat auxiliar, Factures, 1876. 
prés de 1940, a les empreses terrassenques Fill de F. Junyent i 
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fa tercera, com a industrial constructor de miqui- tructura productiva i comencaren a guanyar ter- 
n e ~ ,  per una potencia instal4ada 1'1 CV. reny en la venda de telers mecinics en un mercat 

espanyol que, com ja hem vist, anava disminuint En aquesta mateixa decada, altres empreses 
les importacions fins a arribar, en el cas concret de de nova constitució es dedicaren a construir ma- 

quinaria textil i telers, en concret les de Josep Ni- Sabadell, a un predomini de les compres en els ta- 

net, fundada el 1890; Gusi, Balsach i Companyia, llers locals. 

I'any 1897; Badia i Desveus, I'any 1899, ~ o i e ~  Durant aquest període es constituiren noves Planell, l'any 1893. Aquestes quatre empreses cotit- 
empreses dedicades a la construcció de telers, con- zaven també per la tarifa industrial per una poten- 

cia d'l CV cadascuna.' Hem d'assenyalar que Ma- cretament en eis anys vint, tot aprofitant una 
conjuntura favorable per a la renovació de maqui- gí Desveus i Arimon fou soci de l'empresa que 
niria que hi hagué després de la Primera Guerra Duran Cañameras, del qual era gendre, entre els 

anys 1898 i 1909. Mundial. En aquest cas foren un taller de serralle- 
ria tradicional aue l'anv 1924 oassi a cotitzar com 

Aquestes cinc empreses, al llarg del primer a industrial, el de Baldomer Martí, i una empresa 
terc del segle XX, van incrementar la seva infras- de nova constitució, la de Ramon Montlleó que, si 

' AHS, Matruula dp la Connibució Industrial i & Comev 1890-1900. 



bé comenci l'activitat el mateix any 1924, no va 
cotitzar coin a industrial fins l'any 1931. 

Aquestes empreses van marcar la consolidació 
d'aquest sector metal.lúrgic local, segurament el 
més important de l'estat, especialitzat en la cons- 
trucció de telers mecinics, un conjunt d'empreses 
que, arnb les corresponents modificacions de raó 
social, va tenir majoritiriament una continuitat 
després de la Guerra Civil. 

Després de la mort de Francesc Duran i 
Cañameras I'any 1902, l'empresa Successors de 
Duran i Cañameras fou conduida pels seus gen- 
dres Magí Desveus i Cristbfol Casals, als quals 
s'afegiren entre 1907 i 1908 Antoni Gregori i Joa- 
quim Rovira, casats amb les altres dues filles de 
Francesc Duran. L'any 1909 deixi l'empresa Joa- 
quim Rovira. L'any 1910 se'n separa Magí Desveus 
per establir-se en solitari després de dissoldre tam- 
bé la societat Badia i Desveus. Cristofol Casals va 
mamar de l'empresa l'any 1919 per anar a treballar 
al taller de Josep Ninet, una empresa que després 
de cessar en el negoci per la mort del seu propie- 
tari, I'any 1936, va reapareixer dos anys despr6s 
sota la raó social de Casals Duran. Antoni Gregori 
continua l'any 1919, ara ja en solitari, I'empresa 
fundada per Francesc Duran i Cañameras. 

L'empresa Gusi, Balsach i Companyia va con- 
tinuar en el negoci f i n ~  l'any 1936. 

Les altres empreses familiars de propietat in- 
dividual van continuar les seves activitats després 
de l'any 1939, i la titularitat passi de pares a fills. 

Durant els anys quaranta i cinquanta tingué 
lloc un important augment de la capacitat produc- 
tiva de les empreses ja existents, que no fou sufi- 
cient per a donar I'abast a un espectacular aug- 
ment de la demanda en aquells anys, en que la 
necessiria renovació de maquinaria es combinava 

Tkxtils SA i Josep Mili. Algunes d'aquestes em- 
preses eren petits tallers que compraven part de 
les peces a d'altres tallers més grans per muntar els 
seus propis telcrs.8 

Per comprovar l'evolució de la capacitat pro- 
ductiva del conjunt de tallers metal~lúrgics dedi- 
cats a la construcció de telers, pot ser i1,lustrativa 
la taula número 3, que fa referencia al total de la 
forca motriu per la qual cotitzen a la Contribució 
Industrial. 

TAUI.A 3. Evoluctó de la potincia inrtailada del conjunt d'em- 
preser de constrxcció de telers mecinicr, (1891-1919). 

Anv CV Anv CV 

1895 3 1930 10 
1900 5 1935 20 
1905 8 1940 14 

1910 6 1945 29 
1915 6 1950 45 

1920 6 1955 51 
1925 11 1959 52 

Font AHS, Monrcuia de h Conirrbucs Indurirmii de Comer', 1897 l9rY 

Amb aquestes dades podem comprovar que 
entre 1895 i 1959 es va multiplicar per 17'3 la po- 
tencia instal.lada, mentre que el nombre total 
d'empreses noinés es va triplicar en passar un mí- 
nim de tres a un mixim de deu. Aixo vol dir que, 
no solament s'incrementi el nombre d'empreses, 
sinó que aquestes ho feren també en Ilurs dimen- 
sions. De tota manera, s'ha de dir que, si bé fins 
I'any 1935 els tallers eren de dimensions sem- 
blants, després de 1939 les tres empreses més im- 
portants (Gregori, Desveus i Casals Duran) con- 
centraven, en conjunt, la major part de la potencia 
instaldada, concretament el 71'4% del total l'any 
1940, el 77'7% l'any 1950 i el 78'8% l'any 1959.' 

amb les dificultats importad&. La conseqüincia Les xifres del quadre precedent poden ser 
fou la constitució de noves empreses, especialitza- d'utilitat quant a verificació d'una tendencia, pero 
des en la construcció de telers mecinics, que es va s'han de relativitzar en valors absoluts, si tenim en 
sumar a les ja existents. Concretament, foren les compte, per exemple, que en un document relatiu 
següents: Rafael Bosch i Sanahuja, Francesc Bata- a una inspecció industrial de l'any 1947 el nombre 
llé i Cortes, Tallers Closas SA, Caba SA, Tallers de cavalls de potencia declarat oficialment equiva- 

Dades extretes de I'AHS, Matruula de la Contribució fdem 
Industrial i de Comer$, 1891-1919. 
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lia només al 38'4% del que constava en el registre 
de i'esmentada in~pecció.'~ 

Així, doncs, per poder tenir més elements per 
donar una idea de les dimensions de les empreses, 
podcm citar dades del nombre de miquines i 
d'obrers, extretes d'altres fonts documentals i no 
exclusivament de la Matrícula Industrial. 

En relació al nombre d'obrers, es disposa d'al- 
gunes xifres áillades que permeten comprovar mi- 
llar quines eren les dimensions d'aquestes empre- 
ses. L'any 1910, per exemple, les empreses més 
importants, com Successors de Duran i Cañame- 
ras i Joan Balsach i Fill, ocupaven entre 30 i 40 tre- 
balladors. Les més grans de I'any 1927, Desveus i 
Gregori, es movien en aquests mateixos parime- 
tres, mentre que les més petites, con1 les de B. 
Martí i J. Planell, només tenien entre 5 i 10 treba- 
Iladors. L'any 1959 les empreses Gregori, Desveus 
i Casals Duran tenien entre 50 i 75 treballadors; 
les més petites, com F. Batallé, B. Martí i J. Pla- 
nell, en tenien entre 10 i 20." 

Quant al nombre de miquines, aquestes des- 
proporcions són encara més evidents, sobretot en 
el darrer període; I'any 1947, per exemple, mentre 
que les tres empreses més grans (Gregori, Desveus 
i Casals Duran) disposaven en conjunt de 34 
torns, les altres sis empreses existents en sumaven 
només 12, a la qual cosa hem d'afegir el fet que al- 
gunes de les empreses més grans van disposar en 
els anys cinquanta de foneries de ferro propies." 

Al llarg d'aquest període, el desenvolupament 
de la indústria local de construcció de telers meci- 
nics no fou solament quantitatiu, tal com hem vist 
fins ara. 

Moltes de les empreses s'esforcaren constant- 
ment a introduir millores tecniques en els produc- 
tes que fabricaven. Una prova de tot aix6 és el 
nombre de patents d'invenció de nous perfeccio- 
naments, aplicats als telers mecinics, enregistrades 
al llarg d'aquests anys. 

A tal1 d'exemple, hem de fer referencia a algu- 
na d'aquestes innovacions. Concretament, I'any 
1892, Crist6fol Casals, aleshores gerent de i'em- 
presa de Francesc Duran i Cañameras, inventava 
un nou sistema de baixada de Ilicos, embrió de la 
maquincta de Jacquard sistema Casals, patentada 
l'any 1913. Al comencament de la segona decada 
del segle XX, Magí Desveus introduia nous siste- 
mes en la picada de les espases i en la parada auto- 
mitica dels telers per trencament de fils. Al final 
dels anys vint d'aquest segle es va construir als ta- 
llers de l'empresa Gregori un teler amb canvi au- 
tornitic dels canons de les Ilaneadores. 

L'any 1931 el director de la Escola Industrial 
local, Lluís Mas, en un article publicat al Bwtlleti 
de la Cambva Ofcial de Comerc i dindú~tria de Sa- 
badell encoratjava els constructors dc maquinaria 
local en el camí de les millors ticniques. D'alesho- 
res enea, el nombre de noves patents d'invenció 
enregistrades pels metal~lúrgics sabadellencs dedi- 
cats a la fabricació de telers i altres miquines per a 
la secció de tissatge no va deixar d'augmentar pro- 
gressivament com reflecteix la taula número 4. 

TAULA 4. Pdolució del nombre de patents de perfccwnament 
del tissatge, enreg~strader per mnstructors sabadellencs. 

Anys Patents 

e n d a ~ n t  UCOCIS), 1928-1936. 
Carnbia Oficial de Comei( i d'lndúsiiia de Sabadell (d'ara endavvnt 
COCIS), Mcmirici, 1944-1959, 

L'any 1863, Francesc Duran i Cañameras, nas- 
cut a Martorell l'any 1837, va instalhr al carrer de 
Riego de la nostra ciutat un taller de serralleria 

'O  AHS, Inspecció Induit&l de Maquimiria, Padró de AHS, Esiadirricddelparofonoso, 1927. 
1947. Arxiu de la Cambra Oficial de Comer$ i &Industria de Saba- " Dades extretes de: AHS, Estadirticas Administrativo- dell, Estadirtira meralúrgica Perromi y maquinaria, 1YSY (Ex- 
militares de Producción Nacional, Datos refirentes a industrias pedient 388). 
vañas (ralleres de cerrajevúl y constrwciones mecánicas de hier- l 2  Vegeu la nota número 10. 
ro), 1910. 
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per dedicar-se a fer reparacions de miquines i a 
constmir-ne també alpnes,  que, en aquells orí- 
gens, foren principalment premses per a I'elabora- 
ció de vi. 

En contacte amb la maquinaria textil i amb 
I'experiencia acumulada que li proporciona el co- 
neixement del funcionament dels telers locals, tots 
ells de fabricació estrangera com ja hem vist, l'any 
1876 va aconseguir constmir, íntegrament al seu 
taller, un prototipus de teler mecinic que aviat co- 
men+ a introduir-se al mercat espanyol. 

L'any 1888 va presentar a I'Exposició Univer- 
sal de Barcelona un nou tipus de teler mecinic 
amb maquina de Jacquard, que rebé nombrosos 

elogis i premis. Era la confirmació definitiva de la 
capacitat del seu taller per fabricar un teler com- 
petitiu. 

Després d'aquest exit, amb l'aparició de les 
primeres comandes de telers, i'any 1893 fou am- 
pliat el taller. El seu amo deixava de ser un artesa 
que cotitzava en la Contribució Industrial i de Co- 
mer$ per la tarifa quarta, concretament 58,15 pes- 
setes i'any 1892, i es convertia en industrial, inclbs 
en la tarifa tercera, amb una contribució de 702'25 
pessetes l'any 1893." 

Entre 1896 i 1905 l'empresa va viure una eta- 
pa de prosperitat. En aquesta decada es van vendre 
324 telers, un 15% dels quals, a I'estranger.'* 

" AHS, Matrícula de la Contribució indurrrial i de Co- '* AHS. Arxiu Gregori, Llibwr & vendes & telm, 1896- 
rner~, 1863-1893. 1960. 



LA CONSTRUCCI6 DE TELERS MECANICS A SABADELL. FRAUCESC DURAN i CANAMERAS 1 E1.S SEGS SUCCESSOKS (1863-1960) 

Amb un capital mitji de 150.000 pessetes; 
l'empresa aconseguí durant aquests anys uns bene- 
ficis d'un 5'5% de mitjana anual.'' 

Francesc Duran i Cañameres, al final del segle 
XIX, va incorporar a l'empresa els seus gendres 
Cristbfol Casals i Magí Desveus. Després de la 
mort del fundador de l'empresa, I'any 1902, es 
constituí la societat Successors de Duran Cañame- 
ras, de la qual eren socis els dos seus gendres es- 
mentats, als quals s'afegiren posteriorment, els al- 
tres dos, Antoni Gregori i Joaquim Rovira. Les 

uatre filles de Francesc Duran, Antbnia, Dolors, 1 ngels 1 Teresa tenien també una petita part del 
capital de la societat. 

Al final de la primera decada del segle XX, la 
nova raó social va comencar un període de dificul- 
tats economiques que no es va acabar fins al co- 
mencament dels anys vint. Les causes, les hem de 
cercar en una important disminució de les vendes 
de telers, principalment fora de Catalunya, i en un 
procés constant d'acumulació de perdues i de des- 
capitalització de l'empresa. 

Durant aquesta etapa es va produir l'abandó 
successiu de diferents socis de la Companyia. 
L'any 1910 es van retirar Joaquim Rovira i Magí 
Desveus, aquest últim per continuar en solitari en 
una empresa dedicada a la construcció de teiers 
que ja tenia. Cany anterior, les germanes Duran ja 
havien concedit un préstec de 25.000 a l'empresa, 
que no fou suficient per a resoldre les seves difi- 
cultats firianceres. 

La raó social continua només amb dos socis, 
Antoni Gregori i Cristofol Casals, que van traslla- 
dar el taller a uns locals del carrer de Gurrea i van 
tornar a comencar gairebé de nou amb un capital 
de 55.000 pessetes, mantenint el mateix nom de la 
societat, Successors de Duran Cañameras. Entre 
1910 i 1919 hi hagué més anys de pirdues que de 
beneficis, amb un balanc global negatiu de 36.341 
pessetes, la qual cosa obligava a fer noves aporta- 
cions de capital. 

Durant aquesta decada la reducció de les ven- 
des de telers va portar una diversificació de la pro- 

'* AWS, Arxiu Gregori, Invenians, 1898-1936 
l6 Vegeu la nota numero 14. 

ducció. Es van construir alguncs miquines per a 
indústries no textils, com pasteres i miquines de 
batre i s'exploti una concessió per a la venda 
de motors de gas Kinoch, pero aixb no va servir 
tampoc per refer una situació delicada. 

Davant d'aquestes dificultats, I'any 1919, Cris- 
tbfol Casals va abandonar l'empresa per anar a tre- 
ballar als tallers de Josep Ninet, empresari me- 
tal4úrgic local, dedicat també a la construcció de 
telers mecinics. 

Aquel1 mateix any es constituia la societat 
Antoni Gregori, Successor de Duran Cañameras, 
amb un capital social equivalent a la meitat del de 
l'any 1910. Set anys després, a la mort d'Antoni 
Gregori, l'empresa passava a denominas-se Vídua 
d'Antoni Gregori. 

Entre 1920 i 1936 l'empresa supera totes les 
dificultats anteriors i enceti un període de relativa 
expansió. Les raons les hem de cercar en I'incre- 
ment de les vendes dc telers en la primera meitat 
dels anys vint, un cop acabada la Primera Guerra 
Mundial, i en la primera meitat dels anys trenta, 
un cop superats els efectes negatius que va tenir la 
Iimitació de noves instal.lacions de maquinaria, 
imposada pel Comite Regulador de la Producció 
Industrial, la segona decada dels anys vint. 

A tal1 d'exemple, podem assenyalar que, men- 
tre en el període 1906-1919 la rnitjana anual de te- 
lers venuts fou de 17'2 unitats, entre 1920 i 1936 
fou de 33.'" 

Prova d'aquest canvi de situació fou l'especta- 
cular increment del capital social de l'empresa, 
que es multiplica per cinc cntre 1919 i 1929 i nova- 
ment per dos i mig entre 1930 i 1936, i se situa en 
aquest any en les 250.000 pessete~!~ En aquest pc- 
ríodc la societat es tornava a dedicar de manera 
quasi exclusiva a la construcció de maquinaria per 
al tissatge. 

Durant la Guerra Civil, l'emprcsa fou col.lec- 
tivitzada (Decret del 2 de desembre de 1936); 
prengué el nom de Telers Sabadell, Empresa 
Col4ectivitzada i fou regida per un Comite de 
Control. En aquesta situació, durant l'any 1937 es 

" Vegeu la nota número 15. 
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reduí considerablement la seva activitat. Pero du- 
rant i'any 1938 i fins el 26 de gener de 1939 la pro- 
ducció s'intensifici considerablcment amb la fabri- 
cació dóbusos Schneider per a I'exircit republica. 
La facturació d'aquest materal bel.lic durant el pe- 
ríode esmcntat fou de 478.632 pessetcs, la qual co- 
sa va representar i'any 1938 un 92'12'h de la factu- 
ració total de I'empresa.'" 

Després de la Guerra Civil, l'empresa va tor- 
nar a la titularitat de I'anterior propietari, que ha- 
via continuat trcballant en el taller col.lectivitzat. 
L'any 1944 hi hagué un nou canvi de raó social i 
i'empresa passi a anomenar-se Gregori Germans 
Societat Limitada, Successors de Vídua d'Antoni 
Grcgori. 

A partir de 1939 comensi una nova etapa de 
prosperitat economica pcr a l'empresa, que s'ac- 
celera, sobretot, després de I'any 1945. Les difi- 
cultats importadores dels fabricants textils de tot 
I'estat van assegurar les vendes en un mercat inte- 
rior en unes conjuntures favorables. Entre 1940 i 
1945 la mitjana anual de vendes de telers fou 
d'unes setanta unitats i, cntre 1946 i 1959, d'unes 
centiY. 

Aquest augment de la producció s'aconseguí 
amb un increment de I'aparell productiu. La im- 
portant capitalització dels anys de postguerra va 
permetre construir un taller nou i rnés gran al car- 
rcr de Domenech i Muntancr, l'any 1946, ampliat 
amb una foneria I'any 1950, una infrastructura 
productiva que va permetre fer front a la demanda 
creixent dels anys cinquanta. 

'CACI A 5. Ilvol~rró del nombre de mqi<znes de Pempresa Du- 
rar~ Cañame~as-Gegorr. 

Any Miquines Any Miquines 

Font: AFIS, Arxiu Gregoii, hzisntzris, 3898-106. 
AHS, impeccd iriduinul de maquiniry 1947 
AHS, ErradiiiicaMcralÚigtca, Pmonaly mquiwrra, 1919. 

L'evolució de les diferents situacions que ex- 
perimenta I'empresa queda reflectida, a més a més 
d'alguns indicadors ja esmentats, per I'evolució 
del nombre de miquines de que disposava, com 
ens indica la taula número 5. 

Com es pot veure, aquestes dades ens reflec- 
teixen clarament la recessió del període compres 
entre el final de la primera decada del segle XX i 
el comencament dels anys vint, que va venir des- 
prés d'un període de relativa prosperitat. També 
posen de manifest la recuperació iniciada en la se- 
gona meitat dels anys vint i l'important creixe- 
ment experimentat en eis anys quaranta i cinquanta. 

DE TALLER DE REI'AHACIONSA DL COIVSTR UCCIO DE MAQUINES 

Com ja hem indicat, l'empresa de Francesc 
Duran i Cañameras va néixer com a taller de rcpa- 
racions, al servei de les empreses tixtils, especialit- 
zat en la maquinaria de la secció de tissatge. Poste- 
riorment, aquesta funció inicial fou compaginada 
amb la de construcció de miquines, una tasca que 
ani guanyant terreny progressivament. 

Per mitji dels llibres de facturació de I'empre- 
sa podem constatar I'evolució del pes relatiu 
d'aquestes dues activitats entre 1901 i 1944, el pe- 
ríode durant el qual la segona de les activitats es- 
mentades va anar ocupant un espai més significa- 
tiu, tal com reflecteix la taula numero 6. 

TAULA 6. tacturació global per quinquennis, en pesseta, i la se- 
va diihibució percentual 

Facturació Recanvis i Maquinaria 
total reparacions 

(pessetes) YA) 

1901-1904 737.328 44'8 55'2 
1905-1909 669.756 72'7 27'3 

1910-1914 461.374 46 54 
1915-1919 625.001 34'3 65'7 

1920-1924 1.227.018 27'4 72'6 
1925-1929 952.138 36'4 63'6 

1930-1934 1.550.145 18'7 81,3 

1935.1939 1.803.075 15 85 
1940-1944 5.841.920 14'9 85'1 

1 :  AFlS, Arxiu Giegoii, Ll~bbrerdeiaciuraci", 2901-1904 

lB AHS, Arxiu Cregori, Llibres de Facturació, 19.38-19.39. " Vegeu la nota número 14. 
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Amb aquestes dades podem comprovar, 
doncs, per un costat, I'evolució global de la factu- 
ració, que pot reflectir la situació economica de 
I'empresa amb els períodes de prosperitat i de cri- 
si, ja comentats en I'apartat anterior, tot i que 
aquestes dades són expressades en pessetes de ca- 
da any, i, per I'altre, el pes relatiu en la facturació 
de les dues activitats de I'empresa esmentades més 
amunt. 

En aquest segon aspecte, podem comprovar 
I'existencia de tres períodes ben diferents. En el 
primer, entre 1901 i 1914, s'obsema un cert equili- 
bri entre la facturació corresponent a recanvis i re- 
paracions i la que fa referencia a les vendes de ma- 
quinaria, tot i que en el quinquenni 1905-1909 el 
percentatge corresponent a la venda de miquines 
és menor, la qual cosa fa que en el conjunt dels 

quinze anys d'aquesta etapa guanyi I'apartat de re- 
canvis i reparacions. En el segon, entre 1915 i 
1929, la venda de miquines representa ja les dues 
terceres parts de la facturació total. En el tercer, 
entre 1930 i 1944, I'apartat de la facturació corres- 
ponent a recanvis i reparacions representa ja una 
part molt petita del total, al voltant d'un 15%. 

Arribem, així, a la conclusió que, a cava11 en- 
tre la segona i la tercera decada del segle XX, es 
produeix una clara transició cap a un predomini 
de la construcció de miquines, que coincideix 
amb el moment que augmenta el nombre de ta- 
llers de constmcció de telers mecinics a la nostra 
localitat i disminueix a les indústries tixtils la im- 
portació d'aquestes miquines. 

L'empresa estudiada es dedica fonamental- 
ment a la constmcció de telers, fins a arribar a sig- 
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nificar quasi el cent per cent de la prodncció de 
miquines a partir dels anys vint. No obstant aixo, 
i sobretot en els inoments de recessió economica 
per la disminució de la venda de telers, es cons- 
truiren altres tipus de miquines, tant per al sector 
textil (miquines de fer canons,ordidors i diables), 
com per a d'altres sectors productius (pasterers, 
miquines de batre, maquiniria per a impremtes 
i miquincs pcr a tapar ampolles), a més a més de 
la fabricació de material bel.lic durant els anys 
1938 i 1939. La taula número 7 reflecteix el pes 
que representa la factnració per venda de telers so- 
bre el total del valor de les miquines venudes. 

TAULA 7. Perccntatge que representa la facturació per venda de 
telers sobre el conjwnt de (a venda de mimaquines. 

Anys % 

Foiii: AHS, Arxiu Gregori Llibrei delarrurniió, 1901-1944 

Veiem, doncs, com progressivament el pes 
que representa la venda de telers dins dcl conjunt 
de vendes de maquiniria va augmentant fins a 
acostar-se al cent per cent; cal assenyalar que en el 
quinquenni 1935-1939 hi ha una situació excepcio- 
nal per les vendes de material bil.lic durant els 
anys de la Guerra Civil, que van representar un 
31% de les vendes totals de maquiniria. 

LA VENDA DE TEI.ERS I FISSEUS MERC.2T.S 

Cempresa de Duran i Cañameras va construir 
sempre telers a partir de comandes privies, és a 
dir, que produia els telers amb la scgurctat de 
col.1ocar-los al mcrcat. Normalment, es feien uns 
contractes entre el fabricant i el client que implica- 
ven el pagament per endavant d'una part del preu 
estipnlat i la resta, un cop Iliurat el teler, amb unes 
condicions de pagament que sovint eren a un ter- 
mini mixim de noranta dies. Així, doncs, I'empre- 

sa constructora assumia pocs riscos econbmics en 
produir només en funció de la demanda existent, 
sense el perill d'acumular estocs de maquiniria. El 
volum de la producció en aquest cas era directa- 
ment proporcional a la demanda existent. Era fre- 
quent també que el constructor comprés a alguns 
clients els telers vells que es canviaven per altres 
de nous, descomptant-ne del preu el valor d'a- 
quells. Aquests telers vells, degudamcnt rcpassats, 
si estaven en bon estat, eren venuts de segona m i  
a d'altres clients, principalment a teixidors auxi- 
liars (drapaires) o a d'altres fahricants, sobretot de 
fora de Catalunya. 

Entre 1896 i 1960 l'empresa estudiada va 
construir un total de 3.040 telers nous, la venda 
dels quals fou desigualment repartida al llarg 
d'aquests anys, tal com ens mostra la taula núme- 
ro 8. 

TAULA 8. Nombre de telers venuü per quinqwnnü. 

Anys 'llelers Anys Telers 

Font: AHS, Arxiu Gregori, Liibra de vendes de irlrri 1896.1960. 

Veiem, doncs, que, després d'un període de 
vendes importants al final del segle XIX, comensi 
una llarga etapa, en la qual el nombre de telers 
construits fou inferior al del període inicial; fins al 
comencament dels anys trenta no es va tornar a 
superar aquesta xifra inicial. En aquesta llarga eta- 
pa, el punt més baix se situa en el quinquenni 
1906-1910, després del qual s'inicii una lenta recu- 
peració, només interrompuda en els anys de la 
Guerra Civil. A partir dels anys quaranta, augmen- 
ta el percentatge de les vendes totals, concreta- 
ment entre 1941 i 1960 es van construir 1.837 te- 
lers del total de 3.040, és a dir, un 60%. 

El període compres entre 1906 i 1920 coinci- 
deix amb una epoca en la qual i'empresa passi di- 
ficultats financeres i va reduir la seva infrastructu- 
ra productiva; fou també un pcríode d'escassa 
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renovació de maquinaria en la indústria textil. A 
partir dels anys vint i sobretot dels anys quaranta 
podem parlar, primer d'una recupcració i, després, 
&un important creixement de la producció amb 
I'alternanca, pero, d'unes conjuntures més favora- 
bles que altres. En la primera meitat dels anys 
trenta hi hagué una nova recuperació, en quedar 
sense efecte aquelles mesures de control, situació 
favorable que va quedar interrompuda pels efectes 
retardats de la crisi economica general, iniciada 
l'any 1929, i, sobretot, pels efectes negatius de la 
Guerra Civil. A partir dels anys quaranta, a causa 
de I'a'illament economic espanyol i les conse- 
güents dificultats importadores, augmenti consi- 
derablement la quota del mercat, ara controlat de 
manera exclusiva i en expansió. 

Al llarg d'aquest període estudiat, la major 
part dels telers construits es van vendre al mercat 
espanyol; unes dues terceres parts aproximada- 
ment a Catalunya, un percentatge semblant al pes 
d'aqnesta regió en el conjunt de la industria textil 
espanyola, i la resta a altres regions espanyoles i a 
l'estranger, en aquest cas en un petit percentatge. 

La taula número 9 ens permet veure de mane- 
ra més clara aquesta distribució de les vendes de 
teiers segons les etapes. 

des fora de Catalunya foren rnés nornbroses que 
les que es van efectuar aquí; hem de recordar 
que en aquesta epoca molts fabricants tkxtils cata- 
lans compraven encara la major part dels telers a 
l'estranger. Cal fer notar, pero, l'important pes de 
les exportacions de telers en aquells anys, efectua- 
des principalment a Llatinoamirica i a Portugal. 

Entre 1906 i 1920 es producix una disminució 
global de les vendes, sobretot per la caiguda de les 
vendes en el mercat interior no catali, amb xifres 
insignificants entre 1911 i 1920, inferiors fins i tot 
a les dels telers exportats, en aquells anys princi- 
palment a Franca. 

En els anys vint i en els trenta hi ha una recu- 
peració de les vendes, que, en termes relatius, fou 
més important en els anys trenta a Catalunya i en 
els anys vint a la resta d'Espanya, en un període 
en el quai, per altra part, no es va exportar cap te- 
ler. En aquests anys, si bé hi va haver un cert equi- 
libri entre les vendes a dins i a fora de Catalunya 
en la primera meitat dels anys vint, posteriorment 
les vendes fetes en el mercat catali van anar tenint 
un pes més important. 

A partir dels anys quaranta, en un nou perío- 
de d'increment de les vendes, les que es van fer a 

TAULA 9. Destinació del total de telers venuüper quinquennis. 

Sabadell i Resta de Alcoi i Resta 
Terrassa Catalunya Béjar &Espanya Estranger 

1896- 1900 45 5 92 10 31 
1901-1905 56 3 12 51 19 
1906-1910 42 1 12 11 12 
1911-1915 76 I 5 O 7 
1916-1920 91 O O 1 15 
1921-1925 63 6 15 46 O 
1926-1930 91 1 O 35 0 
1931-1935 84 97 7 18 O 
1936.1940 80 19 25 18 O 

1941-1945 206 59 78 13 O 
1946-1950 247 99 53 51 8 
1951-1955 240 120 61 67 33 
1956.1960 281 114 64 41 12 

Fonr: AHS, Arniii Gregorb. iiibici de wndei de icipri, 1896.1960, 

Observem, dones, que en els primers quin- clients catalans encara van ser més nombroses i 
quennis, concretament entre 1896 i 1905, les ven- amb un creixement constant entre 1941 i 1960, 
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que contrasta amb les efectuades en altres mercats, 
entre els qnals hem de fer esment d'algunes vendes 
a l'estranger, en els mateixos mercats que al final 
del segle XIX i al comencament del segle XX. 

Com ja hem indicat, la major part dels telers 
construits es van vendre a Catalunya: 1.186 a em- 
prcses de Sabadell, 468 a empreses barcelonines, 
416 a empreses terrassenques i 47 a altres localitats 
catalanes. 

Els telers venuts a altres localitats espanyoles 
foren 736, distribuits de la següent manera: 

TAULA 10. Disrribució deis teiers venuts u Espunya (sense 
Catalunyu). 

Locaiitats Telers 

Béjar (Salamanca) 
Alcoi (Alacant) 
Antequera (Milaga) 
Bocaiient (Alacant) 
inguera (Valencia) 
Logronyo 
Munilla (Logronyo) 
Ontinyent (Valencia) 
Madrid 
Crevillent (Alacant) 
Palencia 
Valsncia 
Hervás (Cácercs) 
Enciso (Logronyo) 
Val de San I.orenzo (Lleó) 
Altres 18 localitats 

Hem d'indicar que alguns dels clients estran- 
gers eren empresaris sabadellencs que havien ins- 
t a l h t  fabriques en aquells paisos. 

Els 3.040 telers construits per l'empresa es 
van vendre a 580 clients diferents, cosa que dóna 
una mitjana de 5'24 telers per client. La taula nú- 
mero 12 ens mostra la distribució i la dispersió de 
les vendes. 

TAULA 12. Dirriibrrció de la venda de telcn pev clientr 

Nombre Distribució percentual segons 
de clients el nombre de telers comprats 

Sabadell 256 79'3 18 2 7  

Terrassa 59 71'2 20'3 8'5 
Barcelona 43 62'8 27'9 9'3 

Béjar 38 71 23'7 5'3 

Alcoi 33 81'8 18'2 O 

Resta d'Espanya 129 80'6 19'4 O 

Estranger 22 bs'2 27'3 4'5 

Font: AHS, Aixiu Giegori, I~i ib~eideuenderdeui~n,  1896-1960. 

Veiem, doncs, en aquesta taula precedent que 
les vendes de telers es van fer de manera més con- 
centrada a Barcelona, Béjar i Terrassa, i també en- 
tre els clients estrangers; a Sabadell, Alcoi i a la 
resta d'Espanya es feren de manera més dispersa. 
A tot arreu el percentatge de clients que van com- 
prar entre 1 i 5 telers sobrepassa el 60%; i els 
clients que només en van comprar un representen 
el 35'5%, percentatge que en el cas dels clients sa- 
badellencs se situa en el 40%. 

loni AliS, Arriu Giegori, LLbni de vtndei de ekn, 1896 1960 En el sector dels clients més importants, per 

Els 137 telers restants, venuts a l'estranger, es la quantitat de telers comprats, hem de dir que els 

van distribuir d'aquesta manera: 25 primers, que representen un 4'3% del total, van 
comDrar 960 telers. un 35% de la totalitat. Aauests 

TAULA 11. Dirtrcbució dels telers ven& a í'ertrunger 

País Teleis 

Argentina 31 

Mixic 27 
Portugal 25 

Perú 16 

Franca 15 
Altres 4 paisos 13 

Foni: AHS, Arxiu Gregori, Llibms de ven& de ielm, lXY6-1960. 

25 primers clients es distribueixen per localitats de 
la manera indicada a la taula 13. 

Entre aquests clients més importants, hem de 
destacar les empreses barcelonines Samaranch SA, 
l'única que va adquirir més de cent telers, Textil 
Roger-Dieste i Manufactures Sedó SA; les sabade- 
llenques Manuel Corominas SA, Tamburini i Gar- 
cía Planas (Art;xtil); les terrassenques Pont, Aurell 
i Armengol SA, Laniseda SA i Tejidos Selectos 
Roig SA; les de Béjar García y Cascón SA i Geró- 
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TAULA 13. Distribució per localituts dels principalr clients i Algunes de les compres d'aquests clients es 
nombre de telen compras. van fer en un període de temps Ilarg, pero n'hi va 

Mitjana 
haver d'altres que es van concentrar en un perí- 

'lients comprats ode de temps reduit, la qual cosa feia que l'empre- . . 
Sabadell 10 372 37'2 sa, durant un temps, treballés per a un nombre 

Terrassa 6 172 28'6 molt petit de clients i així es trencava la tbnica ha- 

Barcelona 4 260 65 bitual de dispersió. El cas més significatiu és el de 
Béjar 3 105 35 I'empresa de Barcelona, Samaranch SA, que va 

Alcoi 1 20 20 comprar 84 telers entre 1931 i 1933 i 34, entre 

Buenos Aires 1 31 31 1949 i 1952; en les primeres dates aquesta empresa 
va comorar el 60'8% dels telers constmits en 

~ m t :  AHS. A ~ X ~ U  cregori, ~ ~ i b m  de - d ~  dc rp~m. I R ~ ~ - I % o .  aquells tres anys. Aquest fenomen s'havia produit 
ja al final del segle XIX, quan dues empreses 

nimo Rodrípez Yagüe; finalment, hem de desta- (Campoamor Hermanos, de Buenos Aires, i Ge- 
car les compres efectuades per les empreses Cam- rónimo Rodríguez, de Béjar) van comprar, en con- 
poamor Hermanos y Compañía, de Buenos Aires, junt, el 45% dels telers constmits entre 1896 i 
i Gisbert, Domínguez i Cia., d'Alcoi. 1900. 
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D'aquesta primera aproximació a l'estudi de 
la indústria metal.lúrgica sabadellenca de cons- 
trucció de telers mecinics, en podem treure unes 
primeres i modestes conclusions. 

Malgrat que durant molt de temps les empre- 
ses textils catalanes cs nodrien de maquinaria im- 
portada, van sorgir a la nostra ciutat en el darrer 
quart del segle XIX algunes empreses que comen- 
caren a construir miquines semblants a les que es 
compraven a l'estranger. Progrcssivament, aquests 
tallers anaren guanyant una solida clientela entre 
els fabricants tkxtils de Catalunya i de la resta de 
I'estat fins a arribar a poder substituir les importa- 
cions de telers. 

Un cop superades les conjuntures desfavora- 
bles de les primeres dkcades del segle XX, a partir 
dels anys vint aqnesta indústria especialitzada en 
la construcció de telers mecinics aconseguí una 
part important de les comandes del mercat iute- 
rior i aprofiti al m k i m  els bons moments de la 
producció textil, que possibilitaven posteriorment 
renovacions de l'aparell productiu. 

A Sabadell, aquesta tradició fou inaugurada 
per Francesc Duran i Cañameras i continuada pels 
seus hcreus, que conservaren aquella empresa peo- 
nera i en constituiren de noves. 

Els telers construits a Sabadell es van distri- 
buir per tot el mercat espanyol entre un grup molt 
nombrós de clients. 

Aquelles petites empreses, que van néixer 
com a simples tallers de reparacions, van anar am- 
pliant i modernitzant la seva infrastrnctura pro- 
ductiva per poder construir les maquines. Pero els 
seus orígens, quasi artesanals, no es van oblidar al 
llarg de la seva historia, malgrat el procés continu 
de renovació tecnologica. 

Es produia amb poc risc a partir de coman- 
des previes i es procurava cobrar al comptat; es 
podia vendre un teler a canvi d'un autombbil, com 
va fer Antoni Gregori amb l'empresa Samaranch 
SA; es podia presentar un teler prototipus a una 
exposició universal I'endemi d'haver enviat un 
operari a soldar el fanal d'un carro; i alguns em- 
presaris continuaven, els anys cinquanta d'aquest 
segle, al costat del torn com feien els del segle 
XIX. 

La realitat actual, pero, ha deixat Sabadell 
sense constructors de telers. Cúltim successor de 
Francesc Duran i Cañameras ha tornat als orígens; 
en un petit taller de la carretera de Barcelona fa 
reparacions de telers i en ven de nous, pero d'im- 
portació. 


