
va. Al nostre pais. durant el segle u, 
aquest sector ha estat dominat i con- 
trolat quasi exclusivament pels mili- 
tars,sobretot des de la Guerra Civil fins 
a I'arribada de la democracia, al final 
dels anys 70. Que una entitat civil hagi 
aconseguit nombmsas exits, un gran 
reconeixement nacional i internacional 
i hagi demostrat un gran poder orga- 
nitzatiu i de convocatoria. en un pais 
com Espanya -en el qual I'aviació priva- 
da es bastant minoritaria-, ha de ser 
motiu d'orgull pera la ciutadania saba- 
dellenca. 

Pero, a aquesta valoració, s'hi han 
de wntraposar moltes mancances. El 
president de I'entitat supralocal,Carles ' Martí, n'apunta alguna en un parbgraf 
del seu text d'introduccio al Ilibre: "La 

! fortalesa de la nostra entitat contrasta 

1 amb un panorama forga desolador en 

1 el wnjunt #Espanya. Poca infraestruc- 
tura adequada a I'aviació general, una 

i administracib civil desfada i verita- 

! 
ble col1 d'ampolla de I'activitat 
aemnautica al nostre pis, en especial 

1 
a tot allo referent a I'aviació general, i 

i la manca de cultura aeronautica al 

nostre país, fan que aquesta actvitat 
pateixi en termes generals una prohin- 
da atonian. 

José Fernández García 
Periodista 
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Aquest llibre s'ha elaborat amb 
motiu del cinquante aniversari d'un 
projecte empresarial sabadellenc en 
I'hmbit de les assegurances, que s'ini- 
cih I'any igsi amb la constitució de la 
Mútua d'lncendis de Sabadell. tingue 
continuitat a partir de 1972 amb la 
Mútua d'ksegurances de Sabadell i 
culmina amb la constitució de Saba- 
del1 Asseguradora SA I'any 1992, deno- 
minació social que continua en I'ac- 
tualitat. 

El llibre conte a les primeres pigi- 
nes tres felicitaclons: del president de 
la Genenlitat de Catalunya, de I'alcal- 
de de Sabadell i de la directora general 
del Ministerl dtconomia, competent 
en el sector assegurador, amb motiu de 
I'eíem&ride, i una ptesentació de I'ac- 
tual president de la companyia, Joan 
Corominas Gwrin. 

E l  treball en si conte una breu 
IntroduccM sobre la tradlció del sector 
mutualista i de les assegurances a 
Sabadell des dels anys quaranta del 
segle xix i tres capitols dedicats a I'es- 
tudi especíñc de la história de I'em- 

presa, separats pels canvis de denoml- 
nació social. Al final hi ha un annu  
amb les principals dades de I'evolució 3'' 

economica de I'empresa, un llistat 
dels seus presidents i consellers, on 
consta la seva procedencia empresa- 
rial i professional, 1 una relacló del 
personal que treballa o ha treballat en 
I'empresa. 

En la introduccló es fa referbcia a 
les iniciatives que es van prendre a 
Sabadell de cara a la previsló i la cober- 
tura de riscos personals i material5 des 
dels darrers anys de la primera meitat 
del segle xu. S'hi assenyalen ek pmjec- 
tes reeixits en el camp de la prevlsid 
social des de dos origens diferents: la 
iniciativa obrera amb la creació de ks 
wietats d'ajuda mútua, el punt algid 
de les quals el t r h m  en els anys de b 
Segona República. quan la Fedendó de 
Germandats agrupava m& de la quir- 
ta part dels habitants de la ciutat i d 
mutualisme patronal. I'uponent mCs ~ + ~ $ z  
destacat del qualfou la creaciódcprl ..F]!!,.- .., _ ,,.. 
de la Mútua Sabadellenca d'Acddea& !::;.:; ;: .. 

del Treball. Pea tambe, ek  pmjecks f$?' ':.'.: 
que van tenir una curta du&FBki h 
"Uni6 Sabadellense', pera les arr(go. 
rancesd'incendis,un sectorque,c8nrd 
devida,fou domlnatdurPntmo#sWp 
per aitres companyier fbmes #.bod ,t ., 
estatal. algunes de k s  
agents a Sabadell. : JP 'm. 

, ...,. . 
. . 



No fou. perkfins al comenyment 
de la dkada dels anys cinquanta del 

318 segle xx que aquel1 pmjecte frustra 
k ia  quasi tres quarts de segle. en una 
epoca en la qual altres iniciatives locals 
en dikrents ambits havien tingut exit 
com el Banc de Sabadell. la Cambra de 
Comerg i d'indústria o I'Academia de 
Belles Arts, per posar alguns exemples 
destacats,~ tirarendavant la wnstitu- 
clb de la MMua d'lncendis de Sabadell. 
A I'origen. hi t m k m  els hereus de les 
families que ho haguessln pogut ferja 
en el segle ux, la de la burgesia indus- 
trial t&tll.amb el suport de les entitats 
financeres locals. 

A contlnuació, el llibre fa una 
histbria de I'empresa. tot seguint les 
pautes de les successives transforma- 
cions en la denomlnació de la s e n  ra6 
social. des del seu origen mutual fins a 
la wnversló en societat anbnima. En 
cadawun d'aquests aparMs s'estudien 
la situació conjuntural. el KUS diri- 
gents, les m e s  estrategies, els fictors 
de creixement i els processos de 
modernització. L'estudi, perb, va molt 
més enlla de la simple anallsl de I'm- 
lució d'una empresa i te molt a veure 
amb el subtitd, Una hoject&ia &m- 
larnent 1 d'espcclaIihacicib 

EfKtlvament, en cada un del seus 
grans capítols hi d n  pments el marc 
kgal en el qual a mou, les dikrents 

modalitats que adopta I'empresa, les 
estrategles de diversificació des d'una 
especlalització inicial, les polítiques 
inversores, els resultats econbmics i les 
fases d'expansló i els seus ritmes. 

Per0.a més d'aquest cos principal, 
el llibre situa I'evolució de I'empresa 
en el seu context historic en una triple 
perspectiva: local, espanyola i interna- 
cional. En el vessant ewnomic analitza 
la seva capacitat d'adaptació als canvis 
de conjuntura que afecten I'economia 
sabadellenca i espanyola en general i 
ais que suposa el seu procés d'intega- 
ció en un mercat més liberaliitzat, mes 
obert I mes ampli, tot partint des d'una 
situació d'aillament i d'lntervencionis- 
me. En la política i social. situa els 
agents de I'empresa d a ~ n t  el que sig- 
nifica el final del franquisme, el pmcCs 
de translció cap a la democracia i la 
seva wnsolldaci6 definitiva, i els canvis 
que se'n deriven en el marc de les rela- 
cions laborals. 

També fi una dissecció de qui es 
quien I'empma,¿s a dir,dels protago- 
nistes de la iniciativa i dels seus conti- 
nuador~. E l  treball reflecteix com 
aquests aniran canviant al llarg dels 
anys, norolament pel lPgk relleu gene- 
racional, sin6 també pels canvis en la 
correlacló de forces entre els dikrents 
Kctorseconbmlcsde la clutat.Si en 1'- 
rlgen de I'empresa predominaven en el 

Consell d'Administraci6 els industri 
Ilaners, en la mesura que aquest 
dominant de I'economia local 
perdent pes especific en f i w r  da 
indústries. primer, i del sector terci 
després, variad també la seva com 
sició. 

Es destaca de I'empresa la 
vocacló de sabadellenqulsrne a la 
suma la d'independancia poster 
ment, tot seguint la pauta d' 
entitats i empreses locals impo 
de llarga tradició. Els autors desta 
que entre els objectius de I'lntent 
trat de 1881 i el reeixit de igy de c 
una mútua d'incendis coincidia el 
vltar que sortissln de Sabadell 
tants sumes de diners per aque 
cepte i que. en canvi, retlnguts 
mateixa ciutat, podien contrib 
afivorir el seu desenvolupament 
mateixa manera, en els anys vult 
comencament dels noranta, 
context en el qual van prolife 
concentracions empresarials i les 
sorcions per part de multinac 
del sector, es va defensar la 
pend&ncia de I'empresa ¡,si esvan 
car punts de contacte per millora 
cHncia i resulta% aquests es va 
bar en una altra empresa loca 
Mútua Sabadellenca, transformada 
Sabadell Mutual, tot formani 
Crup Assegurador, una agru 



tegració paral4ela. Malgrat la voluntat 
de ser una entitat amb un abast supe- 
rior al local 4urant molts anys Saba- 
deli fou la plaga forta del seu mercat- 
no va ser fins als anys noranta que hi 
hagué una expansió territorial de 
certa entitat. 

Els autors assenyalen també com 
un tret distintiu de I'empresa la seva 
prudencia i la seva voluntat d'allunyar- 
se d'aventures perilloses. que foren 
presents en I'economia espanyola en 
etapes d'expansió w m  els anys seixan- 
t a  i en la segona meitat dels vuitanta i 
primers noranta. Aquesta actitud enca- 
minada a posar la solvencia per 
damunt de tot M permetre la super- 
vivencia de I'empresa, fins i tot en les 
conjuntures més dificils. 

Aquesta política e M  directament 
relacionada amb la capacitat d'adapta- 
ció a unes circumstancies economi- 
ques canviants i retlecteix un fenomen 
més general, el del conjunt de I'econo- 
mia sabadellenca. Calia millorar la pro- 
ductMtat per adaptar-se a una major 
competencia en el sector, diversificar 
eis productes quan els tradicionals 
veien caure la demanda, modificar les 
estrat&gies d'inversió per cercar la 
mhxima rendibilitat i solvencia i esten- 
dre's territorialment quan el mercat 
local quedava petit. 

1 
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seus dirigents als diversos sectors 
economics de la ciutat. representats 
tots a I'entitat,feia coincidir la h id r ia  
de I'empresa amb la de I'economia 
local. 

El llibre en conjunt fa una aporta- 
ció important a la historia economica i 
empresarial espanyola, en un sector 
poc estudiat Rns ara. Per a la seva rea- 
lització s'explota de manera minuciosa 
l amb rigor la documentació de la 
mateixa empresa i les ewsses publi- 
cacions sobre el sector de les assegu- 
rances. 

Perba mésfi una nova contribució 
al coneixement de la histbria emnbmi- 
ca de Sabadell des d'una altra perspec- 
tiva sectorial que s'afegeixa altrescon- 
tribucions, estudis de branques sence- 
res de I'activitat economica i d'empre- 
ses concretes de la indústria i deis ser- 
veis. que s'ampliaran properament 
amb altres treballs en curs. 

Els dos autors han fet una incursió 
en un camp d'estudi demnegut per 
ells abans d'iniciar aquesta recerca. 
perb la seva experiencia en el camp de 
la historia empresarial, la histbria 
economica en general i la historia de 
Sabadell en particular els ha permb 
elaborar un producte rigorós. E l  resul- 
tat no és una membria de mig segle 
d'una empresa, sinó un estudi del per- 

d'aquest anys, a partir d'un ampli 
coneixement dels seus actors i de les 3'9 

circumstincies en les quals van actuar. 

Esteve Deu i Baigual 


