
SOBRE FABRIQUES, FABRICANTS 1 SOCIS. 
PUNTUALITZACIONS A PARTIR DEL CAS 
DE LA INDUSTRIALITZACI~ DE RUBÍ 

Els termes "fabricant" i "industrial" no tenen 
una definició prou precisa ni en la llengua catalana 
ni en la castellana i se'ls utilitza com a sinoniins. 
La major concreció conceptual de la paraula fabri- 
cant es dóna quan hom es refereix al efabricant 
d'indianes* del segle XVIII, que durant un temps 
qualifica el tkcnic en colors que figurava al capda- 
vant de la indústria. Tanmateix, en el mateix segle 
també designa i'empresari-propietari d'una unitat 
de producció en aquest sector.' D'altra banda, en 
la nostra parla no hi ha una paraula diferent per a 
referir-se als grans o els petits fabricants. Aquesta 
ambigüitat no fa sinó reflectir que en la nostra so- 
cietat mai no s'ha arribat a tenir una idea precisa 
de I'estructura de la gestió de les fabriques d'a- 
quest país i dels seus empresaris. Per aix6 se sol 
identificar fabricant amb l'xamo~~ d'una fabrica 
sense tenir en comptc que la majoria de les enti- 
tats fabrils sempre han estat el resultat de la con- 
junció del capital d'una colla de socis, ja sigui en 
societat familiar o no, comanditaria, col.lectiva o 
anonima. A més a més, es confon el negoci fabril 
amb la propietat de l'edifici sense pensar que so- 
vint aquest era Ilogat. 

La historia d'algunes societats fabrils i d'al- 
guns cfabricants* permetri aclarir confusions com 
les que s'acaben de mencionar i ajudara a avancar 

cap a una conceptualització de la propietat i la 
gestió fabril. Per fer aquest exercici hem escollit el 
cas de Rubí on aviat s'aixecaran dues fabriques 
amb maquinaria moguda, primer per la forga hi- 
draulica i després per la miquina de vapor. En 
aquestes planes es mostrara la gran mobilitat que 
hi havia en la primera meitat del segle XIX en la 
composició de les societats fabrils no anonimes, 
cosa que sovint, a la vegada, comportava el canvi 
de nom de la raó social. També y e d a r i  en eviden- 
cia que la histi~ria d'una fabrica és diferent de la 
historia de les empreses que ailotja. Per regla gene- 
ral les fabriques es mantenen en peus més anys 
que les empreses. 

Les dades que tenim, les exposarem donant 
primer unes notes sobre els inicis de la industria- 
Iització de Rubí i l'evolució posterior del sector 
t;txtil que va radicar en aquest municipi; a conti- 
nuació farem un sepiment de la historia dels edi- 
ficis fabrils i de les empreses que els ocuparen, i 
per últim s'esbossara la biografia de Narcís Me- 
nard, un deis primers impulsors de la industrialit- 
zació rubinenca. S'ha triat aquest ordre expositiu 
perquh és el que millor permet veure la gran mobi- 
litat que es pot observar en la composició dels so- 
cis de les empreses i en la propietat de les fabri- 
ques. 

' Vegeu Gran Enciciopidza Catalana, 1974, vol. 7, p. 261. 
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Fins el 1925 Rubí fou un terme eminentment 
agrícola dedicat al conreu del blat, dels llegums i 
sobretot de la vinya, el producte vinícola de la 
qual s'enviava bisicament a Barcelona.' Tanmateix, 
la disponibilitat d'aigua que oferia Rubí aviat va 
atraure l'interfs de societats fabrils terrassenques i 
barcelonines per a aixecar fabriques en el seu ter- 
me per tal d'aprofitar I'aigua de les seves fonts, rie- 
res i torrenteres com a forca bidriulica. Així, en la 
primera meitat dels anys 1830 Rubí ja tenia un 

hermoso establecimiento para torcer la seda y teñirla 
perteneciente a una sociedad de comerciantes de la ca- 
pital y en el que se ocupan unas 100 personas. Hay 
también una fib+ica de hilados y otros preparativos 
para paños perteneciente a pelaires de Ewassa, traba- 
jando en ella 2>  personas^>.' Aquestes fabriques de 
Rubí no deurien ser, perb, cap de les 36 que hi ha- 
via mogudes per la forca hidriulica el 1833 a Cata- 
lunya segons M. Gutiérrez,' car el1 es referia no- 
mfs a les que s'aixecaven a la riba del Llobregat, el 
Cardener, el Fluvii i el Ter. En aquesta data, els es- 
tabliments fabrils de Rubi eren propietat en el se- 
gon cas de la societat Oller, i en el primer de Pau 
Galí, Vall i Cia., que J. Ferrer ja va mencionar, el 
1846, quan va enumerar alguns dels avencos més 
importants de la indústria catalana? 

Durant forca anys, el nombre d'establiments 
va mantenir-se quasi inalterable car el Diccionario 
Madoz tan sols esmenta I'existencia d'una fabrica 
de ntorcLdos de seda, otra de hilados de lana y otra de 
hilados de algodóna.6 En la quinzena d'anys que ha- 
via transcorregut entre la publicació dels dos dic- 
cionaris s'havien consolidat les fabriques -no les 
empreses- existents a Rubi a la meitat de la deca- 
da de 1830 pero no dhavien aparegut de noves. El 
creixement industrial d'aquesta població quasi 
tampoc no varia entre 1850 i 1860, com pot veure's 
en les dades que dona Giménez Guited. 

Indústria sedera capital operaris 
p p ~ ~ ~ ~  - 

Pere Pujals i Cia. 530 aranycs 200.000 16 
Ioan Roura i Cia. 100 aranves 80.000 6 

Indústria cotonera caoital oocraris 

Narcis Olivet i Cia.* 103 telers / 1 tintl 450.000 210 
Pere Caivet i Carreras 16 telers 6.120 20 
Maeí Mateu 16 tclers 6.120 20 " 
entre 7 individus 26 telers 10.000 25 

Font: Giméner Guiled, Gu&/abnL.., (lR62), p. 49 
('3 Girnénri Guired la considera drapem, perii les notes hisihiiquei que icnim 
sobre aquesta empresa deken beii ciar que era coioncra. Diuiia confondre -fa- 
brica depanas. amli uiabrka de paiios-. 

Al principi dels anys seixanta, de nou només 
hi havia un establiment de filar seda, la substitució 
d'una empresa cotonera per una altra -0livet i 
companyia ocupi l'establiment que abans ocupava 
Aranyó i companyia- i l'aparició d'alguns petits 
establiments dedicats a la confecció de teles de 
cotó.' El més remarcable és que Rubí en aquestes 
dates s'havia convertit en un dels pocs centres se- 
ders -realment petit, aixb és cert- catalans, si bé 
només s'hi retoqava seda. Que la industrialització 
no avancés més a Rubí segurament es va deure a la 
preferencia per l'ús de la miquina de vapor per 
comptes de la roda hidriulica per a generar forca 
motriu i al fet que la carretera de Barcelona al Va- 
lles s'hagués finalment construit per Montcada 
fins a Terrassa per comptes de passar per Vallvi- 
drera i Rubí. Al comencament dels anys 1860, els 
edificis fabrils més grans eren els que s'havien 
construit al principi, o abans, de la dkcada de 
1830. Tot indica, dones, que malgrat l'inici prime- 
renc de la industrialització a Rubí, aquesta després 
es va mantenir estancada. 

Mentre no es pugui accedir a les matrícules 
industrials d'aquesta població, no es podra conii- 
xer amb detall l'evolució de la indústria rubinenca 

FNGOLA (1824). Diccionario geográfico (1833). AULA- ta i'existencia el 1833; per tant s'ha de creure que la societat 
DELL (1988), p. 227, 228-230. sedcra ja existia en aquesta data, si bé ocupava un edifici dife- 

' Diccionario geogrifico(1833). vol VIII, p. 350. La notí- rent del que ocuparia després. 
cia que publica aquesta obra sobre la fabrica de retorcir seda ' (1837), p. 174 
planteja el problema de localitzar i datar i'inici d'aquest csta- S Cartas históricas, ... (1846), p. 207-208. 
bliment que no he pogut resoldre per manca de documenta- ' 11. p. 280. Cito de l'edició en facsímil que n'ha fet 
ció apropiada. La que tinc indica que la fibrica es va cons- l'editorial Curial (Barcelona) el 1985. 
truir el 1836 pero es pot veure que el Diccionario ja n3esmen- ' Francisco GIMENEZ GL.ITED (1862), p. 49. 
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i I'aparició i la desaparició de les firmes fabrils. De 
moment, la informació que tenim a I'abast esta 
molt separada cronologicament de la que ja s'ha 
esmentat. La Memoria acerca del estado de la indus- 
hk en provincia de Barceiom en 1907 explicita 
que a Rubí ja no es filava ni es retorGava seda, pero 
en canvi s'hi feien teixits de mescla (cotó i seda); 
també hi havia un estenedor de llana, s'hi teixia Ili 
i hi havia dues fabriques de teixits de cotó -una 
concretament de panes.' Entremig de les dades 
publicades per Giménez Guited -obra del 1862- 
i les que ofereix aquest Ilibre, s'havien produit can- 
vis importants quant a les empreses radicades a 
Rubí i el ram en que s'ocupaven. En el parentesi 
cronologic d'una cinquantena d'anys desaparegue- 
ren les empreses de la Taula 1 i en canvi se n'ins- 
tablaren d'altres. De les noves, no totes aconse- 

guiren aguantar molts anys. Aquest és el cas de Pa- 
rellada germans, procedent de Barcelona. El 1860 
aquesta filatura de seda tenia un establiment de di- 
mensions mitjanes a Gracia i un altre de petit a 
Barcelona. Es diu que, abans d'iniciar-se la decada 
del 1860, Joaquim Parellada tenia una fibrica de 
retorcar seda a Rubí -podria ser soci de Joan 
Roura i Cia- i el 1861 va comprar una participa- 
ció en la fibrica que havia muntat Menard a Rubí. 
És posible que després aquesta societat canviés el 
nom i prengués el de Parellada germans. En poc 
temps aquesta societat es convertí en I'empresa de 
torsió de seda més important de Catalunya. Aixo 
és el que Urgellis donava a entendre quan, en par- 
lar de l'exposició del 1871, deia: .Buena ha sido 
también la sección de sederzás y memos ser justos em- 
pezando por Joaquín Parellada L../ en principio se de- 
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dicó sólo a 10s torcidos de se& y empezó a funcionar Calbet i la seva muller Maria Carreras, per una 
en el año 1859. En el de 1868zfin de dar mayor im- banda, i els fabricants de teixits terrassencs Pau 
yortancia a la misma le fue agvegada la sección de hi- Coll i Jaume i Josep Oller, per l'altra. Els dos pri- 
lador mers -que en un principi havien volput insta1Jar 

En canvi, de les empreses que s'instal4aren a 
Rubí després del 1860, cal destacar, per la seva 
llarga permanhncia, la de Manuel Bertrand i Cor- 
tale -procedent de Sant Feliu de Llobregat- que 
el 1865 adquirí una fibrica i més tard en construí 
una altra en aquesta població; es dedica a fer filats 
i teixits de cotó i panes. Ara és I'hora de dir que en 
aquesta incompleta pero minuciosa recerca no s'ha 
trobat cap referencia que a Rubí s'hi fes vellut, 
contrariament al que diferents obres sobre la vila 
han anat difonent. Segurament s'han confós les 
panes de cotó -I'elaboració de les quals introduí a 
Rubí la societat de Narcís Olivet i Josep Pujol, 
procedent de Barcelona, en els anys 1850, conti- 
nuada després per la firina de Manuel Bertrand- 
amb la pretesa producció del avellut de Rubí..'' 

ells sols-la fabrica-" aportar el ;erreny, que 
era part de -la Verneda d'en Carreras,,, i l'establi- 
ment de l'ús de l'aigua de la riera de Rubí, que ha- 
vien obtingut el 1803," mentre els altres van pagar 
la construcció d'un rentador de llana i d'un edifici 
nou amb una roda hidriulica i la maquinaria per a 
rentar, cardar i filar la llana (1 diable, 3 maquines 
d'emborrar, 3 cardes, 3 metxeres i 15 maquines de 
filar). En sortir Pau Coll de la societat que tenia 
amb els Oller, aquests van quedar com a propieta- 
ris de la fabrica pagant al matrimoni Calbet 310 
lliures I'any per l'ús del sol i les aigües." D'altra 
banda, el 1825, Jaume Oller i Pau Coll i Vinyals 
obtingueren un establiment de 4 mujades a la riera 
de Rubí per posar-hi rentadors de llana." La ins- 
taldació fabril no era tan rudimentaria com alguns 
han Densat: el valor de 23.350 lliures aue se li dona 

LES FABRIQUES, ELS PKOPIE1.AKlS 1 ELS AItKENDATAKIS el 1833 prova que era important." 

I A  FABRIGi i > E L A  #LLANA* DE RUBf La instal.1ació de la fibrica de nova planta per 
La primera fibrica es va aixecar en 1824-1825 a filar llana moguda per f o r p  hidriulica" s'ha 

gracies al conveni entre el pages rubinenc Miquel d'entendre com una mostra més del procés de mo- 

Exposición general catalana (1871), p. 57. 1.a ressenya 
sobre I'empresa dóna més informació. Diu que en comencar a 
filar a Rubí només disposava de 12 calderes i que llavors -el 
1871- ja en tenia 30. Es proveia de capolls en diferents punts 
de Catalunya i de vegades de YexteUor -no especifica amb 
claredat dbii provenien. Tenia una miquina de vapor de 6 

" " 
seda, induststria algo nueva en Cataluña encuentra baslantes d i f -  
cultades enhe las que no es menor, la de no hallay oficzalas amaes- 
tra& en este ramo, ya que la hilatura deRubíes la única, aunque 
no la primera que funciona seguidamente en Cataluña Con todo, 
aunque después de muchos sacrificios, dicha hllatura se halla en el 
d& montada de tal manera q w  bien puede competir con los de- 
& del reino y del extranjero, y aún aventaja a kperficción a al- 
gunas de & imponancia Joaquim Parellada i Borras -nas- 
cut a Barcelona el 1830- en la decada del 1870 jugava un 
paper important en el sector de la seda. Fnu el primer presi- 
dent del Col.lcgi de i'Art Major de la Seda de Barcelona (a 
partir del 1874). 

'O G a n  Ceografu comarcal de Catalunya (19821, VI, p. 
123. Aproximació. .. (1988), p. 197. 

" Per entendre aquesta iniciativa potser cal dir que el 
pare de Miquel Calbet liavia estat paleta constructor i que 
per aixb Miquel, per herencia, tenia aigunes cases que li pro- 
porcionaven una renda. Amb aquesta experiencia, Miquel 

Calbet deuria pensar en la conveniencia de fer una fabrica per 
Ilogar-la. 

" Arxiu de la Corona d'Aragó. Keial I'atrimoni; Esta- 
bliments. 1803, f. 685. 

l 3  Primer s'havia convingut de fer societat pero després 
s'acordi que eis Calbet cobrarien 210 lliures anuals per facili- 
tar ei terreny i 1'6s de I 'aiya -el 1826 la quantitat s'apuja a 
310 lliures perque els Calbet els van permetre I'ús de més ter- 
ra. Pau Col1 i Vinyals estava també associat amb Josep O l e r  
per a posar un rentador de llanes al torrent de Vailparadis, de 
Terrassa. El 1826 Coll va vendre als Oller, pel preu quc li ha- 
via costat, la fibrica construida a Rubí per 14.469 lliures i 8 
diners. Taanmateix, des del 1825 els Oller pensaven instal.lar 
una nova fibrica a Rubí i finalment van adquirir I'heretat la 
Bastida amb el seu molí fariner. A~xiu  Historic de Terrassa, 
Notarial (des d'ara A m ,  N). Francesc Huguct, 8-1V i 2-VI 
del 1824, f. 115 i 145; 1826, f. 188; Arxiu Histbric de Proto- 
cols de Barcelona (AHPB a partir d'ara), Jaume Plana 12- 
VIII-1825. 

" AHPB, Joan Plana, 1825, f. 216. 
' j  Aproximacióa la hktiria de Rubi(1986), p. 198. 
'' J.M. BEUAIJI. (1991, p. 94) ha pogut establir que la ia- 

brica costi 23.360 lliures i que el 55% d'aquesta quantitat fou 
invertit en obres per a produir i'energia. El 1833 hi instaI4a- 
ren una nova roda hidriulica (AHPB, Josep Manuel Planas i 
Compte, 1835, f. 189). 



SOBRE 1-ARRIOUES, FABRICANTS 1 SOCIS PUNTUAI RZA< ZIONS A PARTTR DEL CAS D t  LA INDuSIRIALITZAC~~ DE RUBf 

dernització que s'estava produint en la indústria 
llanera catalana des del principi dels anys 1820. 
Referent a aixo, l'intendent Vicente Erigola, el 
1824, en la seva Relación ja escrigué que .algunos 
antiguos fabricantes de paños de la villa de Tarrasa, y 
los señores Pablo Miralak y C k  de Manresa, con un 
celo infatigable han introducido las máquinas y nue- 
vos métodos para la manufacturación de la5 lanas al 
estzlo de Sedán, ...»" 

Els germans Jaume i Josep Oller eren uns dels 
paraires més actius en iniciar-se la indústria drape- 
ra catalana moderna i, en el seu ascens, el control 
de l'aigua va ser un factor decisiu." A Terrassa hi 
tenien la fabrica originaria, on es teixia. A Rubí 
-com s'ba vist- hi van instablar rentadors de lla- 
na i una secció de filatura mecanica, i van comprar 
i transformar el molí de la Bastida; d'altra banda, 
el 1828 van llogar per 5 anys 3 batans més al molí 
d'en Bros, a Martorell,I9 i finalment, segurament 
per traspis del matrimoni Calbet, els Oller van 
aconseguir i'establiment de les aigües de la riera 
de Rubí." Fins el 1833, les activitas draperes dels 
germans Oller es van moure sobre dos puntals fa- 
brils independents: 1) la societat Oller germans i 
Cia. de teixits de llana, una de les empreses drape- 
res més importants de Catalunya en aquells anys, 
en les quals eren socis capitalistes minoritaris, pro- 
pietaris de la fabrica i socis industrials, 2) les acti- 
vitats que desenrotllaven tots dos germans inde- 
pendentment o conjuntament, centrades en la 
filatura. 

La societat Oller germans i Companyia es 
constituí el 1817 en escriptura privada. El soci ca- 
pitalista principal era Climent Jordi Bover, comer- 
ciant resident a Barcelona pero natural de Berga, 
que aporta 80.000 lliures mentre els Oller dapor- 
taren només 3.500 (també aportaven la fibrica i 

" Sobre el procés de modernització d'aquest sector 
textil, vegeu Benaul (1991), p. 91-98. 

'"osep M. Muñoz (1985, p. 408) ja ha assenyalat la 
importancia del control de l'aigua en l'ascens socio-economic 
dels fabricants de Terrassa. 

'* AHT, N, Francesc Huguct, 1828, f. 290 i 292. L'ar- 
rendament fou per 5 anys. 

2 ~ p r o x i m u r i ó a  ia histond de Rubí(1986), p. 198. 
" AHPB, Salvador Clos i Gualba, 1832, f. 131 i 135. 
l 2  l'ci al testament i l'inventari dels béns de Climent 

part de maquinaria, pero en cobraven un Ilo- 
guer)." Els Oller eren els directors dels treballs i 
en el repartiment de beneficis, se'n quedaven un 
ter$, mentre en Jordi se'n quedava les altres dues 
parts. 

E1 1819, quan es va morir, en Jordi entrc ca- 
pital i beneficis hi tenia 90.824 liiures. La seva ví- 
dua decidí continuar participant en la societat 
-pero reduí el capital a 63.000 lliures (els Oller en 
van aportar 3.000, les fabriques i part de maquina- 
ria)-, que es va dissoldre el 1831, en morir ella." 
Aquestes dades sobre el capital de la fabrica Oller 
modifiquen la consideració sobre el capital de la 
societat que es creia que procedia de la família 
Oller; d'altra banda, també caldri fer algunes pun- 
tualitzacions en la comparació que s'estableix en- 
tre el diferent pes dels capitals locals en la indus- 
trialització de Terrassa i Sabadell. Fins ara s'havia 
pensat que la industrialització terrassenca s'assen- 
tava sobretot damunt capital terrassenc mentre 
que la de Sabadell es considerava dependent del 
capital barceloni." 

La retirada dels Jorda de la societat obliga eis 
Oller a buscar uns nous socis capitalistes, per con- 
fluir ara en una de sola les activitats que havien 
desenrotllat separadament. El 1834 l'cmpresa dels 
germans Oller va fusionar-se amb la de la família 
Llano Chávarri -indians alabesos que havien estat 
a Mixic-" que havien quedat com a socis Únics 
de la societat també drapera Bosch i Companyia, 
successora de Bosch, Escuder i Companyia, també 
de Terrassa. La nova societat va adoptar el nom 
d'Oller hermanos y Cia. -tal com es deia abans la 
societat dels Oller amb Jorda- i el seu capital as- 
cendí a 100.000 duros -en *efectos, utensilios y ma- 
quinaria~- la meitat aportats pels germans Oller, 
d'una banda, i per la societat Kamon de Llano y 

Jorda: AHPB, Josep Clos i 'li-ias, 1819, f. 130, 165, 204 i 266. 
Les rcnovacions de la societat Oller germans i companyia cs 
van fer davant el notari barceloni Manucl Catalán, 1823, foli 
53 i el 1828, foli 103. La liquidació de l'herkncia de Climent 
Jordi a AIIPB, Salvador Clos i Gualba, 1831, f. 135. 

" Benaul (1991), p. 100-102. 
" De I'estada a Mkxic i del retorn es troben algunes 

notes a A. SOLA (1985), p. 348 n. Sobre la seva participació en 
el sector industrial catali, vegeu la nota de J.M. I:WDERA 
(1987), p. 288-289. Vegeu també BENALIL (1991), p. 101. 
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Chávarri y sobrinos, per I'altra.15 Durant el poc 
temps que va existir I'empresa, I'activitat producti- 
va es desenrotlli en un conglomerat d'edificis fa- 
brils aportats pels socis: un a Terrassa i un altre a 
Rubí, propis dels germans Oller, i dos a Martorell, 
arrendats pels Llano (un d'ells era el molí d'en 
Bros arrendat el 1828 pels germans Oller). 

Els Oller s'encarregaren de la direcció i I'ad- 
ministració de la firma fabril, mentre que les cases 
mercantils que els Llano tenien a Madrid i Barce- 
lona s'havien dócupar de vendre la producció sen- 
se cobrar comissió. L'any següent per tal d'eixam- 
plar els punts de venda van establir una casa de 
comerq a Cadis sota el nom de Francisco Oller 
Castelli per vendre els seus generes a I'engros.'" 
En la nova societat fabril, en concepte de salari els 
Oller cobrarien el 20% dels beneficis líquids que 
resultessin del negoci; la resta es repartirien segons 
el capital aportat. 

Cada any retirarien el 50% dels guanys i la 
resta havia de quedar en el fons social per suplir el 
  quebranto^ que hi pogués haver, pero si només hi 
havia guanys es retiraria també la meitat del bene- 
fici de I'any anterior. La societat havia de durar 
deu anys pero va fer fallida al cap d'un. Com es 
pot veure, en crear-se la nova societat es preveia 
un futur una mica incert, actitud que s'ha d'enten- 
dre a partir de la situació que travessaven tant la 
fabrica dels Llano com la dels Oller. L'aportació 
dels Llano a Oller germans i Companyia derivava 
del que havia estat Bosch, Escuder i Cia., que el 
1833 (en fer-se el balanf de la societat en morir un 
dels socis) donava clares mostres de ser un mal ne- 
goci ja que .debe considerarse perdida más de la mi- 
tad o acaso h e s  curias partes del capital..?' 

duros. Segons van dir més tard els marmessors 
dels difunts germans Manuel i Ramon de Llano, 
per tal d'evitar pirdues es va decidir crear una al- 
tra societat, que s'havia de fusionar amb la dels 
germans Oller.'WD'altra banda, també aquests te- 
nien problemes de Iiquidesa generats en primer 
lloc per la compra per 47.703 lliures de la part dels 
Tordi en la societat." i. en seron Iloc. oer haver . . " , . 

En dissoldre's la societat el 1833 no hi havia adquirit I'heretat la Bastida a Rubí que tenia un 
cap fons en metil.lic i es valora I'mhavein en 50.000 molí fariner que convertiren en fabrica." Els pro- 

" AHPB, Josep Manuel Planas i Compte, 1834, f. 1 1  i 
SS. 

'' AHPB, ídem. 30-VI-1831. 
" fdem, 1833, f. 156. lnventari dels béns de Domknec 

Martorell. 
'' ldem, 24-Vll-1841. Trnnmció enm els hepus espec- 

tiur de Manuel i Ramon de Lhno Cháynni 
'Y AHPB. S. Clos i Gualba, 1831, folis 131-135. S'esti- 

pula un pagament en terminis de 12.000 lliures cada 6 meros. 
Incapa~os d'afrontar els terminis, van signar convenis i debi- 

toris (AHPB, Manuel Catalán 1831. f. 103 i 142; 1834, f. 58).  
S'hi afegi després una n o n  despesa: el pagament de la roda 
hidriulica construida per encirrec seu; ascendí a 7.000 pesse- 
tes (AHPB. Josep Manuel Planas, 1835. f. 189). 

'O Se'ls concedí en emfiteusi per un cens anual de 460 
lliures i una entrada d'altres 8.000 (AHPB, Joan Plana, 1826. 
f. 354), perO sembla que després la van comprar per 24.000 
lliures; a mts a més caldria sumar-hi les despeses ocasionades 
per les millores que s'hi van fer (Apmximació a In historia de 
Rubi(1986), p. 198). 
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blemes econbmics dels Oller semblen generats per 
l'adquisició, almenys en part, de diferents immo- 
bles considerats necessaris per a I'increment de la 
seva producció de filats i teixits de llana. Aquesta 
circumstincia planteja la pregunta de si els Oller 
van prendre aquest risc a la babali o bé si els cal- 
culs que feren amb vista a poder pagar aquestes . .* . 
despeses immobilrartes van fallar per causes im- 
previsibles. En definitiva, sabien realment gestio- 
nar I'empresa? Sabien fer cilculs -de producció, 
de compres, d'inversió- a curt i a llarg termini? 

La necessitat de numerari continua un cop es 
constituí la nova societat amb els Llano i la vídua 
de Manuel Llano va fer un préstec de 65.000 rals a 
tornar en 5 anys a I'interis del 6% anual." D'altra 
banda, van convenir de vendre a la societat Puig- 
marti de Cadis .paños, bayeta y franelas* per valor 
de 17.448 pesos forts, dels quals Puigmartí els 
n'anticipi 14.000 a I'interis del 6%" A més a més 
el 1837 els Oller encara devien 15.000 lliures que 
els van deixar el 1831." Tot i disposar d'aquests 
préstecs, la nova societat no va poder superar els 
problemes que les dues anteriors arrossegaven i 
acabi en una estrepitosa fallida un any més tard, 
e n  la qual les ducs parts particips en la societat es 
vaii inculpar mútuament d'incompetgncia. Al co- 
menpment de marg de 1835, R. de Llano va con- 
siderar que la gestió dels Oller era nefasta i que 
comprometia enormement el seu credit, per la 
qual cosa decidí de nomenar un coadministrador 
que fes el balan$ que els Oller encara no havien 
presentat. Aquests van protestar dient que en fer- 
se la nova societat elis no tenien metil.lic i que els 
Llano s'havien ofert a facilitar tot el numerari que 
necessitessin perque funcionessin les fabriques, 
pero que no n'havien proporcionat prou, de mane- 
ra que en no tenir diner la seva firma havia perdut 
crkdit; per tot aixb comunicaren als Llano que ha- 
vien decidit tancar tots els tallers i dissoldre la so- 
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cietat. Els Llano van replicar que tot el problema 
es derivava de la mala administració dels Oller? 

Dels germans Oller, no sabem el que se'n va 
fer posterinrment, fora que els descendents d'un 
d'eils s'instal4aren a París.)' Ramón de Llano des 
del 1834 residia a Madrid on es desplaca per ser 
procurador a les corts de I'Estatut Reial i per te- 
nir-hi una casa de comcrc. Es dedica també a ob- 
tenir contractes de serveis del govern -la Societat 
de Guardacostes: Llano, Ors i Cia.- i a la produc- 
ció de vins a la seva finca d'Arganda de Rey, prop 
de Madrid. A la capital de I'Estat, Ramón va do- 
nar una orientació ben diferent als seus negocis i 
s'allunyi de qualsevol nova inversió industrial. No 
coneixem la historia posterior de les fabriques que 
tenien cls Oller a Rubí, perb sembla que la de la 
Verneda d'en Carreras va passar a mans de Pere 
Calbet i Carreras, fill de Miquel Calbet, propietari 
i fabricant de cotó. Segurament els pares d'aquest 
es van quedar la fabrica quan els Oller van fer falli- 
da, car el terreny sobre el qual estava edificada era 
propietat seva.I6 Durant uns anys Pese Calbet fou 
un dels pocs fabricants de teixits de cotó de Rubí 
i, sembla, l'únic que era natural d'aqucsta població 
(vegeu la taula 1). Va baver de recórrer a diferents 
debitoris que no va poder afrontar i el 1866 la fa- 
brica li fou embargada. Després, el 1876, fou venu- 
da a Joan Sala." 

Narcís Menard és un dels noms presents en la 
historia rubinenca. Se'n sap que construí dues de 
lcs primeres fabriques i un carrer de Rubi porta el 
seu nom. Certament fou un dels primers impui- 
sors de la industrialització d'aquesta població en 
prendre la iniciativa de construir Ics dues fibri- 
ques on confrontaven els termes de Rubí i Sant 
Cugat i que es van disputar ambdós municipis du- 

" AHPB, Josep Manuel Planas i Compte, 1835, f. 10. " BREAUL (1989), p. 82. 
" El requeriment i la resposta al requeriment de Puig- l6 AULADELL (1990), p. 227, i GIM~UEZ CUITCD (1862), p. 

marti es troben a AHPB, ídem, 1836, f. 102, i Manuel Cata- 48. Es troben refercncies a les activitats de Pere Calbet en els 
Ián, 1836, f. 24. Els Oller no van servir les peces convingudes. llibres del Registre d'Hipoteques (AHT, Registre daHipoteques, 

" AHPB, Manuel Catalán, 1834, f. 58. llibre 82, foli 4; llibre 75, foli 6; llibre 64, f. 117, etc ..J. 
'-1s requeriments i les respostes que cs van creuar en- '> Regütre de ia PropEerar de Zvassa, S~eció de Rubl; toin 

tre R. de Llano i els germans Oller es troben al AHT, N, 69, sete de Rubi, f. 206. 
Francesc Soler 1835, f. 54, 58, 85,93, 96 i 98. 
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rant forca temps." Tanmateix, la historia i localit- Lafabrica de les Fontspera retorprseda 
zació de les dues es confon perquk la documenta- 
ció no és prou explícita i jo mateixa les he mencio- 
nades en unes notes incorrectes que ara, després 
d'una lenta i difícil recerca buscant les peces del 
trencaclosques, haig de rectificar.19 Una d'elles és 
ficil de localitzar -hom sap que la que ara es co- 
neix amb el nom de fabrica Almazora, originaria- 
ment havia estat de Menard-, pero l'altra, l'ano- 
menada de les Fonts -que era prop de Can 
Cabanyes-, crec que cal situar-la on ara hi ha els 
habitatges de les Fonü i que cal donar-la per 
desapareguda. 

El 1834, Menard va firmar un conveni amb 
I'Ajuntament de Rubí per aprofitar les aigües de la 
riera de Rubí; previament ja havia obtingut terres 
en emfiteusi i a continuació n'adquirí més on aixe- 
car els edificis fabrils i canalitzi l'aigua necessiria 
per a moure la roda hidriulica que hi va posar." 
Abans d'acabar les obres s'associi amb Josep Vall i 
Nadal, galoner de Barcelona, i ambdós, durant 
anys, foren els propietaris d'aquestes fabriques que 
arrendaren a dues societats fabrils diferents. La so- 
cietat es va dissoldre el 1846. En referir-se al que 
es posseia, s'aftrmava que: *Han hecho dos grandes 
fábricas, una de torctdos de seda conocida por Fábrica 
de (as Fonts y la otra de hilados de algodón con repre- 
sas y acequia para conducción de agms en lar que hay 
ruedas hidraulicas, miquina de vapor, calderas, y de- 
más maquinaria ... de valor desigual [les dues fabri- 
ques]~." D'entrada, la propietat dels dos edificis 
qucdi en mans de Menard, pero aviat la situació 
canvii, com es veuri tot seguit. 

'' Si bé actualment pertauyeu al terme de Ihbi ,  fins a 
mitjan segie van pertinyer a Sant Cugat. SIERRA (1990) dóna 
alguna noticia dels problemes de limits que hi van haver entre 
ambdós termes municipals i m'ha ajudat a resoldre el proble- 
ma de situar les fabriques que la mateixa documentació nota- 
rial m'havia produit. 

39 (1991), p. 256. Si bé he escrit que les iabriqucs eren 
contigües, ara no ho crec. També haig de rectificar la infor- 
mació sobre la miquina de vapor; contririament al que havia 
pensat al principi, la documentació deixa ben clar que primer 
s'instal~la pera retorsar seda. 

'O AHT, N, Francesc Huguet, 1833, f. 315; 1834, f. 39; 
1835, f. 234; AHPB, R. Miquelerena, 1838, f. 66; AHT, N, 
Fraiicesc Soler 1841, f. 225. 

" AHPB, Joan Prats, 1846,1, f. 218. 
'' Pera i'edifici i pera la roda: 25.577 Iliures; fuster (no 

L'edifici fou construit entre 1836 i 1837 per la 
societat Menard i Vall, com ja s'ha dit, a la partida 
de les Bassotes. Assolí un cost de 36.727 lliures 
més el preu de la maquina de vapor -4.454 Iliu- 
res- i el de la roda hidriulica (que no he pogut es- 
brinar)." En ser conclosa, fon arrendada a una so- 
cietat formada per Pau Galí," Francesc Espalter i 
Tolri -comerciant barceloní amb arrels familiars a 
la sederia-, Pere Gil -comerciant barceloní-, Jo- 
sep Aranyó 1 Torrents -comerciant barceloní amb 
arrels familiars a la sederia manresana-, Ramon 
Iover -natural i vei de Calaf-, Pere N. Val1 i Na- 
da1 -comerciant barceloní amb arrels familiars a 
la sederia manresana- i Narcís Menard -seder 
barceloní de procedencia gironina. A part d'aquest 
negoci instaklat a Rubí, Pau Galí, Vall i companyia 
tenia una fabrica de tuls a Barcelona. La societat 
es va dissoldre el 1837; la maquinaria més impor- 
tant de la fabrica consistia en un <<molino n.1 de 
torcida de 24 quindras* i un altre de en.1 de hilada 
de 192 hwos~~." Els socis Galí, Gil i Aranyó van 
deixar de ser-ho i la resta de socis constituiren una 
altra societat que va durar fins el 1847 quan es re- 
constituí amb la integració de nous socis. Així 
es constituí Vall, Espalter i companyia per .com- 
prar seda en rama para torcerla y venderla torcida.. i 
poder estendre les operacions a filar seda, cotó, 
llana, estam i participar en altres establiments i 
practiques quan es cregués convenient, per tal cde 
obtener un surtido completo y poder proveer de mate- 
rids primas que necesiten la fabricación conocida co- 
mo tejedor de velos, lana i mezclilL." N'eren socis 

sembla que fes ia roda): 7.760 Iliures; scrraller: 2.778 Iliures; 
vidres: 612 lliures; maquina de vapor: 4.454 lliures. AHPB, 
Joan Prats, 1846, 1, f. 11, 19, 22, 29, 30 i 45. El wpor es va 
posar el 1838 o 1839. 

" Malgrat que dóna el nom a la sociewt, és un perfecte 
desconegut. Podria ser, pero, un membre de la família de ve- 
lers manresaus d'aquest cognom; es podria tractar de Pau Ga- 
li i Garrigó, veler de Manresa, fill d'lguasi Gali, ncbot de Jau- 
me Galí i Jujol, i cosí de Maurici Gali, tots velers (Arxiu 
Historie de la ciutat de Manresa. Fons Notarial. lgnasi Casas- 
sayes, Llibre de testaments 1808-1809, testament d'lgnasi Gali, 
21-VI-1812, f. 162), Lloren5 Ferrer m'ha comunicat que 
membres d'aquesta familia es van instal.lar a Terrassa en el se- 
gle XIX. 

'' AHPB, Joan Prats, 1837, f. 113. 
45 AHPB, Josep Manuel Planas i Compte, 1852,1, f. 50. 
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els ja coneguts Francesc Espalter, Pere Vall, Narcís 
Menard i els nous socis Marii Jover Farreras -fill 
de Ramon-, Narcís Nunó, Pere Pujals i Jaume Es- 
palter Rull. El capital era de 60.200 duros, dels 
quals 37.800 corresponien a I'edifici de la fabrica 
amb la roda i la miquina de vapor." Vaportació 
economica era aquesta i es repartia així perque la 
fabrica havia canviat de propietari. 

El 1846, com ja s'ha dit més amunt, Josep 
Vall havia volgut separar-se de la societat Menard 
i Vall, propietaria de l'edifici, i Menard se'n con- 
vertí momentaniament en propietari únic. H o  fou 
per poc temps perqui en no tenir els diners sufi- 
cients per pagar la part de Vall, de seguida va ven- 
dre una participació en I'edifici a cada un dels so- 

cis de la societat arrendataria de I'edifici fabril." 
Tanmateix, la participació igualitiria d'una sisena 
part en ma de cada soci va durar ben poc, car Me- 
nard va vendre la seva als altres." Ara ni Vall ni 
Menard no tenien cap propietat sobre l'edifici fa- 
bril, pero en canvi encara eren socis de la societat 
sedera arrendataria. Més endavant van ingressar 
dos socis més*' en aquesta societat, la qual va con- 
cloure i es va dissoldre el 1851.1° Durant la socie- 
tat, hi havia hagut problemes, car Menard deia que 
li carregaven despeses que no li corresponien i no 
va voler aprovar els balanqos anuals. En fer la li- 
quidació, Vall i Menard no la van acceptar i Me- 
nard inicia un plet. Finalment es va pactar i Vall i 
Menard van cedir la seva part a canvi d'una quan- 
titat en metil.lic; el soci Maria Jover també va sor- 

4h AHPB, Pons Codinach, 1847,1, f. 127. " Es tracmva dels gerrnans seders Josep i Joan Barrau i 
" AHPB, Joan Prats, 1846,1, f. 220; 1847, f. 120. Cortés (AHPB, Pons i Codinach, 1849, f. 35). 
'' fdem, 1847, f. 121. 'O fdern, 1849, f. 35. 
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tir de la societat?' En aquest moment, Vall i Me- 
nard ja no tenien cap participació en la propietat 
de la fibrica ni en la societat de retorcar seda. Els 
socis que restaren -els dos Espalter, Nunó i Pu- 
jals- primer van endeutar-se per pagar als ex-so- 
cis, i després, per liquidar el deute, van vendre tres 
sisenes parts de l'edifici a Eusebi Corones, un cor- 
redor de canvis de Barcelona, gendre de Francesc 
E ~ p a l t e r . ~ ~  D'altra banda, tots ells -fins i tot Co- 
ronas- van constituir Jaume Espalter i companyia 
per debanar i torcar seda per compte de qualsevol 
persona *bajo precios convencionales, o sea según co- 
munmente se llama trabajar a manos, sin perjuicio de 
que si los socios lo resolvieran unánimemente pueda 
trabajar de cuena de propia de la misma compañh~,." 
El capital es reduí gairebé a la fibrica (edifici i ma- 
quinaria): dels 28.000 pesos de capital, 27.000 cor- 
responien a l'edifici i la maquinaria. La societat 
canvia lerientació del negoci, s'arrisci més, fet 
que comportava comprar seda en brut, filar-la, 
torcar-la i vendre-la. 

En 1859-1860, els Espalter van vendre la seva 
part a Josep Miralles i Manuel Parera;54 E. Coronas 
va vendre part de la seva a Jaume Miralles?' Amb 
aquesta renovació de socis es constituí la nova so- 
cietat Josep Miralles i companyiai6 amb els socis 
segients: P. Pujals, N. Nunó, E. Coronas, Manuel 
Parera i Valles, comerciant natural de Manresa i 
veí de Valencia, Josep Miralles i Coma, natural de 
Manresa i veí de Barcelona i Jaume Miralles i Co- 
ma, natural i vei de Manresa. Lbperació que calia 
fer era, com abans, retorcar seda per encirrec, pe- 
ro és possible que entre les comandes n'hi hagués 
dels mateixos socis, car sospitem que els germans 
Miralles eren fabricants de sederies i/o comer- 
ciants de sedes. El 1861, Jaume Miralles va vendre 
una part de la seva participació en la societat -ara 
doble: edifici i negoci de torsió- a i'empresa sedera 
Parellada germans, que segurament a més a més 
feia comandes de retorcar seda per tal de cobrir el 
consum de la seva fabrica. En les dades que Gimé- 

'' AHPB, Josep Manuel Planas i Compte, 1852, f. 50 i 
150. 

j2 Ibíd, f. 353. 
'' Ibid, f. 382. 

AHPB, Marii Mas, 1859, f. 14; 1860, f. 125 
j5 Idem, 1860,1. 125. 

nez Guited publica el 1862, la societat aparegué 
sota el nom de Pere Pujals i Cia. (vegeu la taula 0. 

Aturem aquí la reconstrucció de la historia de 
I'edifici fabril i de les societats arrendatiries que 
sempre es van dedicar a la torsió de la seda i en la 
qual malgrat la substitució quasi constant de socis 
s'observa també una continuitat basada en el que 
podríern dir una substitució de relleus. D'altra 
banda, cal subratllar que la societat pertanyia a 
empresaris fabrils o mercantils lligats més o menys 
directament al sector de la seda. 

La fdbrzca de cotó de 4ant  Cugas prop de Rubi., o 
fabrtca Alzamora 

L'edifici, que es va construir entre 1837 i 
1840, també fou obra de la societat Menard i Vall 
i, com l'altra fabrica, fou arrendada a una societat 
fabril. Per mis que he buscat en els protocols de 
diferents notaris no he pogut trobar cap escriptura 
dels primers arrendaments. El 1847 l'ocupava Ara- 
nyó i Cia i és possible que hi fos des de l'obertura 
de la fabrica?' L'administrador era Josep Aranyó i 
Torrents -comerciant barceloní procedent del 
sector seder de Manresa-, i el majordom o direc- 
tor era Pau Puig. La societat la formaven 11 socis, 
alguns dels quals ho eren també de Vall, Espalter i 
Companyia; la relació la formaven: Aleix Baule- 
nas, Domknec Serra, Pere Pujals, Francesc Espal- 
ter i Tolri, Gaieti Casamitjana, Marii Jover i Far- 
reras, Bernat Nunó en nom de sa muller Josepa 
Falcó, Narcís Inglada, Josep Aranyó i Torrent, 
Narcís Menard i Lluís Perrenod. Malgrat que he 
remcnat molt buscant informació d'aquesta socie- 
tat, no n'he trobat cap document anterior al 1852. 
En aquesta data, a causa del seu estat d'insolven- 
cia, es va dissoldre per manca de diners per treba- 
llar per compte propi. Mentrestant Menard, pro- 
pietari de l'edifici, tot i ser soci de la societat ar- 
rendataria, els punxava perqui canviessin els vells 
motors a cirrec seu i per renovar el contracte d'ar- 
rendament.i8 La societat en liquidació, que per fi- 

AHPB, Maria Mas, 1861, f. 1. 
" En aquesta data hi hagué un conflicte laboral prou 

important. Vegeu. I'AHT, Lligall, Docurnentr, 1844, 184. Dec 
aquesta informacib a J.M. Benaul. 

AHPB, Josep Manuel Planas i Compte, 1852, f. 51 i 
SS. 



lar tenia mule-jennies franceses amb un total de 
3.560 pues, decidí arrendar la fibrica per tres anys 
més a fi de -disminuir con elproducto el enomepa-  
sivo de la extingutda sociedad.. S'hi posa una nova 
miquina de vapor i també una roda nova.'* El 
1855, es confessava que la situació havia millorat 
considerablement i hi havia l'esperanca que conti- 
n u é ~  d'aquesta manera; aixi seria possible pagar els 
deutes. Quan va arribar el moment de renovar 
l'arrendament es van trobar que els volien apujar 
el preu, circumstincia que porti  els socis a decidir 
de traslladar la fabricació a un edifici de Monis- 
trol. 

Entre 1852 i 1855 la propietat de la fibrica 
havia passat a una nova situació. Menard tornava a 
necesitar diners -perq~e  havia iniciat una nova 
operació immobiliaria fabril- i va obtenir un 
préstec de tretze mil durosdo sense interes pero 
participant els prestadors, durant 5 anys, en el 
50% de les utilitats de l'arrendament. 

Quan la societat Aranyó es traslladi a Monis- 
trol,"' l'edifici s'arrendi per tres anys a Narcís 01;- 
vet i a Josep Pujol perqui hi instal4essin una fibri- 
ca de panes. Menard, preveient que no podria 
retornar el préstec, acordi vendre la fibrica als ar- 
rendataris quan expirés l'arrendament. La fibrica 
ara tenia una roda hidriulica de fusta de 40 pams 
de diimetre i 9 d'ample amb corona de 4 seg- 
ments, eix i rosetes de ferro colat i coixinets de 
courc; la miquina de vapor era de 24 cavalls; es va- 
lora en 32.149 duros i s'acordi que Menard rebria 
per vida una pensió de 245 duros anuals fins que 
es mor í~ .~ '  El 1858, Manuel Bertrand i Cortale va 
substituir Pujol en la societat que va prendre el 
nom d'oliver, Bertrand i companyia; en els anys 
60 aquesta va patir saldos negatius i el 1865 s'acor- 
d i  liquidar-la." El capital actiu era de 79.383 duros 

'' fdem, 1855, f. 71. 
AHPB, Francesc X. Palaudirias 1853, f. 192. 

" La societat Aranyó no va poder superar la mala si- 
tuació que travessava cap a la meitat dels anys 50 i cls mem- 
bres de la junta general van dir de cedir els seus interessos si 
se'ls eximia de qualsevol rcsponsabilitat. 13 1857 es busca un 
comprador per a la maquinaria pero no va ser facil trobar-lo. 
AHPB, Joscp Manuel Planas i Compte, 1857, 1, f. 501; 11, f. 
289 i 293. 

AHPB, Fernando I:erran, 1856,II, f. 232, 234 
'' fdem, 1865,11, f. 999. 

i el passiu, de 100.093. Manuel Bertrand es va que- 
dar la fibrica pel preu de 671.968 rals, que era 
l'equivalent dels deutes que havia de pagar.64 Des 
de llavors el bé imrnoblc esti en mans de la matei- 
xa família, pero ha perdut el seu primer caricter 
fabril. Ara l'edifici esta llogat a trossos. 

D'origen frances, Narcís Menard i Mejan ha- 
via nascut a Girona el 1805 i cap a la meitat dels 
anys 1820 residia a Barcelona i treballava en el sec- 
tor sedec6' El 1827 va participar com a soci en la 
constitució de la societat Hipolit Reynard i Cia. 
per obrir una fibrica de fer t ~ l s . ~ ~  Menard s'inte- 
ressi per la modernització tecnolbgica del sector 
textil, tant seder com cotoner, i aix6 el porti  a Ru- 
bí, on insta1,li definitivament la seva residencia a 
la meitat dels anys 1830. En aquest moment, des- 
prés de I'etapa d'activitat professional, el projecte 
de futur de Menard era clarament viure de renda; 
invertí el seu capital d'una banda en la construcció 
de les fabriques mencionades (entre 1836-1840) i de 
I'altra entra com a soci capitalista en les dues so- 
cietats textils que les arrendaren, vinculades amb- 
dues al sector seder, ja fos per l'activitat a la qual 
es dedicaven o bé per i'origen professional de gran 
part dels accionistes. 

Ja se sap que diferents individus, que de vega- 
des eren fabricants, van construir fabriques per ar- 
rendar-les a un sol o a uns quants fabricant~.~' Pero 
cap dels casos coneguts no arriba a la cota de Me- 
nard en aquest camp. Va intentar emprendre la 
construcció de tres fabriques amb rodes hidriuli- 
ques i miquines de vapor, si bé només n'acabi 
dues i amb aportació de capital de Pere Vall. En 
aquestes operacioiis, com s'ha de considerar Me- 
nard: com a empresari?, com a rendista? Si el con- 

" Ibid, f. 1005. '' Cal recordar oue a Girona en el sede XVIII hi havia " 
hagut un petit sector de teixidors de vels, del qual Menard se- 
gurament en devia seguir la tradició. Vcgeu CLAPA (1985), p. 
545-552. 

AHPB, Antoni Ubach, 1827,1, f. 384. En I'escriptura 
no s'especifica el capital de la societat que es va constituir per 
un any. 

*' Es el molt il.lustratiu el cas dc l'important fabricant 
sabadellenc Turull. Vegeu RAN~ATO (1987, p. 157. 



siderem aixo darrer cal tenir en compte que el 
projecte presenta certes pecuiiaritats perqui per a 
convertir-se en rendista, Menard primer féu una 
inversió amb cert risc. 

El 1850 Menard es qualificava d'<chacendado~ i 
en certa manera ho era. Havia anat adquirint peces 
de terra on ana edificant les fabriques i noves naus. 
El 1838 amb Josep Vall adquirí a l'administració 
de Béns Nacionals més de 7 quarteres limítrofes 
amb la riera de Rubí." El 1851 compra 287 vares 
castellanes tocant a la També va comprar 
el domini útil de certes peces de terra que havien 
estat del monestir de Montserrat, propietat que li 
reportava el cobrament del cens emfitC~tic.'~ 

. , 
El 1851 va comentar una nova operacio per 

tal de coiistruir una nova quadra, posar un nou ar- 
bre a la roda hidriulica i un miquina de vapor de 
24 cavalls a la fibrica de filar cotó. Primer adquirí 
una llenca de terra al mas Alzamora i comensi les 
obres. Amb lóbjectiu dóbtenir diners per acabar 
de construir la nova fibrica signa un acord i socie- 
tat amb el seu ex-soci en operacions immobiliaries 
similars, Pere N. Vall, i amb Ignasi Ramon i Gusta 
-que ja tenien muntat un negoci de torcar seda. 
Els va proinetre cedir-los l'ús de la nova quadra i 
de 6 cavalls de f o r p  a canvi que aportessin 5.000 
duros. Van fer venir .del extranjero las máqwnas de 
torcidos wzás recientes y perjectas que se conocen para 
que al mismo tiempo sirvan de  modelo>^." Els tres 
plegats van demanar un préstec de 3.660 duros 
que Menard empri també en les obres. A mitjan 
1852 Menard havia &afrontar un deute de 6.862 
duros que confessa que no podia pagar. La societat 
amb Vall i Ramon es cancel.li" -perqui finalment 
van decidir obrir la fabrica a Sant Martí de Pro- 
~encals-'~ i per resoldre la qüestió del deute, Me- 
nard va vendre la participació que tenia a la fibrica 
de les Fonts. 

Pero el 1853 li van fer un préstec de 13.000 
duros que li serviren per a posar la miquina de va- 
por i una roda, amb la qual cosa esperava tenir un 
motor mixt d'almenys 40 cavalls de forca; també 
esperava arreglar la casa i el magatzem, a fi que ai- 
xí augmentessin les rendes que li produia l'establi- 
ment." Per aixo, durant 5 anys, s'associi a Josep 
A. Salom i la seva muller, que cobrarien la meitat 
de les utilitats liquidades a canvi de les 13.000 Iliu- 
res deixades a Menard." Finalment, el 1856 -com 
ja s'ha dit més amunt- va vendre la fibrica a 01;- 
vet 1 Pujol, inclosa la quadra nova. Sembla, dones, 
que el tercer projecte immobiliari va quedar a mit- 
ges, ja que de fct el nou edifici en fou un de més 
de la fabrica de cotó (primer filatura i després de 
panes). 

Menard va morir solter el 1870 als 65 anys 
d'edat.76 Feia anys que vivia de renda i en morir 
aquestes no eren gens modernes. Els seus béns con- 
sistien en el cens emfiteutic comprat a Béns Na- 
cional~ el 1847 i un cridit de 2.000 duros proce- 
dent de la venda de la fabrica, aigua i terrenys a 
Olivet i Pujol el 1856, que ja el 1865 s'havia esta- 
blert, que hauria de ser cobrat pels seus succes- 
sors." No  tenia cap bé immoble i vivia de les ren- 
des que li proporcionaven el cens i el vitalici 
acordat en vendre la fabrica de filar cotó a Olivet i 
companyia. 

LES LVVERSIONS DELS GERMANS LLANO Y CHAVARRI A CATA- 
LWYA.  NOTES SOBRE BOSCH, ESCUDER I COMPANYIA 

Els germans alabesos Manuel i Ramón de Lla- 
no y Chávarri en decidir tornar a la Península 
-després d'haver estat uns 15 anys a MCxic- es 
van instal4ar a Barcelona el 1818 com a comer- 
ciants. Des de llavors, la seva casa mercantil Ma- 

6QHPB, Miquelerena, 1838, f. 66. El preu fou de AHPB, Francesc X. Palaudirias, 1853, f. 482. 
100.01 1 rals. 76 AHPB, Fernando Ferran, 1870,1, f. 343. En el testa- 

" AHPB, Tomas Quintana, 1851, f. 11 3. mentes qualificava de piopietari. Era fill de Francesc i Isabel. 
AHPB, Tomas Quintana, 1850, f. 69; 1851, f. 294. L'hereta Teresa Ferrer Bover, «amante de los pobres y solícita 

" AHPB, Manuel Lafont, 1852, f. 119. en prestar auxilios a los enfermos», que i'havia cuidat en els 
'"bid, p. 579 i 383. últims anys. 

AHPR, Manuel Lafont, 1854, f. 404. " fdem, 1870,11, f. 750 i SS. Fernando Ferran, 1865,11, 
" AHPB, Francesc X. Palaudirias 1853, f. 192. f. 1005. 
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nuel y Ramon de Llano y Chávarri, i la seva suc- 
cessora -un cop mort Manuel el 1829-, fins el 
1835 va efectuar diferents negocis mercantils a Ca- 
talunya que la van col.locar entre les primeres de 
Barcelona.'' Primer es va dedicar bisicament a 
mantenir una xarxa d'intercanvis en la Iínia Barce- 
lona-Cadis-Havana-Veracruz i retorn, amb els pro- 
ductes propis del comer$ catali (aiguardent, fmita 
seca, paper, teixits i genere de punt, ...) i colonial 
(sucre, cacau, tabac), pero a partir del 1822, a cau- 
sa de la situació política de Mexic, van tendir a 
substituir-la per una altra que articulava els 
circuits mercantils espanyols. Es té notícia que 
almenys van intentar comerciar amb Anglaterra, 

perb no sabem amb quin resultat. Van actuar tam- 
bé com a prestadors, tant de diner en metil.lic 
com de avales reales*; destaquen els préstecs que 
van fer a un fabricant de pisa (44.050 pesos en 
vals) i a la fabrica de tints de Josep Vila." D'altra 
banda, van dur a terme tres tipus d'actuacions 
econbmiques més: 1) *deteminaron invertir una 
parte de ]sus caudales] en la adquisición de fincas. (el 
1819 i 1823), i les compres pujaven a quasi 94.000 
pesos forts? 2)van intervenir des del 1829 com a 
socis d'una de les primeres firmes llaneres catala- 
nes que va adoptar el sistema de fibrica i la utilit- 
zació de I'energia hidriulica per moure les miqui- 
nes de filar i I'enginy de Watt per als acabats; 3) 

'' El 1833 la Llano Chávarri era una de les 9 cases de AHPB, Planas i Compte, 1827, f. 240, 259 i 334. A 
comerq barcelonines considerades de -Primera Clase» (Bi- Vila primer li van deixar 4.523 lliures i més tard 6.000 pesos 
blinteca de Catalunya. A n i u  de la Junta de Comerg. -Repar- en vals reials. 
t o  del cupo señalado al comercio y fábricas para costear los ' O  Van comprar a un particular unes cases a la Rambla 
festejos se hicieron con el plausible motivo de la jura de la de Barcelona i una finca a Aqanda. Vegeu la divisió de béns a 
Exma. Sra. Princesa de Asturias, en el año 1833.. Lligall 139: AHPB, Planas i Compte, 1830, f. 125. La casa de Barcelona 
2, 240-258). costa 15.672 pesos i se n'invertiren 10.878 en obres. 



van participar el 1832 en un uegoci de fabricar i 
veudre aiguardent -amb destil.leria a Rubí- en el 
qual van invertir 8.500  duro^.^' 

A la primeria del 1829 es va constituir Bosch, 
Escuder i Cia. per fer draps a Terrassa durant 5 
anyss2 Els socis i les participacions correponents 
foren de la manera següent: 

*Llano Chávarri y sobrinos>), 
del comer$ de Barcelona 10.000 pesos forts 
Pau Bosch, del comer$ 
de Barcelona 8.000 pesos forts 
Domencc Martorell, idem 8.000 pesos forts 
Ramón Llano Chávarri, idem 3.000 pesos forts 
Josep Escuder, fabricant 
de draps de Terrassa 2.000 pesos forts 
Pere Clarens, comerciant 
de Terrassa 1.000 pesos forts 

El capital social puja, dones, a 32.000 pesos 
forts, dels quals en conjunt els Llano en van apor- 
tar el 40%. L'artífex de la societat sembla que fou 
el comerciant resident a Terrassa Pere Clarens, que 
era cunyat de l'indii Domenee Martorell, soci dels 
germans Llano en diferents negocis cubans, als 
quals també va convertir en partícips de la societat 
llanera. Bosch compraria les llanes i els tints ne- 
cessaris per a i'elaboració dels teixits i en seria el 
dipositari i venedor. Com que Bosch no tenia resi- 
dencia fixa a Terrassa, van autoritzar Josep Escu- 
der perque sócupés de les vendes quan Bosch en 
fos absent. Escuder basicament es dedicaria a la fa- 
bricació i a més a més dels beneficis que li corres- 
ponguessin pel seu capital, cobraria 1.000 lliures 
anuals. eedifici es llogaria i es compraria la maqui- 
naria. En aquest establiment fou on primer es va 
plantificar la primera miquina de vapor aplicada a 
la indústria textil a Catalunya; es va utilitzar no 
per donar moviment a les miquines de filar i tei- 
xir, sinó per ,<desengrasar, cardar, cepillar, suavizar y 
enlustrar los paños a la mayor perfección posibles*.83 
El 1832 la societat va patir alguna modificació i la 

principal fou .la decisión de introduczr en el sistema 
de fdbricación las L>Znovaciones necesariasu, per a la 
qual cosa van decidir traslladar la fibrica a Marto- 
re11 a fi d'accionar les miquines de filar amb fosca 
hidriulica; para1.lelament el soci Esciider es va re- 
tirar de la societat, que ara va prendre el nom de 
Bosch i Cia." Ramou de Llano, a nom de R de Lla- 
no y Chávarri y sobrinos, va arrendar per a cinc 
anys al comerciant Mique] Elias una fabrica de 
draps amb el seu estendor i tres rodes -dues de ba- 
tans i una altra hidriulica-, més un edifici per a 
fabrica de teixits que aquelL posseia a Martorell so- 
bre el Llobregat.RS eany següent, en morir el soci 
Domknec Martorell, es va dissoldre la societat, 
que donava clares mostres de ser un mal negoci 
car #debe considerarse por perdida mas de la mitad o 
acaso (sic] tres cuartas partes del capital.. En aqucsta 
situació, i per evitar perdues, es va decidir crear 
una nova societat gricies a la fusió amb i'empresa 
dels germans Oller. Tal com s'ha explicat més 
amunt, aquest fou í'origen de la societat llanera 
Oller hermanos y Cia. que, malgrat les seves di- 
mensions, o potser precisament per aixb, va durar 
ben poc. 
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