
EL DECLIVI DEL SECTOR COTONER A SABADELL: 
EL CAS DE «LA ESPANA INDUSTRIAL»' 

INTRODUCCI~ novetat al tombant del sede XVlll va oermetre 

Sabadell, juntamcnt amb Terrassa, frueix de la 
ben merescuda fama d'ésser l'enclavament textil 
llaner més important de l'estat espanyol. La indub- 
table preponderincia d'aquest sector des de mitjan 
seglc XIX s'havia iniciat en el segon ter$ del segle 
XVTII, quan, de forma lenta i simultinia, s'intro- 
duiren innovacions en els teixits de llana tradicio- 
nals. Tanmateix, en el darrer quart del segle XVIII, 
també s'introduí la indústria textil cotonera a 
Sabadell. Situada al marge de les ordenances gre- 
mials i especialitzada en el tissatge manual, aquesta 
indústria va atreure una forca de treball d'obrers 

" 
introduir innovacions tecnolbgiques de manera 
lenta i progressiva fins a mitjan dinou, quan s'acce- 
lera la mecanització al sector llaner que fa desa- 
pareixer la major part de la indústria llanera tradi- 
cional disseminada arreu del territori peninsular. 
Per la seva banda, el sector cotoner establert a 
Sabadell va creixent amb una m i  d'obra concen- 
trada en obradors de major capacitar productiva 
que els Ilaners. Aquesta m i  d'obra, origen del pro- 
letariat industrial sabadellenc, va fer possible mul- 
tiplicar per deu la seva població entre 1787 i 1887 
en passar de 2.000 a 20.000 habitant~.~ 

joves, poc qualificats, que va anar creixent a expen- L'activitat cotonera, centrada en el tissatge 
ses de la demanda d'empeses dels fabricants d'in- manual, es desenvolupa a Sabadell en un arc tem- 
dianes barcelonin~.~ En conseqüencia, i merces a poral limitat. Els 3 telers de Ili i cocó de 1791 ja 
l'establiment del sector cotoner a Sabadell s'anava eren 140 el 1802 i ocupaven 219  persone^.^ En la 
desballestant el sistema gremial i apareixia el siste- primera meitat del segle X X ,  la indústria cotonera 
ma capitalista a la vila. La demanda de draps de experimenta una gran expansió a Sabadell, pero en 

'Aquest article amplia el subcapitol 8, del capítol 1 de tar-lo. Aixi mateix, he d'agrair a Josep M. Renaul I'interes per 
la meva tesi doctoral. l'er escriure'l he cansultat les fonts treure'l a la Ilum. 
documentals relatives al, Establ~cimiento no 7 de tejidos de 'Vegcu BBNAUL 1987(1981 b), (1991 a). 
Sabadell, dipositades al Museu d'Estampació 'Textil de Pre- 3 C ~ ~ ~ s  (19871, p. 50. 
mi& de Mar, a partir d'ara (MMEPM), He d'agrair al seu 'BENAUL (1991), taula 68, p. 293. 
director, joan Gómez, les facilitats que m'ha ofert per consul- 
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trial; rambé, les convulsions i els trastorns socials 
i politics de Barcelona i Sabadell entre 1840-43 -i 
per extensió de Catalunya-, que Fontana no dubta 
a considerar com a revolta popular i lluita 
democritica per aconseguir, amb ple dret, unes 
conquesres socials col.lectives relatives a la fixació 
de la jornada laboral i al salari dels obrers.'" 

LA FORMACI~) EMPRESARIAL DELS MUNTADAS 

La col.laboració i I'associació en la primera fase 
de desenvolupament del capitalisme són essencials 
en la formació de capital empresarial i de creixe- 
ment econbmic. Alguns historiadors les consideren 
fonamentals a I'hora d'esbrinar com es va realitzar la 
i~idustrialimció, tant a Anglaterra com a Europa en 
general. Són aquestes estratkgies precisament les 
que apareixen com a virturs de la família Muntadas 
i que rrobem al llarg de rota la seva trajectbria em- 
presarial. A partir del nucli familiar van expandint- 
se mitjangant I'associació i la participació simultinia 
dels germans en diferents activitats o fases producti- 
ves de la transformació del cotó. Oriünds &Iguala- 
da, el matrimoni de Maties Muntadas i Francesca 
Campeny i el set fills: Joan, Pau, Bernat, Jaume, 
Ignasi, Isidre i Josep Antoni, constitueixen un tipus 
excepcional d'empresari en I ' h b i t  del procés indus- 
trialitzador catala que va engrandint el patrimoni a 
partir de la perita empresa paterna. 

Maties Muntadas, paraire a Igualada -ciutat 
on la lluita entre paraires i teixidors va seguir un 

camí diferent a la de Sabadell-," era propietari 
d'una mitja dotzena de telers de roba de baixa qua- 
litat quan esclati la guerra del francks." Passats els 
anys d'estancament per I'arribada de Ferran VI, 
pressentia ja les millors oportunitats per als negocis 
que oferia la capital del Principat, per la qual cosa, 
cap a la segona dkcada de 1800, envii a Barcelona 
el segon dels seus fills, Pau, i hi instal.li el mateix 
nombre de telers que el pare tenia a Igualada. 

L'assessorament patern i els seus dots de nego- 
ciant van fer que molt aviat Pau Muntadas aconse- 
guis prestigi i credibilitat entre els fabricants de 
Barcelona per a representar el ram dels filats en la 
primera Junta general de fabricants celebrada a 
la Llotja el 2 de julio1 de 1829 i de convertir-se en 
president del mateix ram, el 1832. 

A I'empara de Pau, successivament arriba a 
Barcelona la resta de la família, sense abandonar 
els interessos &Igualada, ciutat que al cadastre, el 
1825, Matiesfigura com a fabricant i, el 1828,és a 
Barcelona constituint amb I'hereu la raó social 
Muntada e hijo dedicada a la filatura al carrer de 
les Tipies número 9. Propera a aquest establiment, 
hi havia la fabrica d'en Pau, ai carrer de la Patacada 
número 9. El 1838, Pau, establert al número 67 
del carrer del Comre del Asalto, ja es dedica a la 
filatura i als teixits de cotó. L'establiment patern 
canvii de domicili per engrandir el negoci: instal4a 
una secció de telers manuals al número 9 del carrer 
de Sant Jeroni que la família conserva fins el 
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novembre de 1844') i la sccció de filats al carrer de 
la Riereta, número 3. Ambdós s'establiren al Raval, 
el modern barri industrial cotoner de Barcelona. 
La resta de germans tamhé constituiren diferents 
societats: Bernat és a Igualada explotant una fabri- 
ca de cardes el 1832 i el 1833. Novament a Barce- 
lona, es troba associat al seu germi Ignasi entre 
1838 i 1847 fabricant cardes i cintes. El 1838, pri- 
mer any de producció d'aqiiesta societat, ja hi figu- 
ren com a clients les societats Matia Muntadas e 
hijo i Pablo Muntudus. El 1840, n'eren clients les 
raons socials Pablo Muntadus y Hermanos, Isidro 
Muntada y @ i, a partir de l'agost, l'aleshores 
recent soc&tat Muntadus Hermanos que integrava 
els nou establiments qiie posseia tota la família, 
quatre de filats, tres de teixits -deis quals formava 
part l'establiment de Sabadell-, un de blanqueig i 
un d'aprests o <(a la piedra». 'iots eren accionats 
amb cavalleries. l'er altra part, Josep Antoni amb 
vint anys, el 1836 i el 1837, en momcnts de guer- 
ra, venia a Reus cls artefacres d'en Paii i d'altres 
fabricants de Barcelona. Acabada la guerra carlina, 
la modernització de la indústria era irreversible i 
ahora costosa; per aixb, el gener de 1839, a inicia- 
tiva de Pau s'uneixen tots els germans en la raó 
social Pablo Muntadas y Hermanos. Abans de fina- 
litzar el prin~er any de la nova societat, Pau, repre- 
sentant la capacitat i l'afany renovador de La famí- 
lia, es desplaca a Franqa i Anglaterra per coneixer 
l'estat de la indústria. Al mateix temps, adquireix 

Com a resultar d'aqucst viatge decideixen 
construir la casa fabrica del carrer de la Riereta, en 
que insral.len una miquina de vapor del construc- 
tor parisenc Charles Derosne et Cail15 -la primera 
que aquest constructor introduia a Espanya-, que 
accionava unes miquines mule-jennY o mulg&nues, 
de 300 i 250 pues, dues metxeres en fi de 96 pues 
d'acer fos, amb moviment diferencial per engrava- 
cions, dos manuars de vuit caps amb conloirs i 
miquines de llengua i un manuar de vuit caps amb 
molettes construides a Mulhouse per André Koech- 
lin.'"a nova socictat passa a denominar-se Munta- 
das Hermanos el23 juny de 1840, en deixar Pau la 
direcció en mans dels germans més joves, Jaume, 
Isidre i Josep Antoni, la quai cosa contribuí a la 
renovació de la capacitat d'iniciativa gencracional. 

Preveient les possibilitats, apropen al mercat 
peninsular la venda de les seves manufactures i les 
d'altres fabricants, i obren, el setembre de 1841, a 
Madrid, a la ~lazuela del Ángel número 16, el 
Depósito de Entus dirigit per Jaume i Josep Antoni. 
Des del primer dia d'obertura les vendes de les 
seves manufactures van experimentar un augment 
tan considerable, que, el 1843, a l'establiment de 
Sabadell, van instal.lar-hi una nova secció de colors 
i a Barcelona obren un blanqueig en un solar que 
havien comprar i'any 1842, situar fora murailrs, al 
camí de Sairii, que passa a integrar la societat anb- 
nima el 1847. 

fil de Ili i diversos paquets de cotó filar per fer tei- Es pot dir, després de veure la trajectbria 
xits dc mescla amb llana per a robes d 'h i~ern . '~  empresarial de la familia, que van passar per tots 

"Vegeu comunicats enviars a IaJunta de Coinrrc i a la 1840, 2 de gener de 1840 i SS. El 1845, quan ja han encarre- 
Comissió de Fabriques el 14 de gener de 1845, MMEPM gar la nova miquina, com vcurem més tard, interiteli vendre- 
Copiador de cartas Mf~ntadas Hermanos 1844-1846. la a Reus mitjan~ant Jaime Prius, fabricanr qrle rrehallava per 

"MMM'M Copiador de Cartai Pablo Muntadai y Her- compre de Muntadas, en carta del 13 de setembre li  coinuni- 
manos 18.39-40, a Augusto Perera, Londres 27 de desembre caven "lepedimos elfavor de inrertar en el diario de aviror de 
de 1839. Scmblanrmenr, el serembre anterior, havia cscrit a nupod&idri, y si aigurru sepresefiture u Vpara La compra dr la 
la socierar parisenca Oller CastelLa y CQ pcr comprar estam i máquina que re cita podrá encaminarlo a nosotvos, ndvirti!ndo- 
roba de pantalons. le que V l a  ha uístofuncionar, pueiyu pirede inferir que ie irata 

" A  la tesi, seguint Carrera, deiem que aquest autor de nuestva máquina de la que nos proponemos desprendeinor 
manifestava la procedencia de la miqnina, sense que pogués- para rubstituirlapor otra de doblefierza ... '' 
sim afirmar-ho. Ara, sahem exactamrnt qui la va construir i 'q.1 mareix constriictor alsacii aquesr any tamhé va 
en coneixem la potencia, 12 CV, i les rcvohicions a qnS gira- construir les miquines de la filatura de Vilaregut i les de la 
ven I'arbre vertical i I'horirzontal, 45 i 70 voltesin~inur, res- fabrica de Puigmartí, scgons consta a la correspondencia. 
pectivamenr. Aquesta miqiiina de vapor va resultar poc efi- Vegeu MMEPM Copiador de Cartas Pabh Muntadai y Her- 
cient i van renir problemrs per liquidar el pagainenr. Vcgeu manos 1839-40, a h d r é  Koechlin, 14 de mar$ de 1840. 
MMEPM Copiador de Cartas Pablo Mtzntadas y Hermanos 
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els estadis d'organirzació empresarial capitalista des 
del petit obrador patern fins a la societat més 
desenvolupada, que permet invertir capital sense 
cap altra responsabilitat jurídica que la que deriva 
de la gestió del capital invertir, la societat anoni- 
ma. Encarnen I'esperit capitalista burges, emprene- 
dos, capas de vencer obstacles, demostren posseir 
durant aquests anys els trets que defineixen la figu- 
ra de l'empresari: decisió i assumpció de riscos 
davant la incertesa, competencia, perseveranca, 
recursos materials per desenvolupar projecres, ini- 
ciativa i saber tecnic necessari per aprofitar les 
oportunitat~.'~ 

1:anilisi de l'establiment que des de 1839 
tenen els germans Muntadas a Sabadell ens permet 
observar en els deu anys de funcionarnent I'evolu- 
ció del sector cotoner i entendre millor la dinimi- 
ca de l'establiment dins el context reivindicatiu 
generat per la classe obrera per a consolidar-se en 
el nou sistema liberal. 

Des del primer dia, tots els artefactes de l'esta- 
bliment de Sabadell van gaudir d'una bona acolli- 
da al mercat nacional. 

La taula 1 mostra una relació de les peces que 
van fabricar-se des de 1839 a 1848 a l'establiment 
de Sabadell. No sempre s'ha pogut indicar la quan- 
tirar exacta de cada tipus de roba que s'hi va fabri- 
car, ni el nombre de relers que van funcionar. Les 
robes anomenades elefant~ '~ van ser I'orgull de 
['empresa per I'acceptació de que van gaudir entre 
els consumidors de la Manxa i de Castella. De les 
84.600 peces ~om~tabilitzades, 22.039 eren d'a- 
questa classe, és a dir, més d'un 26 per cent. 
Segueixen en importancia les guinees" i a conti- 
nuació els l l e n ~ o ~ . ~ ~  

1.a producció es veu afectada pels avatars polí- 
tico-socials. Els tres primers anys d'activitat reflec- 
teixen el que en termes físics anomenaríem equili- 
bri inestable, pero ascendent fruit del contraban, 
característic de les epoques d'inestabilitat, i la 
mobilitat de I'exbrcit," que dificultava el transport 

?AULA l .  Relacid depeces de rotó,fibricadei a Sabadell 

A ~ Y  '1: peces elefanrs llenqos guinees 514 calicors 614 Llen~os 314 rcles gruixudss 

1839 12.021 4.070 270 456 82 134 139 368 

Foz .  Elaboraciá prhpir a parrii dcls liibres de FlbricadeTejidos "-7 de Sabadell coi~eiponeiirsalsii>yi d r  producci6 
N o r n  Ala ruma rota1 de peces. r'hi iiiciouin peces de les quali no consta e1 tipui de ieixit. 

"Vegeu SEKRA RAMONEDA (1989), p. 39 i MOKYR "A la correspond8ncia que envien als Srs. Carlos Mari- 
(1987), p. 230. ñosa i Miguel Vicens de Saragossa, duranr rota la primavera 

'6No hem pogur csbrinar per que s'anomenaven així. de 1840, els comuriicaven que "lar comboyes se detienen en el 
" Equivalent al semiiprim, és un teixit de cató cru Ileu- primerpuntofirlificado povque la esrolza ie diriire a otra parte 

gerament carregar en el paratge, amh lligat de plana, emprar para sus operaciones militaver viéndose entonces en la precisión 
en la confecció de roba blanca ordinaria. de tmer que esperar otvafierza quepor casualidzdy raras vecei 

'"Tela de Ili o cineni que se solia teixir en el teler de mi.  representapara conducir losfardos hmta Zaragoza': 





El. DECLIVI DEL SEC'I'OK CO'rONEK A SABADELI.: EL CAS DE .LA E S P d A  INDUSTRIAI.B, 

moviment desemboca en una lluita oberta entre els 
sectors progressistes -els defensors de la Junta 
Central- i els moderats. Els moviments militants" 
i els esdeveniments revolucionaris dificultasen 
novament I'activitat economica i la convivk~~cia.~~ 
Tots els germans, com ho va fer la major part de la 
població, van haver de sortir del 29 d'agost al 23 
de novembre de Barcelona i canviar el domicili 
social a Sarrii i a Gracia segons els moviments 
militars. El tancament de la fabrica de Sabadell els 
mesos de gener, setembre i octubre és el resultar 
d'aquestes convulsions. 

Tanmateix, malgrat els obstacles, la millora dels 
artefactes creixia. En la primavera del 1843 estrenen 
el blanqueig del cami de Sarria i instal.len a la filatu- 
ra de la Riereta una metxera banch 2 broches d'An- 
dré K~echlin'~ per fabricar fil de números més alts. 
L'atur dels mesos de gener, setembre i octubre de la 
fabrica de Sabadell no va impedir obrir la secció de 
colors amb cent telers, i s'experimenta, en conse- 
qükncia, l'increment d'aquesta nova secció dirigida 
pel majordom Ramon Rodamilans. Ja aquest any 
s'hi van fabricar a més d'elefants i guinees, coro- 
nies,?' cotins," pisanes3' i tiroleses3' amb un fil més 
prim fet amb la nova metxera de Barcelona. 

"El mes de julio1 des de Barcelona comunicaven a la 
casa de Madrid: 'lusp~ndemoi pntregar unos fardor a la galera 
de Halada pues es temible que sea detenida en L,érida el punto 
en donde se hallan las tropas de Zurbano quien no permite 
tramitar lar Diligencias qup no llegan más qup a Drrega': Uos 
dies niés tarcl, comunicaven a un client de Quintaiiar de la 
Orden ':..pronunciadaya la P h y  Castillo de Lérida tenemos 
enteramentr aseguradar de toda invasión extraña larirouteras de 
Cataluña y con este motivo salen desde hoy lo.< correos de Ma- 
drid para Aragón. Sólo nos Jalta someter al Caitillo de Mon- 
juich que domina esta capital aunque no re le teme ni sepreven- 
ta hostilen ningún concepto, lo que hace inferir hay mansaccioner 
secretas con aquella guarnitión y ru gobernador y eslo ha hecho 
r p s a r  a casi todas lar familias que se habían ausentado. Hora 
ierá ya que disfitemor de una tranquilidad que hace tiempo 
habíamos p~rdido': 

"En una carta que escrivien el 3 d'agost a Vicente 
Tabone d'tücoi li comunicaven: ':.. una ierie de acontecimien- 
tos tan complicador como dexagradabks re han conjurado para 
oponerse a la realizacidn de nuestros dereos: una considerable 
dercomporición en nuestra máquina de vapor, la conitmcOón de 
nunho Blanqueo en otro local fuera de nuestro.? muros, cuyo 
edijcio ha costado un trabajo inmenso estando parado már de 
dos meses, y las lamentables escenas de que ha sido teatro esta 

Diverses circumstancies, tals com més deman- 
da de robes més variades, I'aturada definitiva dels 
telers del carrer de San Gerónimo pels conflictes 
ciutadans i la dificultar de comunicació amb Saba- 
del1 inentre dura I'ocupació de l'exkrcit, els van fer 
adoptar, a partir de 1843, unes estratkgies de pro- 
ducció i vendes que ens permeten conkixer l'es- 
tructura de la indústria c o t o n e ~ a ~ ~  i descobrir els 
mecanismes empresarials dels Muntadas per incre- 
mentar els guanys. Efectivament, part del fil de 
més qualitat que fabriquen amb la nova metxera es 
coirsumeix a L'establiment de Sabadell; la resta, I'o- 
fereixen mitjanqant contracte i fixant ells el preu 
de venda a petits fabricants d'Igiialada, el ja citat 
Antoni Baliu, Josep Galceran, Joan Cendra i 
Jaume Prius -aquest darrer de Reus-, els quals els 
fabricaven pisanes, vions, Ilanetes, etc. i deixaven 
sempre un estret marge de benefici per a aquests 
darrers. 

Cany 1844, la fabrica de Sabadell va arribar a 
la seva millor producció com a resultat de l'ordre 
social que va regnar en haver-se esclafat el movi- 
ment antiesparterista i passar el control social al 
govern moderat. Les robes que van sortir aquest any 
de Sabadell eren molt variades: la secció de Jacint 

desruciada capital son la verdadera cauia de la casi absoluta 
paralización de nucmor negocios... 't 

' O  MMEPM Copiador de Ca:artas Muntadas I;lermanor 
1843, 24 de mar5 a André Koechlin; Vilaregut tambt havia 
instal.lat una nierxera idenrica. 

31Teixit de coló semblant a la lona perR més prim, fet 
arnb ordit i trama de fil retort a dos caps sense empesa ni 
blanqueig. 

j2Tela gruixuda i resistent que primerament Iiom fabri- 
cava amb fils de Ili o chnem i després de cotó. 

Roba, originaria de Pisa, inicialmenr de fil i dcsprés 
de cotó, emprada especialment en vestits de dona i de criatu- 
ra. Sabem que aquesr any a més de les seranta peces pisanes 
que fabrirareii a Sabadell, un fabricant d'lgualada, Antoni 
Haliu, també els va fabricar unes quantes peces del mateix 
tipus. 

'%única referencia que hem trobat sobre aquesr tipus 
de roba és la del capell tiroles de pana o dc vellut amb una 
ploma o un plomall a la part postcrior, propi del Tirol. 
I'odria ser quc fos u11 tipus de tela de vellut del qiial solament 
van fabricar quatre peces com a assaig. Les tiroleses solamenr 
les fabricaren aquest any. 

3 ' M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE MOTES (1976). 
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II..LUSTUACI~ 3. Cob~rta ddprimer llibre d'inuentaris de la 
rocietat andnima La España Industrial 
fundada a Madrid el 28  degener de I847. 

'"Teixits de Il i ,  de o t b  o d'ambdós elements. Va actlrar 
de casa intermediaria la socierat Saddler Harrison & C.1 de 
Landres. 

'-Robes de cocó arnb lligar de sarja i dibuixos de colors a 
Ilistes. 

' 8  MMEPM Copiador de Cartas Muntadas Hermanos 
1844. El 26 de fcbrer comunicaven a Euuur Hennanosde Bil- 
bao en relació als rerli~os que 'no Ipr ha sido posible elaborarlos 
harta ahora en Iguahda, en dónde hemos planteado una fnbrica 
&tina& a este y otros génems de colores por lo que no cuenten 
udr. con ellos hasta quc aquella nofuncione que no podmns ase- 
gurar mando serd': Uns dies més tard, el 7 de mar$ es rnanifes- 
ten a un altre clienr de Guadalajara, Santiago Saenz de Tejada, 
en el mateix sentir: 'Zos trastornos padpcidos en esta capital nos 
ltnn jwrtrado alguno de nuestros proyectos que teniamos entre 
manos para dar otro giro a nuestrafnbricación. Uno de e l h  era 
hacer funcionar una fábrica de tejidos en [palnda que tenemos 
ertabkcida para gheros de colores, pflrt~cuhmiente terlices, pero 
no pudiendo realiurrlo, se hace imposibk complacer a vdr como lo 
dtseúbamos en h qur nos tenía pedidos': 

"Aixi es desprin de les cartes que envien al mateix client 
de Bilbao el 30 de maig i el 22 de juny en que diuen respecti- 
vamenr: ':..hemos tomado nota de los varios artículos que compo- 
n m  su último pedido, 101 m k s  se irúnfibricando, y h cotonias 
marcharán tan pronto como estén corrientes, no pudiendo ir tan 
deprisa lor tprlicer porque van poros telares de esta clase ... " A  la 
segona missiva diuen: 'Obseruarún ur que sólo van I 6 p i e m  de 

Rigola produí 7.252 peces d'elefants, 51 1 de gui- 
nees i 158 de teles fortes 614, mentre que la de Ra- 
mon Rodamilans a més de les 2.789, 483 i 260 
peces d'aqiiestes varietats, va fabricar 1.048 peces 
de cotins de 714 i 814, 414 i 314, 22 de moletons. 
482 de cotonies i 28 de pisanes. El desig d'equipa- 
rar la qualitat de les teles a les robes estrangeres 
empeny els Muntadas a importar filassa anglesa 
per fer nous assaigs de robes corn també 200 peces 
de drils'"els ports de Bilbao, Alacant i Valencia. 
Igualment, seguint aquesta Iínia innovadora, van 
projectar fer una nova fabrica de terli~os'. a Iguala- 
da, una roba de gran consum a Bilbao" i que s'in- 
troduia a I'interior, pero van haver de desistir per 
I'elevat cost que suposava el transport i I'increment 
del preu del cotó, malgrat que, pel que sembla, 
poc després, van iniciar-ne la fabricació en alrres 
Ilocs."' 

L'any 1844, quan el govern amb més control 
del contraban'" facilita la modernització industrial 
estimulada per i'obertura d'hglaterra a I'exportació 
de maquinaria, ja eren conscients d'haver adquirir 
prou reputació entre els comerciants" i els arnbients 

tprIiz porqur ron h primeras que hemos,fibricado. c~ryn i-iilidad 
mejorará notablem~nte en lo sucesitio ... ': 

"'El maig de 1844 responien a la Comissió sobre I'esrar 
de la indústria i proposaven una serie de mesures per reprimir 
el contraban, tals com vigilar amb zel les costes i fronterrs per 
encarregats responsables, integres i incorrupres. castigs severs 
als infractots, retornar als reconeixemenrs domiciliaris i vigilar 
el conplimenr estricre de la iiirroducciú dels teixirs de mesrlrs. 
Precisament resulraren vicrimes de les primeres mesiires del 
govern contra el conrraban en quedar retinguts a la duana de 
Saragossa i després a la de Pamplona artefactes de la socierat 
dirigits a Bilbao per portar estampada la marca de nbrica en 
lloc de teixida, MMEPM Copiador de Cartas Mttntadar Her- 
manos 1843-I844,24 d'agost de 1844. 12 d'ocnibre. 

" MMEPM Copiador de Cartas Muntadas Hermanm 
1844. Amb data de 14 de mar$ escriiien al Dipi~sit de Madrid 
en resposra a una demanda sobre la llargada de les peces que 
havien enviar: ':..rrririmor vivamente que pueda dirigirse h 
menor inculpación a nlrcrtra C m ,  en plinto al tiro de h p i m  
que aquí sr miden, y aunque esto pude  ser muy bien miserahlrs 
desahop de la envidia con que nuestros é m n h  pretendrn uaiia- 
mente empañar la sentada reputación que 17emos sabido adquirir, 
con todo, se ha mnvenido set,cramcnt= a lm depcndientrs de 
Piedra para que redoblen su cuidado y esmero. pues cn nLanro al 
método que tenemoi eitnblecido para tomar los tiros en el ficrito- 
rio no cabe fnnmente equivocación alguna, desptt4s del regu17do 
nparn qup ~fpractica ~~cruprrlo~arn~ntc ... ': 
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influents" de Madrid, igual que ho eren a Barcelo- 
na; Bernat va ser elegit representant a la província 
per la Comissió de Fabriques per defensar els intc- 
ressos industrials quan es parlava de reformar els 
aranzels. 

Cobertura de la importació de mbquines 
angleses que facilita I'entrada de selfactines i conti- 
nues com també dels primers telers mecanics con- 
verteix Barcelona en ciutat avantguardista de la 
mecanització de la indústria cotonera; contraria- 
ment, a Sabadell es produia una disminució de 
l'activitat cotonera de teixirs a mb, i els obrers 
s'empobrien. La situació s'agreuja amb l'antipopu- 
lar ordre del govern per executar la quinta de 

" 'f Io confirma la correspondkncia que duranr uns 
mesos van mantcnir amb Andrés Borrego que el 1844 publi- 
cava Principios de economía politicu i dirigia un diari a 
Madrid en qiie inrcntava apropar-se als interessos industrials 
caralans. Aqtiesr prerenia involucrar els Munradas, per la seva 
capacitar financera, en una operació d'introducció de maqui- 
nes a principis de I'esriu. La resposta dels Muntadas des de 
Barcelona és prou indicativa dels negocis ripids que fins el 
1847 es van realirzar a Madrid, de la manera subril amb que 
sabicn eludir compromisos sense, per aixb, perdre un bB de 
prestigi i del coneirernenr que renien del món dels negocis. 
Reproduini una gran parr d'una dc les resposres de I'ii d'a- 
gosr de 1844: Xcabamos de recibir iu favorecida del 26 de 
julio y llama nzuy paiticuhrmente nuertm atención su conteni- 
do y la copia del original dirigido a lor srs Saádler Harrison y 
Ce du Londrer I.apreteniión re reduce a que abramos de cuenta 
de V a su comisionado D, Joré Rodriguez los crrdrtos que en 
dichos escritor se desginan por el valor de 1200 libras esterlina& 
invertiblei en nzáquinai y otroi objetos, cuyo importe debeuían 
anticipar lor sri Saddler o al menos salir garantes de su reembol- 
so, en el interim quej'üesen autorizados con nuestras órdenes. 
Nos permitirá V que les advirtamos que si hubiésemos iido con- 
sultados anter de escribir a aquel1o.í SS le.! habriamor infirmado 
de que nuestra relaciones con dicha casa inglesa datan de cortas 
fichas, y que hasta con los pocos cargos que hemos conjado a su 
inteligencia se hallan ya completamente liquidados con la idea 
de iusp~nder su continuación por ahora, pues nos hemor pro- 
puesto molesta~ler todo lo menosposiblepor ahora. En unapala- 
bra, reina aún para franqueza con aquellos corresponsales y esta 
circunstancia nos obliga a ser mtnos exigenter con elloi. Asi es 
que, aún en el caso de que hubieie tenido nueiha casa una abso- 
luta neceiidad de realizar algún encargo de esta naturaleza, 
jamái se hubiese airevido a llevnrlo a cabo con dichosss, con tanto 
mái motivo cunto  que este presenta más bien el aspecto de un 
negocio de Banca y ajenos ellos y nosotros a semejante c h e  de 

1844. És possible que el malestar creat per l'ame- 
nata del reclutament militar, que planava sobre les 
famílies més desvalgudes, repercutís en la qualitat 
del treball.43 És indubtable, pero, que la revolta de 
les quintes i la seva repressió durant el mes de julio1 
de 184544 va causar un notable impacte en l'establi- 
ment sabadellenc dels Muntadas. El 1845, la pro- 
ducció es va reduir i l 'em~resa no va evitar la pres- 
sió fiscal de I'Ajuntament per tal de recaptar els 
diners necessaris que deslliuressin els joves sabade- 
llerics de la quinta. Malgrat que van resistir-se a 
pagar els 671 rals i 17 maravedissos ablegant que 
cada germa individualment ja havia pagar pel 
mateix concepte a Barcelona,+ van haver de clau- 
dicar a I'actuació contundent de I'Ajuntament que 

comisionm, se hace m& dtycil ru cumplimiento, mayormente 
nuestra casa que agobiada Lon su gran movimiento industrial y 
erportación de génevor a todas las provincias del Rqino, absorbe 
hfabn'cación de todas nuestras atenciones, cuidados e inteteser, y 
apena podemos dar euniión a los conhnuor compromim que nos 
rodean, hastapñvarnor de otro negocio extrafio como el que mo- 
tiva el pscrito, sintiendo por lo mirmo el no poder secundar como 
quisiéramos los proyector que noJ tiene V indicados. Por otra 
parte, en la suporición que hubihemos podido acceder a ellos, 
nunca habria convenido a vs el valerre del medio propuesto, por 
la rencilla razón de que en esta plaza se experimenta siempre un 
notable quebranto en elgiro sobre Londrer, cuando en la de esa 
puede negociarre a un cambio más fivorableprocurúndose papel 
directamente sobre aquelpunto a corta,ficha, mediante a tener v 
lorfindor diiponibles ... ': 

4'Com ho prova el Copiador de cartas Muntadas Herma- 
nos 1844-1846, en data 8 de maig de 1845, I'esrablirnent de 
Barcelona manifesta al de Madrid: "Tan luego como recibimos 
el auixo de "di. emitido en su favorecida del 3 del corriente, 
renovamos nuestras quejas a las,f;lbricas de Sabadell y demás 
para quepusieran mas cuidado en el Tpiido de Ekfantei, sobre 
cu~oparticular nada omitiremos a j n  de que estegénero comer- 
ve el distinguido nombre que ha gomdo ri~mpre en nuestra 
cala': 

" BBEAVL (1981a), en nora a peu de pagina, dóna 
dades de diferents fonts per estudiar la revolta. 

Copiador de Grtaz Muntadas Hermanos 1844-1846 
el 18 d'agost de 1845: "debiendo Vconvenir con nosotros de que 
no puede considerarse justo el quepo~. /a misma rama que esper- 
ronal, debibramos papr  también en cada uno de los distintos 
puehlm en dónde tenemoi establecimientos o negocios industria- 
la, loi cualei podemos afirmar que ninguna reclamación nos 
han dirigido por semejante motivo; pues s i  asij'üera pagaríamos 
tantas contribuciones por esta quinta cuantas poblaciones en 
dónde tuvibse~nos intereses de más o menos cuantía': 
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no dubti a utilitzar mktodes coe rc i t i~s~~  perseguint 
els majordoms. 

Per mantenir elcontrol social després de les 
convulsions precedents el governador de Barcelona 
pretenia en iniciar-se 1846 establir I'empadrona- 
ment obligatori -precedent del que establiri el 
general Zapatero a la decada ~ e g ü e n t . ~ ~  La resposta 
va ser contundent: una vaga general4* els mesos de 
febrer i mar$, que es reflecteix en la baixada de la 
producció del nostre establiment els quatre pri- 
mers mesos de I'any. Molts obrers van haver d'a- 
bandonar Sabadell, bé per acabar els recursos, bé 
per por de represalies, per establir-se a altres 
indrets propers en busca de feina. Tanmateix, la 

secció de colors dirigida per Joan Rigola produí 
4.350 cotins d'idkntica amplada que els de 1845 
(taula 2) ,  els quals, en nombre i per ordre de me- 
nor a major amplada, foren: 100 de 314, 926 de 
414, 26 de 514, 94 de 614,22 de 714 i 109 de 814 i 
com a novetat fabrica 2.173 peces en trossos evi- 
dencian~ un canvi del consum i producció de 
robes. La secció d'empeses produí 4.453 elefants. 

L'embranzida mecanitzadora era manifes'ta, les 
paraules dels Muntadas a I'inspector de carrabi- 
ners de Madrid sobre I'efectivitat del millor con- 
trol del contraban a les províncics d'Andalusia ho 
confirmen: «El estado deprogreso que en la actuali- 
dad se halla la fabricación a que se dedica esta socie- 

TAULA 2. Producció de roba lkny 1845 

Secció de Rigola Secció de Rodamilans 

Tipus de roba Nombre de peces Preu per peja Tipus de roba Nombre de peces Preu per peja 

elefant 

guinea 

3.163 12 pres. tele fortd 

21 5 14 ptes. cotonia 314 

cocí 3 112 

corí 414 

corí 514 

cocí 614 

coii 714 

coti 814 

16 ptrs. 

10 ptes. 

15 prrs. 

16 pres. 

19 pres. 

21,s ptes. 

24 pta.  

28 mes. 

Total 3.378 peces Total 1.592 peces 

Poui.: "krado demoiriaiiva del pero y valore$ de lo fabiiudo en los Esriblec~miinio$ de Sabadell en el rña 1845." 

'%En data 6 d'octubrc de 1845 cscrivicn a I'Ajuntamenr 
de Sabadell: Cuando debíamos presumir que ese ajuntamiento 
se hacia cargo de bx justos motivos en que habíamos findado 
nuestra resistencia al contestar en 18 de agosto a su comunica- 
ción oficial del 15 del mimo, refrrente alpago que se nos recln- 
ma de una anualjdnd de subsidio y catastro para cubrir el con- 
tingente reíalado a ese pueblo en el reemplazo de 1844; hemos 
iiirto con sorpresa y dispsto que se persigue por órden de esa 
municipalidad a los mayordomos de nues@as f&bricaspara a v e -  
tarlospor no haverse ahntado la cuota señalada con este objeto. 
Nos es muy sensible por cierto el que hayan sido infructuosas las 
razones en que apoyamos la negativa porque debíamos vivir en 
la conjianza de ser atendidos; pero deseosos de demostrar nuestra 
sumisión a la autovidad aunque esta se desentiendz de la verda- 
dera causal que podriamos sostener con argumentos y pruebm 

irrecusables, hemos acordado man(lertar a esa corporación que 
boj' mismo daremos órden en esa para que se haga entrega al 
colector de la mitad de los 671 reales 17 maravedis seíalados a 
nosotros para dicho impuesto esperando que el ajuntanziento 
condescenderá en eita transacción como medio conciliatorio para 
obedecer sin tanta repupnncia una órden que no debía com- 
prendprnoi, ypor otra parte para no menoscabai. tanro nuestros 
intereses ... "Cnm a classe social eren del mateix parer que Pcre 
Turuil quan manifesta que la multa "a  de gravar a lar c h e f  
inocentes puesto que los que podrían considerarse cuipables se 
hallanfaltos de medios y recursos ", citat per BENAUI. (1 98 1 a). 

"Vegeu BENET I M A R T ~  (1976). 
'"BENAUL (1981a), p. 192. 
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dad es sumamente satiSfactorio, y nada lo confirma 
mejor que la inversión contínua de enormes capitales 
en la construcción de edzjicios nuevos destinados a la 
fnbricación, a la compra de máquinas de vapor y 
otras clases de maquinaria que todos Los días vemos 
llegar$ por fin, el aprovechamiento de saltos de agua 
de todas partes destinados a otros varios objetos que se 
han habilitado para k f n b r i c a c i ó n ~ , ~ ~  

La febre mecanitzadora dels Muntadas era un 
repte a les pessimes condicions que havia de crear 
la desastrosa collita de 1846, que incidí negativa- 
ment sobre la demanda, i l'augment del preu del 
cató en floca de Nova Orleans, que repercutia en 
I'augment del cost dels teixits de c ~ t ó . ' ~  A la fabri- 
ca de la Riereta de Barcelona s'hi va instal.lar una 
nova miquina de vapor de 30 CV de la casa angle- 
sa Hall de Dartford. Les fabriques de la Riereta i 
de Sabadell -aquesta per manca de fil- van roman- 
dre tancades durant gairebé tres mesos." En canvi, 
el dipbsit de teixits de Madrid no va quedar des- 
provcit. Alguns fabricants del Maresme, de Mata- 
ró, els fabricaren armilles de roba elistica amb 
solapes de vellut de cotó. A i'abril, en iniciar I'acti- 
vitat la nova miquina de vapor, compren per a I'a- 
cabat de les robes una miquina i uns quants cilin- 
dres de bronze gravats de moiré -només en tenien 
un amb mostra excessivament gruixuda-, a M. G. 
Kientzy de París amb dibuixos i colors moderns i 
atractius. 

Les sotragades de les males collites de 1846 i 
1847 a Sabadell van ser més punyents perquk afec- 
taren amb més virulencia la indústria del cotó, que 
incidí necessiriament en la reducció de salaris i el 
tancamcnt de fabriques. El juliol de 1847 els fabri- 

"Copiador de Cartar Muntakc Hermanos 1844-18467 
de maig de 1846. 

'OJa el mes de juny manifestaven que la puja del cot6 
era de 3 112 pesos iquintar equivalent a 6 dincrsicana. 

" Copiador de Cartas Muntadas Hermanoi 1844-1846, 
27 de gener de 1846 a José Prudencio de Málaga ':..con moti- 
vo de tener nuesrm máquina de vaporparada por cama de subs- 
tituirla con otra de la fuerza de 40  caballos que actualmente 
estamos montando al objeto de dar más impulso a nuestra fabri- 
cación y pevfeccionar todo lo posible nuerhas rnanufecturiü. han 
quedado también paralizadas nueima fábrica de tejidos por 
cuyo motivo no ha sido posible incluir en esta remera los cuitrr de 
3 Ií2palmospor carecer absolutamente de esta cLUey de 4í4': 

cants ilnposaven una rebaixa salarial seguida d'una 
immediata protesta obrera. Les mesures contra la 
protesta preses pels Muntadas a la fabrica vallesana 
van ser fulminants: cessament de Joan Rigola, 
majordom de la secció de colors -substicuit per 
Francesc Marti-, trasllat d'uns quants telers de la 
secció d'empeses a Caldes de M ~ n t b u i ~ ~  i tanca- 
ment definitiu d'aquesta secció en finalirzar I'any i 
trasllat de la resta de telers a una altra població 
propera que les fonrs no precisen. 

El tancament sobtat de la secció d'empeses 
responia a la lbgica empresarial de minimitzar cos- 
tos. La societat anbnima La España Industrial va 
ser consritui'da al principi de 1847 i la nova fabrica 
funcionaria amb telers mecinics ben aviat; per 
aixb, no van dubtar a eliminar una secció que, en 
els darrers dos anys, havia encarit el cost de pro- 
ducció. Les raons fonamentals d'aquest tancament 
les comunicava el que aleshores era secretari inter- 
ventor de L.a España Industrial, el navatres Andrés 
Eulogio Echarri de Otaberro, al president de la 
junta de govern: «Las circunstancias particulares de 
Sabadell, y la organización de la Junta de tejedores, 
nos privaban de buenos ofciales y sólo áejaban a 
nuestra diqosición, mujeres, nin'os o tejedores inhábi- 
les. Además, k mano de obra es más cara en esepue- 
blo que en los circunvecinos. La elaboración de las 
empesas nos sale al menos dos pesetas más baratas por 
pieza en estos que en aquel. Por esta razón será acaso 
imposible utilizar nuestra fábrica de Sabadell aún 
cuando tengamos de nuestros propios productas, su$- 
riente hilo. La dirección desea encontrar quien com- 
pre o alquile la fábrica y los enseres y disponer de ese 
capital para otros ~bjetosa.'~ Si el tancament de la 
secció va ser una decisió encertada ja que l'estruc- 

'?Vegeu GUTIÉRREZ (1994), phg. 58. Des de Barcelona 
comunicaven a I'Ajuntament de Sabadell el 14 de julio1 de 
1847 que ':..dentro de 8 o 10 d í a  tendrán que pasar la majar 
parte de loi telares de la fábrica de tejidos de empera de algodón 
de la calle de San fos4, haciéndokparte que el aLgodún que con- 
sumían dichos telares re empleard en las ocupaciones de otros 
tantos en C a k  de Mombuy por ser pobiaciúu m& propicia 
para la c h e  degineror que se han propuesto fabricar': 

"Vegeu GUTIÉRREL (1994), p. 58. Aquestes indica- 
cions coincideixen amb les dades que per aquest sector i per 
I'any 1849 presenta Benaul (l99la), p. 1.055, i avala Camps 
(1989) sobre el treball femení. 
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cura sectorial ho permetia,'" l'estiu lamentaven la 
manca d'elefants." 

La secció de colors va funcionar amb una baix 
rendiment només I'any 1848, just quan comenca- 
va la nova fibrica de S a ~ ~ t s  equipada amb relers 
mecinics. No tenia sentir mantenir una fabrica 
amb operaris poc qualificats i que produia car. 
Dels 65 telers que tenia la secció l'any 1848, mai 
en van funcionar més de ~ i n q u a n t a . ~ ~  

Afegirem que la secció de colors tenia l'any 
1848 teixidors amb un contracte fix setmanal pos- 
siblement aconseguit en la contractació col.lectiva 
de 1842, i teixidors que cobraven a preu fet. Des- 
coneixem el nombre exacte dels primers, els quals 
cobraven 60 rals setmarials sense descomprar els 
dies festius, ni tampoc no podem precisar la quan- 
tirar que rebien els segons per peca feta. Les vint 
canoneres de la secció cobraven 9,14 rals, per les 
quatre pesades setmanals que realitzaven a 20 
quarts la pesada. El majordom cobrava 120 rals i 
I'escrivent vuit rals sctmanals. El mateix any 1848, 
la fabrica de Sabadell paga 1.170 rals en concepte 
d'aquests impostos: subsidi, fortificació, immobles, 
comer$ i I'anticipació reintegrable dc cent milions 
de rals. Aquest darrer imposr, crear per I'exercit 
carlí, cns porta a qüestionar l'ambigua posició dels 

':..La desagradable cirn<nrtancia de haberse cerrado uno 
de los establecimientos que tiene la sociedad en Sabadell, no ha 
disminuido lafabricación de empesaspor cuenta de La España 
Indi~strial porque re llun toinado las medida.i oportunas para 
mantenerla y aún acrecentarla aumentando los prnductoi elabo- 
rados fiera de nuestros establecimientos en los talleres de fabrica- 
ción que hilen y tejen por menta de la rociedad. Ademái se o m -  
pran siempre que hay ocasión, er~zpesas e12 crudo que se 
blanquean, se aprestan, se tiñen y segraban según la forma defi- 
nitiva que se las quiere dar. Más, no por eso, dejan de hallarse 
de~pmuistos, con frecuencia, loi almacenes del establecimiento 
general Es~.asea~z a mc~zudo, los se;min.etorej, lm elefantei caii 
siempre. Además los cuties de la fábrica de Sabadell re iienden 
muy bien. De conripimte In situación considerada bajo el 
aspecm del consumo, ei mu), buena y da excelentes indicior de lo 
que podrá ser cuando ir hxya iiiontadn la totalidad de h fáb~ica 
de Sans. "Vegeri Guirf RKEZ (1994), p. 60. 

"Vegeu GUTI~RREZ (1994), pag 60. ':..La demanda de 
eyantes continua siendo muy superior a nuestraproducción. Así 
ei que aguczrdxmos con inzpacietxia el dia que comienren szrs 
eitvepitoios movimientos nuestros telares mecárzicor. Por ero, 
tambzdn es m h  sensible el haber tenido que cerrar Lifábrica de 
empesas de Sabadell que trabajaba estegénero. No iolnmente nos 

Muntadas durant la guerra dels Matiner~.'l El 
pagament d'aquest impost es mantingué en secret, 
ja que, segons suposem, alguns membres de la 
familia reial tenien participacions en aquesta socie- 
tat anbnima. 

La fabrica de Sabadell tanci definitivament les 
portes el 1848. Els telers mecinics de la nova fabri- 
ca de Sants produien teixits tan perfectes que 
podien competir amb els estrangers que havien 
intentar copiar. Amb la mecanització del tissatge a 
Barcelona, ja no eren necessaris els teixidors 
manuals sabadellencs. Era el senyal dcl declivi del 
rissatge manual cotoner a Sabadell, el qual es féu 
claramenr pales al llarg de la decada següent. El 
1859, com ja hem dit, Josep Badis, fabricant de 
filats de llana, compri aquest immoble. 

Tanmateix, Sabadell, com deieni en comentar, 
no era aliena a l'embranzida indu~trialitzadora'~ 
del sector llaner; realitzi a partir d'aquests anys 
grans inversions en la indústria llanera, construí 
vapors, inrroduí la filatura mecanitzada i augmenti 
el rissatge manual que va rcabsorbir els nombrosos 
teixidors cotoners afectats per la davallada d'aquest 
darrer sector, tal com acabem d'experimentar a la 
més important empresa cotonera llavors a Saba- 
dell, La Espaiía Industrial. 

falta un aniculo de consumo diario, sino que tenemos entera- 
mente improductzvo por ahora un capital de 62.909 realei 2 7  
maravedí8 en maquinaria y útiles y otro de 83.309 reala en 
tmenoi y edgcio, pagando a d ~ m á ~  un censo en doi phzos de 
4640 rs 26 mus': 

'WMMEPM, Estados de jornales y gastos de la sección de 
tejidos de colores de Sabadell correspondientes a lar 52 remanas 
de 1848. El nombre de telers que van rreballar rnr I'any va ser 
el segiient: dues sermanes 50 telers, una setmana, 49 telers; 6, 
48; 4, 47; 7,46; 4, 42; 6, 44; 2, 43; 1,42; 1,41; 1, 40; 2, 39; 
2,38; 1, 37; 3,36;  3, 35; 4, 33; 1, 32 i 1, 25 rrspectivament. 

"El comte de hilorella, mitjancanr el coronel José Jofre, 
va enviar a diversos fabricants un comunicar semblanr al que 
els germans Muntadas van rebrc a Barcelona, del qual infnr- 
mava a Madrid el secretati interventor, Deia el següent: 
"Comiriún del ejército ?ea/ = hallándome pienamente autor&- 
do por el excmo ir  capitán general en j$e, conde de Morella, por 
recoger caudales por vía de préstamo, reintegvable a la par que 
garantidn, eqero representarán vi de si o por medio de un apo- 
derado en ésta, pardndoles gran prejuicio en rnso da inobedien- 
cia = D.gm.a. = Swqueda 1 1 de septiembre, 1848 = El coronel 
gvaduado =José Jofie': 

5 8 A o ~ ~ ~ ~  (1981a), p. 64. 
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