
ELS ORÍGENS D E  LA INDÚSTRIA E S T M E R A  A 
SABADELL: LA S.A. CUADRAS 1 PRIM 

ESI'WE DEU 1 BAlGUAL 

1L'~vo~r:crÓ DI; IA IND~STKIA LLANERA I ELS c) Entre 1870 i final del segle XIX es com- 
INIClS DE LA FILATURA D'ES~AM pleti el procés de mecanització d'altres fases i 

Al llarg del segle XlX, la producció textil Ila- 
nera catalana experimenta un profund procés de 
modernització que va fer desaparkixer de manera 
quasi total les manufactures tradicionals. Aquesta 
transformació va anar acompanyada d'un procés 
de conccntració de la nova estructura productiva 
en les ciutats de Sabadell i de Terrassa, sobretot a 
mesura que els empresaris anaven imposant els 
selis articles al conjunt del mercat espanyol. 

Aquest canvi radical, que va afectar el tipus 
d'empresa, els sistemes de producció, la tecnologia 
i la m i  d'obra, entre altres coses, es va dur a terme 
en diferents etapes. 

a) Entre 1814 i 1833 es van assentar els fona- 
ments del sistema de fabrica i es van fer els primers 
passos en la mecanització de la producció. 

b) Entre 1833 i 1870 es va consolidar el siste- 
ma fabril i s'aixecaren grans edificis industrials que 
utilitzaven la forca del vapor per moure les seves 
miquines. Foren també els anys en els quals es 
mecanini de manera quasi total algun dels proces- 
sos productius com la fase de la filatura. 

s'introdukn noves produccions, de llarga tradició 
en els paisos europeus més avancats, com foren les 
d'estam i dc llanes regenerades. 

d) En les dues primeres decades del segle XX 
es continua en una línia de renovació tecnolbgica, 
tant en les diferents fases de la producció com en 
I'aprofitament de noves fonts d'energia. S'assolí 
en aquests anys un nivel1 de maduresa en un con- 
text de domini absolut d'un mercat interior, forta- 
ment protegit de la competencia estrangera, i amb 
capacitat suficient per exportar alguns excedents 
que, en conjnntures favorables, podien arribar a 
representar un percentatge molt significatiu de la 
producció global. 

En la decada dels anys setanta del segle passat, 
al comencament del període culminant del procés 
de modernització de la indústria tExtil Ilanera, 
s'introduiren, com ja hem dit, noves branques de 
producció com la filatura d'estam. L'estímul vin- 
gué de la necessitat de produir aquells teixits de 
qualitat que s'anaven imposant en els mercats 
europeus i de poder-los oferir en el mercat interior, 
per substituir-ne les importacions, amb una plena 
capacitar competitiva. 
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En aquells moments, la possibilitat d'importar 
les millors llanes &Australia i de Sud-america i la 
disponibilitat d'un nombre considerable de telers 
mecinics, impulsaren la inversió de capitals cap a 
aquella branca nova de la indústria llanera. A 
aquest estímul respoilgué la instal.lació de la socie- 
tat Cuadras, Feliu i companyia a Sabadell. 

Abans de I'any 1870 la filatura d'estam tenia 
molt poca importincia a Catalunya; es reduia a la 
producció de dues empreses barcelonines, la de 
'Tomis Comas i Miró i la d ' h t o n i  Escubós i com- 
panyia. A Sabadell, la primera empresa dcdicada a 
aquesta activitat fou la de Josep Badia i Junci, que 
I'any 1874 disposava de 2.800 pues d'cstam, ins- 
tal.lades al vapor del mateix nom del carrer de les 
'Tres Creus.' 

Un any després, el 1875, aquesta filatura fou 
adquirida per la societat Cuadras, Feliu i compa- 
nyia, I'empresa successora de la de *Somis Coma i 
Miró, fundada el 1840, la peonera de la filatura 
d'estam a Espanya. Era un primer pas en la pro- 
ducció d'estam a la ciutat, si tenim en compte que 
i'any 1875 aquest sector només representava un 
4'5% del total dc les pues de filar llana i estam. 

LA CREACIÓ DEL VAPOR DE CAN CUADRAS I EI. 

DESENVOLUPAMENT DE LA PRODUCCIÓ D'ESTAM 

Fins a mitjan 1883 i'empresa exercí la seva 
activitat en el vapor del carrer de les Tres Creus 
amb les mateixes miqiiines comprades a Josep 
Badia, que havien estar construides pocs anys 
abans a Anglaterra per i'empresa Hechtington and 
Sons (Manchester) i a Franca per la Société Alsa- 
cienne de Constructions Mécaniques (Mulhouse), 
i amb una miquina de retorcer, comprada a la pri- 
mera d'aquestes empreses I'any 1880, que s'instal.lA 
en un local del carrer de Sant O l e g ~ e r . ~  

L'any 1883 I'empresa es va traslladar a un nou 
edifici construir al costat dcl riu Ripoll. Aquesta 
iniciativa, que comporti una inversió de dos 

milions de pessetes, va permctrc un important 
augment de la seva capacitat productiva. Concreta- 
ment, es passh de disposar de 3.646 pues de filar a 
tenir-ne 8.710. Es compraren noves miquincs 
a Anglaterra, Franca i Bklgica, rcspectivament, a 
l'empresa de Manchester, ja citada més amunt, 
a I'empresa alsaciana d'André Koechlin (Giiewi- 
lier) i a la S.A. Vervietoise (Verviers); es va signar 
un contracte amb la *Sociedad Espanola de Elec- 
tricidad~ per instal.lar l'enllumenat elkctric de la 
fabrica; es va muntar un modern rentador de llana; 
i tata la fabrica era moguda per una potent miqui- 
na de vapor de 200 cavalls, construida a la Maqui- 
nista, Terrestre i Marítima de Barcelona.' 

En aquells moments hi havia a Can Cuadras 
la filatura d'estam més gran d'lsspanya. 

La iniciativa encerada per l'empresa Cuadras 
Feliu i companyia fou imitada per altres empresa- 
ris, tant locals, com fou el cas de l'empresa de Pcre 
Turull i companyia, a partir de l'any 1888, com 
també estrangcres, principalment franceses, sobre- 
tot a partir de I'any 1891, quan I'aplicació del nou 
aranzel proteccionisra a Espanya va posar molts 
entrebancs a les imnortacioris de filats d'estam. 
Aixi, alguns empresaris francesas van optar per ins- 
tal.lar factories en els dos centres fabrils llaners més 
importants $Espanya el mateix any 1892, F-Iarmel 
Frkres a Sabadell i Ernest Niquet a Terrassa. 

Cany 1899 la filatura d'estam ja tenia un pes 
molt important en aquestes dues localitats, en les 
quals el nombre de pues de filar que s'hi dedicava 
ja representava u11 36'6% del total de la filatura de 
llana i estam. A final del segle XIX aquesta activi- 
tat, al conjunt de I'estat espanyol era una exclusiva 
de les dues ciutats vallesanes." 

La filatura d'estam es concentrava en grans 
empreses. A Sabadell eren les que ocupaven cls pri- 
mers llocs en el conjunt d'empreses tkxtils llaneres 
si ens fixem en allb que pagaven de contribució 

E A~xru HisroRrc DE SARADELL (AHS), Matricuh de escablecimiento del alumbrado elécrrico con destino al serv. 
la Contribució industrial i de Comerc, 1874. cio particular de los Sres. Cuadras, Feliu y Cía. de Sabadeli 

AHS, Arxiu Cuadrar i Prim, Relación de edificios y (20 de Octubre de 1882); Diari de Sabadell, núm. 74, 1-IV- 
utilla~c de la SA Cuadras i Prim, 1954. 1883. 

Vegeu la nora número 2 i rambé: AIIS, Amiu Cna- "BEAUL BERENGUER (1991), p. 136-137. 
dra i Prim, Sociedad Española de .Electricidad, Póliza para el 
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industrial. Concretament, l'any 1895, les empreses 
Cuadras Feliu i companyia, Pere Turull i compa- 
nyia i Harmel Freres ocupaven, respectivament, els 
llocs primer, tercer i sise, en I'ordenació dels prin- 
cipal~ contribuents, una posició que era encara 
rnillor en conjunt I1any 1900, en ocupar, també 
respectivament, els llocs primer, segon i quarr.' 

Eren empreses que es dedicaven a la compra 
de llanes que elaboraven fins a I'obtenció del 61. 
Disposaven de la maquinaria necessiria per a dur a 
terme processos complets de filarura a partir de Ila- 
nes en brut. 

A la decada dels anys noranta del segle XIX 
I'empresa de Can Cuadras comprava una mitjana 
anual de 300.000 quilos de  llana, en sortejava i 
rentava al voltant de 600.000, per tant de la com- 

pra també per altres fabricants, i produ'ia a I'entorn 
de 150.000 quilos de fil d ' e ~ t a m . ~  

La indústria estamera, a Sabadell, va néixer en 
un moment de prosperitar de la indústria llanera 
en general, en el punt ilgid d'un període de creixe- 
ment important, encetat amb la decada dels anys 
setanta. Aquesta expansió queda reflectida en 
I'increment i la modernització del seu aparell pro- 
ductiu. Entre 1870 i 1884 el nombre de telers 
manuals en funcionament a Sabadell s'havia redu'it 
de 768 a 365, mentre que el de telers mecanics 
havia passat de 26 a 621. Entre aquestes mateixes 
dates el nombre total de pues de filar llana i estam 
quasi es va doblar, en passar de 46.558 a 90.597.' 

' AHS. Marrírula de la Contriburió lndurtrinl i de pres i vendes de Ilanes, 1898-1901; Llibres de factures de 
Comerf, 1900 i 1905. compres, 1896-1900; Estats de producció, 1896-1903. 

" AHS, Amiu Cundrnr i Prim, Llibres de factures de BENAUI. BSRENGUER (1991), p. 132, 136 i 137. 
compres de Ilanes, 1890-1895: Llibres de factures de com- 



Aquest llarg període expansiu quedi frenat 
cap a la meitat dels anys vuitanta, per donar pas a 
una etapa d'estancament generalitzat, sobretot en 
el sector de la llana de carda, un fenomen que molt 
possiblement anima també el desenvolupament del 
sector de I'escim. Tenim aigunes dades que posen 
de manifest la disminució de les vendes de teixits 
en algunes empreses, tant de grans com de mitja- 
nes. A tal1 d'exemple, podem veure que l'empresa 
Corominas Salas i companyia, l'any 1884, va ven- 
dre un 12% menys de metres de roba que l'any 
1879, un percentatge important si tenim en comp- 
te que aquest fet era precedit d'una etapa d'incre- 
ment constant de les vendes; també hem pogut 
observar que I'empresa Garriga Germans i com- 
panyia va vendre un 39% menys de metres de roba 
l'any 1892 que el 1882, una disminució que es 
produla tamhé després d'un període d'increment 
continuar del volum de venda8  

Aquesta situació, marcada per una conjuntura 
negativa en la segotia meitat dels anys vuitanta, 
queda reflectida en el nombre de miquines 
instai.lades a Sabadell, que experimenta una 
important davallada. Entre 1884 i 1891 va conti- 
nuar disminuint el nombre de telers manuais fins a 
un total de només 45, pero, paral.lelament no sola- 
ment no va augmentar el nombre de telers meca- 
nics, sinó que es va reduir de 621 a 605. En la fila- 
tura d'estam i de llana el nombre de pues va passar, 
entre aquestes dues dates, de 90.597 a 64.671.1 

Entre 1891 i 1893 hi hagué tina importanr 
revifalla, emparada en el nou aranzel proteccionista 
i fonamentada en el desenvolupament de la indús- 
tria estamera. Cany 1893 el nombre de telers meci- 
nics arribava a 1.156 i el nombre de pues de filar 
llana i estam a 94.180, en el conjunt de Sabadell.'o 

Aquesta recuperació fou de curta durada, si 
tenim en compte que, a partir de la segona meitat 
dels anys noranta, s'inicii un llarg període d'estan- 
cament que va arribar fins a final de la primera 
decada del segle XX. S'havia complert l'objectiu 
de penetrar profundament en el mercat espanyol 

fins a aconseguir-ne un control quasi absolur. 
S'havia eliminat bona part de la competencia 
estrangera i redult la producció textil llanera no 
catalana a un petit nombre de localitats, en les 
quals va subsistir un petit nucli d'empreses, des- 
prés d'una ensorrada general de la manufactura 
tradicional dispersada per rota la península. Tan- 
mateix, es va comprovar que aquel1 mercat no 
podia satisfer I'aspiració de sostenir un creixement 
més continu, com en kpoques anteriors. 

A la profunda crisi agraria que comen$ a sen- 
tir-se amb més forca en la decada dels anys noran- 
ta, hem d'afegir-hi la pkrdua dels mercats coloniais 
a partir de 1898. Si a aquests factors negatius hi 
sumem l'inici d'un període alcista dels costos pro- 
ductius, principalment el preu de les primetes 
materies i del carbó, que difícilment es podia corn- 
pensar en el preu de venda del producte acabar, a 
causa de la contracció de la demanda, podrem 
entendre que en totes les memories de les entitats 
economiques locais publicades en aquesrs anys es 
parli de crisi a I'hora de fer balans. 

Les dades referides a la maquinaria en funcio- 
nament són ben explícites. L'any 1909 hi havia 
enregistrades 89.080 pues de filar llana i estam per 
nodrir 1.073 telers, xifres lleugerament inferior!, a 
les de l'any 1893, tot i haver superat les coces més 
baixes a les quals s'havia arribar l'any 1899, amh 
només 69.372 pues i 816 telers, un any crític 
durant bona part del qual quasi un 25% dels 
obrers estaven en atur forcós." 

LA CREACIÓ DE LA S.A. SUCCESSORA BE CUADRAS 
i PRIM 

En aquest context d'estancament general 
I'empresa Cuadras Feliu i companyia modifica el 
nom de la seva raó social i va passar a denomiiiar- 
se, primer, Josep Cuadras i Prim, I'any 1894, i, 
després, Successora de Cuadras i Prim Societat 
Anbnima, l'any 1902, un canvi, aquest darrer, que 
la convertia en la primera gran empresa del sector 
llaner de l'estat espanyol d'aquesta modaiitat. 

AHS, Arxzu Corominas, Llibres de vendes, 1879- ' O  Vegeu la nota número 7. 
1884; Arxiu Garnga, Llibres de facturacid, 1882-1892. " DEU BAIGUAL (1990), p. 52, 53 i 135 

Vegeu la nota número 7. 
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Les dues modificacions de la raó social van viers (S.A. Vervietoise). A titol significatiu hem 
anar acompanyades de significatives inversions de d'assenyalar que I'any 1895 es va comprar una 
capital, malgrat que les expecratives no eren gaire miquina construida a Sabadell, concretamenr 
favorables, en iin intent de cercar una reducció de una dobladora, que sortí del taller de Miquel Sala; 
costos per fer front a la contracció del mercat. aquest fet era el resultat de I'esforc d'un nombre 

En aquesta direcció, en els anys 1895 i 1905 
hi hagué una important renovació de maquinaria, 
principalment en la de les fases preparatories del 
filar. concretament de les cardes, de les metxeres i 
de les pentinadores. Aqiiesra renovació tecnologica 
continua fenr-se amb I'adquisició de  miquines a 
I'estranger, principalmenr a empreses alsacianes i 
d'altres localitats del nord-est de Franp  i a empre- 
ses belgues. Hem de destacar les compres realitza- 
des en els tallers de les empreses d'Asacia (Société 
Alsacienne de Constructions Mécaniques, Cons- 
truction de Machines J.F. Grun, Martinot et 
Galland i André Koechlin), de Roubaix (Ryo Cat- 
teau), de Tourcoing (L. Frangin et Cie.) i de Ver- 

" Vegeu la nnra número 2 i AHS, Arxiu Cuadra i 

important de metal.lúrgics sabadelléncs per conso- 
lidar en la nostra ciutat una indúsrria de construc- 
cions meciniques per al sector textil, una que va 
fer també els primers passos importants a cavall 
dels anys setanta i vuitanra del segle XiX, 
paral.lelarnent al naixement de noves branques de 
la producció textil, en un intent de reduir la 
dependencia de les compres a I'exterior." 

L'esfors inversor de les grans empreses del sec- 
ror de I'estam fou molt important, si tenim en 
compte que, en un context de crisi general, fou 
I'única branca que va rnantenir una dinimica de 
creixement sostingut entre 1892 i 1909 fins a 
doblar el nombre de fusos instal.lats entre aquestes 

Prim, Llibres de compres. 1896-1905. 



dues dates a Sabadell, un fenomen que fou encara 
mis significatiu a Terrassa, ja que la filatura 
d'estam comen$ a establir-s'hi molt més rard que 
a Sabadell. 

La S.A. Successora de Cuadras i Prim, consti- 
tuida inicialment amb un capital d'un milió i mig 
de pessetes l'any 1902, com ja hem dit, amplia el 
seu capital a dos milions l'any seguent i, a tres, 
l'any 1906. Aquest no fou un cas únic; I'altra gran 
empresa estamera sabadellenca, la de Pere Turull i 
companyia amplia I'any 1903 el nombre de socis, 
amb especial menció de l'empresari barceloni Lluís 
Arafió, la qual cosa va permetre també doblar el 
capital de la societat, que passa a denominar-se 
Lluís Arafió i companyia, amb un capital inicial de 
625.000 pessetes. 

Fruit d'aquestes ampliacions, les dues empre- 
ses van modernitzar i augmentar la seva capacitat 
productiva. Entre els anys 1894 i 1909 I'empresa 
Cuadras i Prim va passar de 12.012 pues de filar a 
15.370 i la de Pere Turull, de 7.700 a 8.600; 
aquesta darrera empresa va instal.lar també I'any 
1906 un rentador de llana." 

Tot i aixb, els beneficis de les dues empreses 
no van veure reflectit de manera positiva aquest 
esforc inversor. Cempresa Cuadras i Prim I'any 
1902 va repartir un dividend del 14%, mentre que 
I'any 1910 era només d'un 6%; l'empresa de Pere 
Turull va veure com es reduien a la meitat els seus 
beneficis entre el període 1895-1896 i el 1897- 
1901, sense que I'ampliació del capital I'any 1903 
contribuís a millorar-los en relació a aquell primer 
període." 

Aquesta llarga crisi de final del segle X E  i de 
comencament del segle XX va acabar cap a comen- 
cament de l'any 1910, en un moment en el qual la 
major part dels indicadors econbmics mostren una 

clara línia de recuperació. Perb fou sobretot a par- 
tir de 19 1 1, un cop superada una llarga etapa de 
conflicrivitat laboral a Sabadell, en el darrer rri- 
mestre de 1910, que la superació d'aquella situació 
d'estancament fou un fet. Efectivament, en els pri- 
mers anys de La segona decada d'aquest segle es 
recupera la capacitar de compra del mercat inte- 
rior, en el qual es van poder col.locar uns articles 
manufacturats amb un preu de venda superior en 
un moment que els costos es van mantenir estan- 
cats o amb un creixement molt més moderat que 
en els anys precedents. 

Els efectes d'aquesta conjuntura més favorable 
es van deixar sentir rapidament en el nombre de 
maquines insta1,lades. Concretament, a Sabadell, 
entre 1909 i 1914, el nombre total de pues de filar 
llana i estam va paisar de 89.080 a 11 1.341 i el de 
telers mecanics, de 1.073 a 1.377.11 

En aquests anys, la millora dels resultats 
econbmics es tradui en noves inversions de capital 
per introduir millores tkcniques. En aquest aparcar 
hem de desracar els primers passos de la utilització 
de l'energia elkctrica com a forqa motriu. 

Concretament, l'any 1912 es construia a 
Sabadell la primera subestació transformadora 
d'energia el&ctrica, la de la carretera de Rubí, pro- 
pietat de la <Compafiía Barcelonesa de Electrici- 
dad.. Les grans filatures d'estam locals també foren 
capdavanteres en la introducció d'aquesta nova 
forca motriu; ja entre 1913 i 1914 les empreses de 
Cuadras i de Turull completaren la instal~lació 
d'electromotors per moure les miquines, amb una 
infrastructura submiuistrada, respectivament, per 
les empreses AEG i Siemens.'" 

Aquesta conjuntura favorable per a la indús- 
tria llanera en general que va permetre, com ja 
hem vist, un increment de I'aparell productiu en 
conjunt i la possibilitat d'incorporar-hi millores 
t&cniques substancials, es reflecteix molt clarament 
en l'activitat de la S.A. Cuadras i Prim. 

l 3  AHS, Argu Jenny-Grull, lnvenraris i Balaqos, l 4  DEU BAIUUAI. (19901, p. 100 i 102. 
1902.1903; Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de " Deu BAIGUAI. (19901, p. 52 i 54. 
Espafia, Kevista de Economía y Hacienda, Madrid, 1923; l6 AIIS, Arniu jenny-kmll, 1,libres de compres, 1913- 
AHS,  Matrícuía per a ía Contribucid Zrldwt~iff~ i de Comer6 1914; Arxiu Cuad~m i I'~im, Llibres de compres, 19 13- 191 4. 
1894-1907. 



ELS OdGENS DE LA INDUSTRU ESTAMERA A SABADELL: USA.  CUADRAS 1 PNM 

Així, en el període 1910-1914, la mitjana 
anual de quilos de llana rentada fou un 20% supe- 
rior a la del període 1903-1909, i la de producció 
de fil, entre els mateixos períodes, un 35%. En 
aquest darrer període s'intensifica el treball noc- 
turn i, tot i així, encara s'havia de dur materia a 
filar a fora." 

En aquests anys, I'empresa S.A. Cuadras i 
Prim va ampliar novament el capital, que passi de 
tres milions a tres i rnig I'any 1913 i a quatre I'any 
1914, la qual cosa, en aquesta ocasió, sí que es va 
traduir en una millora dels beneficis i del dividend, 
un 10% els anys 1913 i 1914, molt superior al 
5'5% que s'havia repartit I'any 191 1 o al 6% del 
1910.'R 

Una part important d'aquesta ampliació de 
capital s'invertí en la renovació de maquinaria, 

principalment en la secció de selfactines, amb les 
compres efectuades a I'empresa alsaciana J.F. Grun, 
i en la de cardes, amb les compres fetes a I'empresa 
d'André Koechlin, de la mateixa regió francesa."' 

Aquesta millora general de la situació econb- 
mica era el resultat d'un augment global de la 
venda de teixits. En una estirnació de l'evolució 
dels metres de roba produits a Sabadell podern 
observar que entre els períodes 1904-1909 i 1910- 
1914, la mitjana anual va passar de 2'6 a 4'3 
milions de metres?" 

En aquest context favorable, que va significar 
una total recuperació d'aquell llarg període 
d'estancament, encetat a la darreria del segle XiX, 
va esclatar la Primera Guerra Mundial. 

Aquesr conflicte, davant del qual els governs 
espanyols van mantenir una posició neutral, va 

" AHS, Arxiu Cuadras i Prim, Estats de produccib, '" AHS, Arxiu Cuadrar i Prim, Llibres de compres, 
1910-1914. 1910-1914. 

" Vegeu la segona part de la nora número 13. DEU BAIUUAL (1990). p. 74. 
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permetre que la indústria llanera catalana, que fins 
aleshores havia tingut moltes dificultars per expor- 
tar en quantitats minimament significatives part 
de la seva producció, es trobi amb les portes ober- 
res per vendre a l'exterior un percentatge molt 
important dels articles fabricats, fins al punt de 
deixar parcialment abandonar el mercar interior. 

A partir del final de 1914 les vendes a Franga, 
a Anglaterra i a altres palsos europeus i sud-ameri- 
cans constituiren un fet insblir per a la indústria 
llanera catalana, almenys en les quantitats en qui. 
es féu. Si entre 1909 i 1913 la indústria llanera 
espanyola exportava una mitjana anual de 41.750 
quilos de fil i 257.127 quilos de teixits, aquesta 
mitjana va passar a ser, en el període 1914-1919 de 
1.130.041 i 7.302.417 quilos, respectivament; és a 
dir, que I'exportació de fil es va multiplicar per 27 
vegades i la de teixits per 28'4.2' 

Per poder servir aquestes comandes a I'estran- 
ger, les empreses llaneres van haver de fer un esforg 
productiu considerable, ja que tenien també uns 
compromisos contrets amb els clients habituals del 
mercar interior. Aixb va obligar a fer un treball 
intensiu, si tenim en compte que entre 1913 i 
1918 la infrastrucrura productiva de la indústria 
llanera va créixer només en un 22'5%, per sota del 
percentatge d'augment de la producció global, un 
30% superior de mitjana anual en el cas dels 
metres de roba, en el període 191 5-1 9 18 en relació 
a la de l'etapa 1910-1914. En aquest període, si 
entre un 30 i un 40% de la producció anava a 
I'exportació, és ben segur que es va haver de deixar 
parcialment desproveir el mercar e ~ p a n ~ o l . ~ ~  

Cempresa S.A. Cuadras i Prim visqué aquesta 
nova conjuntura favorable de manera positiva, tot i 
que algunes xifres de la swa activitat, aparenrment, 
no ho reflecteixen. 

En el capítol de la producció de fil a la fhbrica 
podem observar que l'incremenr del període 1915- 
1918 fou molt petit en relació als nivells de fabri- 
cació assolits en I'etapa compresa entre 1910 i 
1914, nomes un 6%; la producció de fil en altres 

empreses per a la de Can Cuadras fou fins i tot 
menor en aquesrs anys de guerra que en l'etapa 
anterior. La raó I'hauríem de cercar en el fet que 
bona part de les exportacions que es van fer, sohre- 
tot entre final de 1914 i comencament de 1917, 
eren mantes i altres teixits elaborats amb fil de 
baixa qualitat, que no era precisament el que es 
prndu'ia en la S.A. Cuadras i Prim, especialitzada 
en la filatura d'estam." 

En canvi, pel que fa referencia al sorteig i ren- 
tatge de llanes, els augments de producció sí que 
van ser notables. Concrecament, entre el període 
1911-1914 i el 1315-1918 la mitjana anual de 
llana sortejada va passar de 918.806 quilos a 
1.201.837; i només entre 1914 i 1915 el volum de 
llana rentada va passar de 1.039.647 quilos a 
1.709.389, i la compra de llana bruta va augmen- 
tar de 660.408 quilos a 1.065.1 15."' 

S'ha considerat la conjuntura dels anys de la 
Primera Guerra Mundial com una de les més 
beneficioses per a la indústria Ilanera. Perb, sense 
afirmar el contrari, hem de dir que els guanys van 
ser menys espectaculars del que es podia pensar; a 
més, es van repartir de manera molt desigual 
segons els anys i segons el ripus d'empresa. 

Efectivarnent, en els pimers anys del conflicte, 
de final de 1914 a mitjan 1916, hi hagué un 
important augment de les vendes a l'exterior, amb 
uns preus mis alts que els anys anteriors, fenomen 
derivat &un sobtar i imprevist augment de la 
demanda, sense que de manera parallela s'incre- 
mentessin els costos productius. La conseqüi.ncia 
directa fou un augment generalitzat dels guanys de 
les empreses existents i I'aparició d'alrres de noves 
amb un cairc marcadament oportunista. Perb, des 
de mitjan 1916, hi hagué un augment progresstu 
dels costos productius, principalment els de les pri- 
meres matkries i de l'energia, sense oblidar els aug- 
ments dels salaris, tot i que aquests restessin sem- 
pre per sota de la inflació dels preus dels articles de 
primera necessitat. 

'' DEU BAIUUAL (1990), p. 80 i 81. Estars de producció, 1910-1918. 
'' DEU BAIUUAL (1990), p. 56,74 i 78. 24 Vcgeu la segona p a r  de la riota número 23 
23 DEU (1990), p. 81; AHS, Arxiu Cuadra I P ~ i m ,  
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Aquest increment dels costos, en un primer 
moment, es va poder fer incidir sobre el preu de 
venda dels articles acabats, pero, posteriorment, 
fou molt més difícil, fins al punt que la carrera 
d'augments de costos i preus l'acabarien giianyant 
els primers en termes relatius. 1.a causa fonamental 
fou la contracció de la demanda en el mercat inte- 
rior, amb un poder adquisitiu cada vegada més 
baix, un fenomen que coincidí amb un volum 
menor d'exportacions en el període 1916-19 18 
que en els anys 1915 i 1916. En aquesta siruació, 
moltes empreses van haver de consumir en aquest 
segon període els beneficis generats en els primers 
anys més favorables, per poder subsistir. En canvi, 
algunes de les empreses més grans, que van poder 
acaparar primeres materies els anys inicials, van 
poder mantenir els beneficis, malgrat que el volum 
de vendes fos menor. 

Un exemple d'aquest segon cas fou el de la 
S.A. Cuadras i Prim. Com ja hem vist, aquesta 
empresa quasi no va augmentar la producció de fil 
durant els anys de la guerra europea, pero sí que va 
incrementar considerablement la compra de Ilanes; 
aixb li va permetre obtenir uns beneficis més 
importants perla compra-venda de llana que per la 
producció de fil. Efectivament, si observem I'evo- 
lució dels beneficis de I'empresa, ens adonem que, 
mentre els guanys de l'any 1913 havien sumar 
396.394 pessetes, aquests van anar augmentant de 
manera contínua fins a obtenir-ne 1.040.261 pes- 
seres i'any 1918. En els anys 1916, 1917 i 1918 
i'cmpresa va repartir entre els seus accionisres un 
dividend del 20%, precisament durant els anys en 
els quals els preus de les llanes assolien uns nivells 
més alts, la producció de teixits tendia cap a 
i'estancament i es produia una reducció dels bene- 
ficis de la major part d'empreses petites i mitjanes. 
Hem de fer notar que aquest augment espectacular 
dels beneficis de I'empresa de can Cuadras es va 
aconseguir amb el capital que tenia I'any 1914.2' 

La S.A. Cuadras i Prim va continuar els anys 
següents en la mateixa línia d'anys anteriors. L'any 
1920 va fer una nova ampliació de capital del 50% 
i, un cop superada la crisi puntual de i'any 1921, 
va comencar una renovació de maquinaria per 
mantenir-se al davant de la indústria estamera, 
malgrat la competencia que va representar la crea- 
ció de Sempresa SAPHIL, a la velna Terrassa, Sany 
1919. 

TAULA 1. Capital i beneficir 

*ny 
Capital en rniiions Beneficis en Dividend 

dc pessetes pessetes en % 

1902 1'5 260.050 14 
1903 2 267.161 II  
1904 2 267.694 11 
1905 2 267.466 11 
1906 2 238.757 11 
1907 3 280.814 8 
1908 3 309.835 8 
1909 3 388.456 9 
1910 3 401.208 6 
1911 3 460.201 5'5 
1912 3 380.830 8 
1913 3'5 396.394 10 
1914 4 492.752 10 
1915 4 755.581 16 
1916 4 959.578 20 
1917 4 970.766 20 
1918 4 1.040.261 20 
1919 4 - 20 
1920 6 1.327.602 14 
1921 6 415.755 4 
Fono: AHS, i i n iu  Cuadrar i Prim, L~broidece]a. 1902-1922. 

Cámara de Conieicio y Navegación dc Baicciona, Meinonnr CornerrízL~. 
1915-1922. 

Anuario Fixancirroy ú Soiiedodei Anánirnar dP .+M Revista dc Econo- 
miu y flacicndn, Madrid, 1923. 

'' Vegeu la segona part de la nora número 13 



TAULA 2. Infiatru~hlra. Nombre &pues defila? 

Fonr: AHS, MariinrLi dc Li Gxirribiuid Indurmnli de Comer<, 1875-1908. 

LA pairir dr Idny 190LI i'empresa va pasar a cocinar a la iiurri de Barcc 
lona, en la quai tenia cl domicili de Ir raá social). 

TAULA 4. Compra de Ikznes 

TAULA 3. 171fasoucn*rn I'raccd2ilcia de kz maquiildria i angii 
de compra 

Anys Franqa hglarrrra  Belgica Carali~nya 

1876-1880 1 1 - - 

1881-1885 9 9 - . 

1886-1890 2 - - - 

1891-1895 32 - - 1 

1896-1900 4 - - - 

1901-1905 32 5 6 - 

1906-1910 8 - 1 - 

1911-1915 9 1 - 1 

Poiirs: AHS, hixiu Cuadia< i Prim, Llibrer de iomprri 1896-191 5 .  

AHS, i\iriu Cuidias i Prim, l'iessupoii dP Li Cara Luiileiinu l><itrb~p, z 

Cin. de Barreina dr romi>ra dk maquinaria, a 28 dB$osr & 2893. 

AHS, Aniu Cuadrar i Prirn, RrLicidn dr rdji~ioi), w i i i 4  de Li S.A. (un- 
drui i Prim. 1954 

(La relació de miquines incluu: cardes. rncn<erei, gill,, pcnrinddoris, sel- 
hcrines, maquiiies de rcibicer, niiquinx de doblar I mhqiiinis de ier tro- 
ques). 

TAUI.A 5 .  Producció 

Any Brutes (Kg.) Rentades (Kg.) I'entinades (Kg.) A ~ Y  Llana sorreiada (Kg.) Llana rcntada (Kg.) 

Fonr: AHS, Arxiu Cundrv i Piirn, ilibrcrdrmmprridr lLines, 1891 1 1897-1915 Ponr: AHS. Ani i r  Cuadras i I'iim, Estaudcpiodurrid, 1896 i 1903-1911 
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TAULA 6. Produccid. FiL (Kg) toise, destinadas además al peinado de lanas. Sigue en este 
mismo Lado otra sala, en la que está instalado interinamente el 

Anv A fabrica A fora taller de carpintería, Y que está destinado al sorteo de lanas. 

la sala del lavaje, que la ocupará una máquina llamada Leviatán; 
en esta cuadra hay el pozo colector de donde absorben las aguas - 

161.409 - dos poderosas bombas en una cantidad aproximada de 30 

191.499 - 
metros cúbicos por hora. 

Se encuentra a la izquierda el local destinado a las calderas 
222.225 - en el que hay ya instaladas dos de la fuerza de 60 caballos cada 
256.496 - una con espacio necesario para la instalación de dos más. Conti- 
291.907 82.039 guo a esta sala existe el local de máquina, a la cual se sube mer- 

Yoni: AHS, A u u  Cuadras i Prim, Eiiu~deproduriió. 1890, 1895 i 1902-1918, 

ANNEX I.EI d ia r io  de Sabadell,, informa iobre la inaupració 
del nou edz5ci el marc de 1883. 

*Hemos renido ocasión de visitar la magnifica fábrica de 
hilados de lana que los señores Cuadras Feliu y compañía han 
establecido a orillas del rio Ripoll. 

No pudiendo fijar con precisión la superficie total del cdi- 
ficio, pasaremos a detallar todas sus dependencias con la debida 
detención. 

En el centro de la fachada se levanta la puerta principal 
qiie conduce al salón de hilatura que tiene 85 metros de langi- 
tud por 53 de latitud. Hay en el mismo 9 selfactinas, 2 máqui- 
nas de ierorción, 11 bovinoirs de diferentes tamaños; circuyen- 
do el referido salón, un jucgo de caloríferos y además otro para 
dar vapor a la sala; 3 fuentes de agua potable para el consumo de 
los operarios y, a La derecha, entrada a diferentes lugares excusa- 
dos. Vense sehalados los puestos para fijar 11 lámparas del 
alumbrado eléctrico. Esti montado el techo sobre transmisiones, 
embarrados, coliimnas de hierro y armazones abovedados que 
dejan en uno de los extremos inferiores un envidriado que pro- 
porciona luz clara y fija. 

El pavimento, construido por D. Amable Guizarr, es de 
cemento Portland formando fajas de dos metros de longitud por 
uno de larirud, notándose en el centro de la cuadra aberturas 
que dan paso a una cloaca que conduce a la principal. 

A la derecha del expresado salón existe una sala que con- 
tiene rras cardas, construcción Koechlin, y otras 6 de la Vewie- 

ced a dos escaleras de piedra mármol de Castellar, siendo la 
expresada máquina de 100 caballos. 

A la izquierda de la mencionada sala principal se ve el 
taller de cerrajería en el que descuella principalmente rima her- 
mosa doble fragua toda de hierro (completamenre nueva en 
Sabadell), dotada de su correspondienre ventilador mecánico; 
una hermosísima máquina de alta presión de 10 caballos, un 
torno cilíndrico de grandes dimensiones y algún otro aparato, 
nuevo como los ya citados, pero de menor importancia. En esta 
sala y junto a la máquina de vapor se emplazarán las cuatro 
máquinas eléctricas que deben alumbrar las piezas desciitas. 

Sigue una sala que creemos se destinará a dibujo de mode- 
los y piezas, y despues dos salas más dedicadas a depósito de 
macerias hiladas y por hilar, hallándose en medio deestos dos 
depósitos el despacho del Director y junto a 41 una pequeíia sala 
destinada a enfermería y botiquín. 

Alrededor del edificio hay siete casas construidas (para los 
serenos, maquinistas y otros empleados), local para carruajes y 
caballerías, quedando por la parte norte del edificio un nuevo 
depósito. 

El edificio fábrica está resguardado por 18 para-rayos, 
construidos por el Sr. Tomasino. 

La chimenea, colocada junto al gran pozo, mide 41 
metros de elevación y está resguardada por su correspondiente 
pararayos. 

Frente a la cerrajería se está construyendo la habiración del 
Director Sr. Jenny. 

1.a carretera abierra, que conduce al edificio descrito, enla- 
za con la del Sr. Corominas. 

Resumen. 
La casi rotal dirección ha corrido a cargo del Sr. Jenny. 

Seifactinas y bovinoirs de la casa Koeclilin. 
Embarrados, transmisiones, columnas, máquinas y calde- 

ras de la Maquinista, Terrestre y Marítima de Barcelona. 
Marsrro de obras, D. Marcos Manich. 
Ramo de minería, BadleveU y I'uig 
Mojalatero, Sr. Canalías. 
Carpintero, Francisco Duch. 
Quizá sea esta obra la única, dada su importancia, en que 

afortuuadamenre no haya habido de lamentar ninguna desgracia 
personal. 



El nuevo edificio de los señores Cuadras Feliu y compañia 
es digno de ser visitado.. 

fonr: Diario d e S n b ~ h 4  niim. 74.1 d'abiil de 1883. 

ANNEX 2,  La <<Rcv2ita Comercial Iberoamericana. Mercurio>> 
inclou en la rrva &ir dúrticlei dedicati a rLnrjoyai de 
h industria expañola>> la SA Succerrora de C d a ~  i 
Prim. 

Sociedad anónima sucesora de Cuadras y Prim (Sabadell-Barce- 
lona) 
Una de las empresas fabriles que más rancia abolengo rienen en 
Cataluña es la Sociedad Anónima Sucesora de Cuadras y Prim. 
Sabido es el desarrollo inmenso que en cantidad y calidad han 
tomado en esta región las industrias de tejidos en lana, estam- 
bre, algodón, etc. Y daro está, que tal desarrollo ha venido auxi- 
liado por el de las industrias anexas o preliminares, entre las que 
se encuentran, preferentemente. las de hilados y torcidos. Fué 
u11 bcncmérito de la patria el excelenrismo señor don Tomás 
Coma y Miró, el primero que en 1840 introdujo en España la 
industria de la hilatura aplicable al esrambre. A este patricio 
sucedió la razón social Cuadras Feliu y C.2, la que impulsó el 
negocio extraordinariamente hasta 1892, en cuyo año se hizo 
cargo de la empresa don José Cuadras y Prim. En 1902 la Socie- 
dad se convirtió en Anónima, en cuya modalidad continúa sus 
operaciones. 
La Sociedad Anónima Sucesoia de Cuadras y Prim, de Sabadeli- 
Barcelona, cs una de las más poderosas de Caraiuña, y desde 
luego, sin vacilación, podemos afirmar que en el ramo o especia- 
lidad de hilados y torcidos de estambre es la más importante. 

En un magnífico edificio fabril de su propiedad, en amplias, cla- 
ras y bien ventiladas cuadras, rrabajan en estas manufacturas 
unos 550 operarios, 17.000 husos, y una infinidad de máquinas 
auxiliares que contribuyen a la perfección universalmente reco- 
nocida de las producciones de la Casa. Para darse una idea 
somera de la magnitud de la industria de la Sociedad Anónima 
Sucesora de Cuadras y Prim, bastará citar un dato elocuente: 
consumen las hilaturas 1.400.000 kilogramos de lana sucia, y 
producen 400.000 kilogramos de hilo. Es una empresa la de la 
Sociedad Andnima Sucesora de Cuadras y Prim, de Sabadell- 

Barcelona, en la que todo elogio parece menguado ante la mag- 
nitud de los hechos. Sus exporraciones a los mercados de Ultra- 
mar son importantisimas, y constantemente tienen vendida toda 
su producción aun antes de elaborada. Con todo y no parar el 
trabajo un solo momento, la Sociedad Anónima Sucesores de 
Cuadras y Prim no da abasto para colmar los pedidos; y cuando 
una casa llega a este extremo, ¿de qué la pueden servir los elogios 
de Mercurio aun tributados con la mejor buena fe y espiritu 
patriótico? Y para contentar a su numerosa clientela, la casa 
Cuadras y Prini, de Sahadcll-Barcelona. tiene montada una sec- 
ción para la elaboracidn de hilo de lana para labores, para con- 
feccionar esas delicadas labores modernas a que tan aficionadas 
son las amas de casa y que tan bellos efectos producen. Y claro 
esrá que la acepración que ha tenido esta novedad ha sido debi- 
da a perdurar en ella las añejas costumbres de la casa: una firme- 
za de color obtenida, si cabe, a costa de los mayores sacrificios, y 
una bondad de la fibra pocas veces igualada y nunca superada. 
Esto explica el por que en nuestro intenso mundo iberoamerica- 
no las amas de casa piden siempre la Tradr Mark de Cuadras y 
Prim con su Madr in Sabadell-Spain. 

Fonr: RtuGtd Ciini~iciallberoomcrinnn Mercurio Bnrcelana, 1725. 
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