
EN LA CRUILLA DELS SEGLES XVIII 1 XIX. 
L'EXEMPLE DE LA FABRICA DE TERRASSA 
«ANTON Y JOAQUIM SAGRERA», 1792 -1807* 

JOSEP M. BENAUL 1 BERENGUER 

INTRODUCCIÓ 

Obscurida entre l'espectacular desenvolupa- 
ment de la indústria cotonera i I'enfonsament de 
les indústries textils tradicionals (que inclolen ob- 
viament un sector lianer), la indústria llanera mo- 
derna -6s a dir, la que va evolucionar cap al siste- 
ma de fabrica- ha estat sovint deixada de banda 
en les anilisis sobre els orígens de la industrialitza- 
ció catalana. En aquest treball estudiem, potser amb 
excés de ~rolixitat. el cas d'una emoresa textil de 
Terrassa, població que des del darrer terc del segle 
XVIII va ser el nucli de I'arrencada de la industria- 
lització llanera de Catalunya. 

La fabrica aAnton y Joaquim Sagrera era de fun- 
dació recent en comparació a la resta de les principals 
fabriques terrassenques: Busquets, Galí, Galí i Surís, 
Vinyals, Font i Borrull ... Anton Sagrera era encara, el 
1770. un mestre sabater, mentre que dos anys després 
era qualificat de negociant -era, entre altres coses, 
arrendador dels censos del senvor del castell de 

trial d'aquesta població vallesana. En el conjunt de 
la producció textil llanera de Terrassa la fabrica «An- 
ton y Joaquim Sagrerai> va passar de representar, el 
1788, el 7,8 per cent del total al 16,4, el 1801. El gri- 
fic 1 permet veure amb més detall I'evolució d'aquesra 
empresa en relació a la resta de la indústria llanera 
terrassenca. El 1802 la fabrica Sagrera ocupava el pri- 
mer lloc en la fabricació de baietes i el quart en la de 
draoeria.' 

Fou durant la segona meitat del segle XVIII que 
es precisaren progressivament els trets de la indústria 
llanera moderna a Catalunya. L'estructura d'aquesta 
indústria es contraposava a la de les pohlacions de la 
Catalunya intermedia (Bages i Osona, primordial- 
ment), no solament pel que feia al producte acabar 
-draperia de qualitat mitjana i superior- sin6 tam- 
bé, i sobretot, pel desenvolupament d'una organit- 
zació empresarial accentuadament capitalista: indepen- 
dització del capital comercial, desenvolupament inicial 

Terrassa-, i aviat esdevingué fabricant.' Malgrat la d'una xama comercial propia, expansió considerable 
seva joventut. aquesta empresa era, el darrer quart del de la m i  d'obra tradicional (ampliació geografica de 
segle, una de les més representatives del nucli empre- les arees dedicades a la filatura) i, a la vegada, ús de 
sarial terrassenc que protagonitzi I'embranzida indus- m2 d'obra de manera moderna a les instal~lacions pro- 

* Versió catalana de la cornunicació presentada al aXll Sim- Z r r n s ~ a  (Xerrassa 1976), p. 12. 

posio de Análisis Económicor (Barcelona, 28- 30 de setembre de Una anilisi de l'estructura de la indústria llanera terras- 
1787). senca a I'inici del segle XIX a Josep M. BENAUL et alii, Hi~tciM 

' Salvador CARDÚS. H i s t o d  de la Guerra Napolecinica a de Z m s s a  (Terrassa 1987), ps. 237 i 295. nota 1. 
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- Producció total de Terrassa 
- Producció de baieres de Terrassa 
---- Producció rotai d'aAnton y Joaquim Sagreran 
-. - . - . - Producció de baietes d'sAnton y Joaquim Sagrerar 

GRAFIC 1. Prodacció total de t e i d  de Lana i de baieter de Zrrassa i de laf2brica nAnton y Joaquim Sagreran, 1788.2807. 
Font: AHT, Litbre ahon se notan los Preur del3 Arrendaments del Conzú de /a vila de Terrassa, 17X-1844. (Elaboració propia 
del dret de rams dels estricadors). 

pies de la fabrica, devaluació de I'organització gremial i el fracis de les diverses experiencies colbertistes, ro- 
-evident en la relació amb els teixidors-, creixent man oberta la qüestió de I'excepcionalitat de la in- 
complexitat en les instal~lacions industrials i, en la cm?- dústria llanera moderna catalana en el marc peninsu- 
Ila dels segles XVIII i XIX, introducció d'innovacions 1, del set-cents.4 H~~ podria fer tres consideracions 
tecnol6giques precises i eficaces.' sobre aquest tema. Primera, el context excepcional -el 

Si deixem de banda la indústria mral tradicional desenvolupament catali del XVIII- on s'inscriu 

Josep M. MU6íOz 1 LLORET, LZ contnbució de La indústlia (1726-1768, nRecerqueso, 19 (1987), ps. 141-160. Sobre les inno- 
rurai a /a indust~alitxació i les dircursiononr entorn de la protoin- vacions tecnológiques iutrodu~des a la fi dei segle XVIII i a I'inici 
dustrialització: e/ cas de Sabadell i Terrassa al regle XVIll a Pn- del XIX, vegeu Antoni BOSCH i CAKDELLACH, Memoria de lar co- 
mer Congrés d'Hist3ria Moderna de Catalunya, l ,  (Barcelona sas notabies de & uiia de Sabadellcomensant en desernbre de 1787 
1984). ps. 399-409. Jaurne TORRAS ELIAS, Erpecialtzación agdco- (Sabadeli 1944), p. 179 i Josep M. BENAUL, L? indústna llanera, 
la e indústria ruralen Cataluña en elsiglo XVIII. «Revista de His- 1814-1914, en curs de publicació dins His t3n~ Economica de /a 
toria Económica, 11, 3 (1984), ps. 113-117. Del matck autor Fa- Cataiunya Contemporania. 
bncants seme fibnca. Estudi d'una empresa lianera d'lgualada 
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l'arrencada d'aquesta indústria. Segona, la ben dis- 0bviament no és la nostra pretensió analirzar aquí 
tinta sort dels nuclis espanyols, que presentaven certs aquestes qüestions, pero a I'hora de considerar la co- 
paral.lelismes arnb els de la indústria llanera moder- mercialització dels teixits de la indústria moderna ca- 
na de Catalunya, després de 1814: enfonsament im- talana, la distribució dels seus mercats -i en particu- 
mediat de la indústria segoviana, afebliment i reduc- lar la seva penetració a ¡'interior de la península-, 

de la zona de Carneros, mentre que Béjar i Alcoi no podem eludir ni la realitat de ia indústria iianera 
es consolidaren com a a'illades -i problem&iques- espanyola ni la presencia, determinada pels iímits 
excepcions enfront del desenvolupament industrial ca- d'aquesta, de la producció estransera. 
tali. De fet, mentre que el volum de producció, per L'anilisi d'un cas particular sempre irnposa lírnits 
no fer esrnent de les seves dimensions demografiques, ,la generalització, pero aquests encara més 
era, a la darreria del segle XVIII, clarament superior quan el seu *bjecte és la comercialització i la disrri- 
a Antequera, Segdvia i Alcoi en relacio a Terrassa, re- dels mercats. Malgrat tot, donada l'escassetat 
sulta simptomitic que a I'inici del segle XIX Segovia de coneixements sobre la indústria llanera moderna 
i Alcoi anessin darrera les innovacions tecnoldgiques de] set-cents, creiem que es poden extreure algunes 
de la indústria llanera catalana.' Tercera, aquests pa- conclusions de les analisis de  la distribució deis mer- 
ral~lelismes no han d'arnagar notables diferencies: pa- cats, de l'estructura de les vendes i de les formes de 
per i limits de les herencies indusrrials arnb partici- comercialització. A causa de les fonts disponibles, el 
pació de 1'Estat (Segdvia i Ezcaray), major llast de les treball es cicumscriu al període 1792-1807, en la difí- 
estructures gremials (Antequera, Segdvia, Alcoi...), es- cil conjuntura situada entre el «verdadero apogeo de 
tructura de la demanda amb forta presencia del sec- la actividad comerci'l catalana> i el col.lapse de 
tor públic (Alcoi), configuració de I'empresariat, e t ~ . V 8 0 8 . ~  

Sobre les indústries llaneres espanyoles en el segle XVlII 
vegeu els treballs d'Agusrín GONZÁLEZ ENCISO, Laprotoindustna- 
lización en e~paepana. *Revista de Historia Econ6micao. 11, 1 (1984), 
ps. 11-44: Laprotoindzstna/ización en Casti//a /a Vieja en elsiglo 
XVIII, #Revista de Historia Económicas, 11. 3 (1984), ps. 51-82 i 
Estado e industria en eisigio XV'III Lafábrica de Guadu/ajira (Ma- 
drid 1980). També James C. LA FORCE, Tbe Deuelopment of tbe 
Spanlsb Tktiie Indusrry, 17J0-1800 (Berkeley 1965). Rafael ARA- 
CIL i Marius GARC~A BoNAFE. Industnilització u/ Paír Va/encia: 
Alcoi (Valencia 1974). J. Antonio PAREJO BARRANCO, Antequera 
en e/rig/o XVIII (Población, economía, rociedad) (Málaga 1981). 
Ángel GARC~A SANZ, Derarroiio y crisis de/ Antiguo Régimen en 
Casti/ia /u Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia 
(1100-1814) (Madrid 1986), ps. 222-216. 

Sobre la decadencia de la indúsrria llanera segoviana des- 
prés de 1814, vegeu I'informe de La Junta de comer~  de Barcelo- 
na sobre les ordenances dels gremis llaners de Segovia (Biblioteca 
de Catalunya, Arniu de la Junta de Comerc. Copiador de Cartas. 
MadnZ 1814-1816, lo-VII-1816). Josep Riber i Mas, terrassenc es- 
tablen a Segdvia com a negocian1 de llanes i fabricant, bavia sol.li- 
citat una de les maquines de cardar i emborrar que construia San- 
tiago Ubach a Terrassa (BC, Amiu de la Junta de Comer$, /iiga/i 
XYII-capra 35. carra d'Ubach a la Junta, 8-XI-1802). El 1806, 
els fabricanrs alcoians enviaren un comissionat a Catalunya per 
tal d'obsewar aquestes maquines: vegeu Rafael ARACIL i Marius 
GARC~A BONAFE, ob. cit., ps. 129-130. 

ReferSncies sobre la acompañía de la Real Fábrica de Pa- 
ños de Segoviau i la «Real Compañía de Santa Bárbara y San Car- 

losu d'Ezcaray a James C. LA FORCE, ob. cit., ps. 11-67. Ángel 
GARC~A SANL, 06. cit., ps. 401-412. J. Antonio PAREJO BARRAN- 
CO, ob. cit., ps. 99-125 i Rafael ARACIL~  Marius GARC~A BONAPE, 
ob. cit.. ps. 34-35. 

' Aquesr treball es basa en els documents de la fabrica con- 
servats a I'Amiu de la Família Alegre de Sagrera (d'ara endavant 
AFAS) i a I'Arniu Histdric de Terrassa (AHT). Haig d'agrair a la 
senyora Monrserrar Bosch la seva amabilirar i les facilitars que em 
va donar pez consultar i'arniu familiar. 

AFAS: 
- Uibre de comptes, 17911800. 
- Llibre de comptes, 1800-1802. 
- Copzudor de Anton y Joaquim Sagreru per lo uny 1804-1807 

En els llibres de comptes hi ha també documenrs solts. bisica- 
menr correspondencia. 

AHT 
- Llibre de comptei de Joaquim Sagrera, 1802-2832. 

Totes les taules estadístiques es basen en les dades dels comptes. 
Hem deiaar de banda les dades dels anys 1791, 1808 i 1809 per- 
que eren incompletes. Les dades dels anys 1804-1806, extreres del 
liibre de compres, han eSt'dt completades i rectificades amb les 
de1 copiador. 
La frase, referida a I'any 1792, és de Pierre VII.AR. Catalunya dinr 
l'Erpanya Modernu, Ir La formació del capitolcomercid (Barce- 
lona 1968). p. 81. 
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TAULA 1 Vendes I &cturació d'aAnton y Joaquim Sagrerai, 
1772-1807 

Anv Clients Peces Rals 

1792 17 253,5 437.485 
1793 16 271.5 500.971 
1794 20 289 550.096 
1795 27 326 656.165 
1796 34 311.2 640.633 
1797 38 390 821.574 
1798 32 262 531.232 
1799 36 222.5 426.604 
1800 3 1 266 501.076 
1801 33 350 685.210 
1802 32 380 837.136 
1803 27 350 782.957 
1804 37 411 1070.857 
1805 36 403 903.767 
1806 40 4I5,5 954.953 
1807 2 1 307 726.211 

Totals 5.208.2 11.083.931 

Fants: vegeu la nota 7. 

TAULA 2. Preus dels te& d'nAnton y Joaquim Sazrerar, 
1791-1806 (/liu~es cata/aner i sour per cana) 

A ~ Y  26s. negre 32s. negre 362. turquí 

1791 6" 8" 11" 
1792 6" 5" - 11" 8" 
1793 - 8" 10" 11" 8" 
1794 6" 8" 8" 16'' - 

1795 6" 15" 9" 10" 12" 10" 
1796 8" 10" 14" 
1797 8" 10" $4" 
1798 8" 10" 14" 
1799 7" 10" 9" 10" 13" 
1800 7" 10" 9" 10" 13" 
1801 7" 10" 10" 13" 
1802 8" 1" 10" 10" 14" 
1803 9" 10" 10" 15" 
1804 9" 10" - 16" 
1805 9" 12" 9" 16" 
1806 9" 11" 10" 15" 10" 

Fonrs: vegeu la nota 7. 

TAULA 3. Distiibució regzonal deLs mercats d'aAnton y Joaquim Sagrerea, 1772-1807 

Localitats Clients Peces Rals 

Total % Total % 

Catalunya 
Catalunya (-B) 
Barcelona 

Aragó 
Castella la Nova 
Extremadura 
Andalnsia 
Múrcia 
Colónies 

Totals 31 117 5.208,2 100.00 11.083.931 100.00 

Fvnts vegeu la nora 7 

TAULA 4 El mercat catala d'nAnton y Joaqurm Sagrerao, 1792-1807 

Clients Peces Rals 

Total Total % Total % 

Catalunya (-B) 46 52.3 828,2 26.76 1.578.512 21,91 
Barcelona 42 47,7 2.266 73.23 5.623.846 78,08 

Fvnts: vegeu la nota 7 
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TAULA 5. Distn5uciÓ 60marcal del merca& de la Catalunya intznor (renre Barcelona) d'zAnton y Joaquim Sagrerno, 2792.1857 

Localitars Clients Peces Rais 

Total % Total % 

Segris 
Osona 
Garrotxa 
Bages 
Urgell 
Girones 
Alt Ernporda 
Les Garrigues 
La Noguera 
Valles Oriental 
Baiv Emporda 

Alt Camp 
Ripolles 
Pallars Jussi 
Conca de Barbeta 

Funts: vegeu la nota 7. 

TAULA 6. La base urbana deis nercatr d'nAn~on y Joaquin Sagrerau, 1792.1857 

Clients Peces Rals 

Total O/* Total % 

Barcelona 
Saragossa 
LIeida 
Vic 
Madrid 
Olor 
Alcalá de H 
Manresa 

Total 8 ciutats 87 4.872,7 93,86 10.475.684 94.46 

Resta 30 335.5 6.14 608.247 5,54 

Funts: vegeu la nora 7. 

litats deis teixits a partir de 1802. Hem optat per fer 
aquesta anilisi a partir de les dades del quinquenni 
1797-1801 (taula 8). 

aAnton y Joaquim Sagrerm fabricaven baietes 
vint-i-sisenes -molt superiors a les baietes tradicio- 
nals- i draps des dels vint-i-sisens als quarantens. La 
fabricació de baietes no es va reduir en la mateixa pro- 
porció que el conjunt de la producció terrassenca i el 

1804 la fabrica produia el 22,6 per cent de les baietes 
de Terrassa. Tanmateix, la producció de dtaps era cla- 
rament dominant, fossin negres o de color. Entre eis 
colors predominava el blau turquí; aquest color i el 
grana eren els més cars. La creixent demanda de draps 
de color desbordava a vegades la capacitar productiva 
dels establiments de tintatge deis fabricants, preparas 
només per a una gamma molt reduida de colors." 
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TAULA 7. C/ients d'rAnton y Jqaqurm Sagreraa amb unafectu 
pació supenor air 100.000 r& 1792-1807 

Peces Rals 

Pau Miarons i nebor (B) 688.5 1.734.485 
Ignacio de Azcárraga (S) 540 1.012.843 
Miquel Amar i Mornau (B) 346 775.332 
Francisco de Azcovereta (S) 415 697.417 
Pere Puig i Mas i Cornpauyia (8) 224 601.558 
Josep Garrich (B) 187.5 522.956 
Miguel Zavaleta y Compafiía (S) 259 478.258 
Magí Serinyi (B) 138 385.606 
Anton Nadal i Darrer (B) 121 268.197 
Manuel González de Lovera y Cía. (M) 132 253.981 
Maurici i Felip Sola (8) 68 191.463 
Ignacio López* (S) 88 188.510 
José de Yarritu (A) 94 181.929 
Jouven, Hourguet y Tornes (S) 85 162.577 
José López* (S) 104 161.302 
Siqués i Pastclls (O) 77 146.931 
Josep Corts (1.) 68,1 133.178 
Felipe Sanclemente (S) 79 125.678 
Jaume Caralt i Companyia (V) 59 111.304 
Fuigencio López* (S) 55.5 100.832 

3.828 8.231.921 

* Éi molf probablc que elr cornerciunri raragossaor Joré Lópcz. Fuigcncio 1.6pez 
S Tgnario L6pcr sigui" la mareixa izó social. ja quc zpareixen en anyr coniwuiiur, 
1792-18W. 1801-1803 i 1804-180?. pcrñ no podim confirmar-ho, 

B =Baiiclona, S - Sangoua,  M -  Madrid, A -  Alcalá dc Henaicr. O S Olor. 
L .  Lleida, v - vir. 

hnrs: vegeu la nota 7 

El consum de determinades qualitats de teixits, 
la preferencia dels draps negres sobre els de color o 
viceversa aporten. sens dubte, elernents per a un mi- 
llar coneixement de I'estructura de la demanda i dels 
mercats, Per a una comprensió més precisa hem di- 
vidit I'anilisi deis mercats de Catalunya i els d'Es- 
panya. 

La taula 9 posa de relleu I'escassa demanda que 
tenien a Barcelona els generes més inferiors -baietes 
i vint-i-sisens (14 per cent del total) enfront dels su- 

El 1805 Joaquin Sagrera declara que produeix més de 400 
peces i -en una altra ocasió- 450 (AFAS, Copiador.., cana a 
González de Lovera, de Madrid. 3-VI-1805 i carta a Mariano de 
Azcovereta, de Saragossa, 28-X-1805). El mateix any, Sagrera es- 
criu: #...no podemor detenernos en dedzcarnos apaño, de colo- 
res, pero no tanpoco nor negamos, en compiacera ior paroquia- 

TAULA 8. Qualitats de teixitr uenuder mire 1797 i 1801 

Peces color % Peces nepe % 

Baietes 26nes - - 322 21,6 
Draps 26ns 161 10,8 339 22,7 
Draps 30ns 2 O, 1 31 2,0 
Draps 32ns 127 8,5 102.5 6,8 
Draps 36ns 310 203  78 5.2 
Draos 4011s 3 0.2 15 1.0 

603 40,4 887,5 59.5 

Fonts: vegeu la nota 7. 

periors (86 per cent del total). Pel que fa al color, els 
draps negres representen nornés el 31 per cent del to- 
tal. Aixo reflecteix, d'una banda, un consum burges 
atret perla moda i, de I'altra, la preferencia, entre els 
comerciants a l'engros, per la draperia de qualitat i 
de moda amb un valor específic superior i una clien- 
tela més estable. 

En canvi, les ciutats tradicionals catalanes (so- 
bretot Lleida i Girona on el pes de la indústria era 
gairebé nul) presenten una altra composició de les 
vendes. Els generes inferiors arriben a representar el 
81 per cent del total, mentre que la preferencia pel 
color negre s'acosta el 88 per cent. Es rracta de cen- 
tres comercials que atreien la demanda d'una clien- 
tela urbana de tipus tradicional (menestrals, clergues, 
funcionaris ...) i de pagesos de I'entorn. En resum, 
menys poder adquisitiu i costums més tradicionals 
en el vestir. 

A les poblacions agrícoles, on el fet més remar- 
cable és I'elevat consurn de baietes, la preferencia dels 
generes inferiors i negres és més gran encara. En aquest 
cas la clientela 6s bisicament pagesa. 

Finalment, les localitats dedicades preferentment 
a activitats industrials es situen en un punc intermedi 
entre el rnercat barceloni i el de les ciutats tradicio- 
n a l ~  i les localitats agrícoles. Els generes inferiors su- 
peren el 50 per cent de les vendes, pero els superiors 
tenen una demanda molt significativa i el consum de 

nos que en su nota de 20 o 30piezas de paños negmr, azules y 
granar nos piden quatro o sezs de colores ...S (AFAS, Copiadox ... 
carta a Antonio Estor. de Múrcia. 20.V1-1805). El 1811, la fabrica 
Busquets tenia tres instal.lacions de tintatge per a negre, blau i 
grana; vegeu Josep M. BENAUL, Lu indústna l h e r a  ... 
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TAULA 9. Cornpo~ició de lei vendes d'aAnton y Joaqujrn Sagrerar afs mmercatr catalanr, 1797-1801 

Caraiunya Barcelona Altres ciutats' Loc. aerícoles2 Loc. industrials3 

Peces % Peces Peces % Peces % Peces Yo 

Baietes 26nes N 
Draps 26ns C 
Draps 26ns N 
Draps 30ns C 
Draps 30ns N 
Draps 32ns C 
Draps 32ns N 
Draps 36ns C 
Draps 36ns N 
Draps 40ns C 
Draps 40ns N 

Vir. Girona i Lleida 
Balaguer. B~llpuig. la BUbd d'Emporda. Ici Boigrr Blanqucr. I'Erpluga dc lianioli, Granollen. Palau d'Anglcsala. Tarrega. l'icmp i Vrrdú 

' Manreia. Moia. Olor i Ripoll. 

N =  negie: C -  color. 

Eonts: vegeu la nota 7 .  

draps de color supera el 40 per cent del total. Aixd 
reflecteix, sens dubte, un poder adquisitiu major i una 
demanda -de qualitat i de moda- que no podia sa- 
tisfer la indústria llanera tradicional d'aquestes loca- 
litats i d'aquestes comarques. 

En els mercats espanyols és aclaparador el predo- 
mini dels generes inferiors (83 per cent) i de color ne- 
gre (74 per cent). En el cas de Saragossa, on els per- 
centatges són fins i tot rnés eievats -89 i 78 
respectivament-, s'evidencia un mercat de baix po- 
der adquisitiu i de característiques tradicionals. Hom 
gosaria dir que en aquest cas es trasllueix el poc pes 
de la clientela burgesa (taula 10). 

El cas d'A4calá de Henares resulta rnés matisat, 
tot i que hi predominen també els gsneres inferiors 
i negres (72 i 77 per cent respectivament). En canvi, 
Madrid reflecteix una demanda important dels draps 
de qualitat (37 per cent) i de color (63 per cent). Tot 
i que I'anilisi es basa en I'únic ciient de la fabrica, 
resulta evident I'existencia de consumidors de poder 
adquisitiu rnés elevar i de gustos més avancats. 

Els set clients (16,6 per cent) que facturaren rnés 
de 100.000 rals van concentrar el 80 per cent de les 
vendes. El vint per cent restant es va repartir en una 
estesa i fluctuant clientela. Hi havia, per tant, dues 
realitats en el mercat barceloní. D'una banda, els co- 
merciants a I'engros, ja es tracti de comerciants ma- 
triculats o botiguers importants. De i'altra, el món del 
comer$ al detall, de la botiga a una escala més reduy- 
da. Aixd explica la gran fluctuació dels clients en aquest 
mercat: només 5 sobre el total de 42 apareixen du- 
rant rnés de set anys en els llibres de comptes. A l'ex- 
trem oposat hi ha 26 clients que només apareixen un 
o dos anys, amb una mitjana de compra de 6,S peces 
per any; únicament cinc d'aquests clients van superar 
les 10 peces per any.I0 

Els set clients esmentats a dalt van adquirir per 
terme mitja 33,7 peces per any i la seva mitjana de 
facturació anual fou de 84.425 rals. Només un d'ells 

'O Sobre la botiga i I'esrructura comercial a Catalunya, ve- 
geu Pierre VILAR. ob. cit.. ps. 165-217. 



TAULA 10. Composic~ó de /es vender d'nAnton yjoayuim Sagrerax aLs mercats de /a resta J'Espanya, 1797-1801* 

Total resta 
d'Esoanva ' 

Samgossa 
Alcalá 

de Henares 
Madrid' 

Pcces O/o Peces '44 Peces % Peces % 

Baietes 26nes N 
Draps 26ns C 
Draps 26- N 
Draps 3011s C 
Draps 30ns N 
Draps 32ns C 
Draps 32ns N 
Draps 3 6 n ~  C 
Draps 36ns N 
Qualirar desconeguda 

i~ai?aliii er limita ali ires rnrrrarr mes iignifiiariui; els icsranrs sumaven nornés 10 pccer. 
' En d quinquenni 1791.11801 Madrid nomér cornpiabilir2a 1 5  piier. No eni ha rcrnblar una morrra pro" opciaiiua i I'hcin subsriirulda pcr I'aii%liri de Icr dndes 
dcl pciniipal i l i e ~ t  rnadiileny. Manuel Gonráiei de Lovera. el qual opera elr anyr 1792.1795. 1797, 1799 i 11801-1802. 

N=ncgrc: C = <olor. 

Fonts: vegeu la nora 7. 

es troba per sota de la mitjana de 10 peces per any. 
Tot i que més constants que la clientela de la petita 
botiga, només tres d'aquests clients superen els deu 
anys en els llibres de comptes. 

La raó social «Pau Miarons y nebotr, principal 
client de la fabrica terrassenca, tot i que no el més cons- 
tant, constitueix un exemple representatiu d'aquest 
sector de comerciants. Pau Miarons era membre del 
Cos de Comer$ i es dedicava a la comercialització de 
teixits de llana a gran escala. Entre 1792 i 1795 ad- 
quirí a aAnton y Joaquim Sagrera» 390 peces (el 34 
per cent de les vendes d'aquests anys) per un valor de 
855.142 rals (el 40 per cent de la facturació total). L'any 
1792 Miarons compra baietons i draps a diversos fa- 
bricants sabadellencs per un valor de 60.730 lliures ca- 
talanes (647.391 rals)." La Junta de Comer$ de Bar- 
celona considerava, el 1791, que el seu paper en 
I'impuls del comer5 dels teixits de llana catalans ha- 
via estat decisiu, i afirmava que es fabricaven «calidá- 
des de ropas a zmitaczón de las extranjeras, a que no 

ha contn3uido poco elcelo ppa~riótico de don Pablo 
Miarons de este comercio, por haber facilitado un 
quantioso consumo, especialmente de paños de pri- 
mera y segnnda suerte a imitación de los de Ingla- 
terra ... B." Cescassa correspondZncia que es conser- 
va entre aquest comerciant i la fabrica Sagrera 
reflecteix el seu paper de  distribui'dor de teixits cap 
a d'altres mercats.'? 

Entre els comerciants barcelonesos clients de  Sa- 
grera destacaven Anton Nada1 i Darrer, també comer- 
ciant matriculat, el qual va adquirir entre 1792 i 1794 
més del deu per cent de les vendes de la fabrica, Mi- 
que1 Amat i Mornau. Pere Puig i Mas i Companyia 
i Josep Garrich. 

El mercar barceloní es caracterizava. tal com hem 
vist. per la demanda de teixits de qualitat i de color; 
tot plegat reflectia el caracter burgZs del consum i el 
paper redistribuidor dels comerciants que cercaven 
draps competitius amb els importats de I'estranger. 

" Antani Bosc~  I CAKDEI.I.AC~I, ob. cit., p. 119. atrarai aignnas remesar a causa desta ertació que passa malirima 
" BC, Amiu de la Junta de Comerc, /Liga// XXXIII-capsa y nor f i  estar yuaxiparafr rense gosar embarcarper /o{ temor1 de 

30, resposta al recurs d'Agustí Miret del comer( de Cadis, moltspiratas ..D. En una altra carta, sense datar. afirmarva: «En- 
16-111-1791. viem Las dos persas de millar mescia en Cadir ... (AFAS, corres- 

" El 9-1V-1793, Pau Miarons escrivia a Sagrera: n...senos un pondencia solta a Llibre de compter, 1791-1800j. 
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Saragossa nya. Tot i que, pel que fa a l'exportació de llanes ara- 

Després de Barcelona, Saragossa constitu~a el se- 
gon mercat de la fabrica. La ciutat representava gaire- 
bé el 100 per 100 del mercat aragones, ja que només 
una altra població, Erazona, apareix als llibres de 
comptes, tot i que arnb una facturació irrellevant. 

í a  clientela saragossana és la m b  fidel de I'em- 
presa, jaque alguns comerciants operen durant la ma- 
jor part, o fins i tot durant la totalitat del període ana- 
litzat. Els principals comerciants -Ignacio de 
Atcárraga i Miguel de Zavaleta y Cía.- semblen as- 
senyalar una forta presencia basca en el comerg sara- 
gossa de draps. 

Tal com hem assenyalat, el consum es basava en 
els generes més inferiors i predominantment negres 
i reflectia el pes determinant de consumidors tradi- 
cional~ i de poc poder adquisitiu. Probablement, al- 
guns comerciants, sobretot els que realitzaven una mit- 
jana més elevada de compres (Azcárraga, per exemple, 
amb 36 peceslany), redistribuien els teixits a I'entorn 
rural. La concentració de la demanda, en el període 
antecedent a la fira del Pilar, reflecteix el caricter tra- 
dicional del mercat." 

El pes del mercat saragossa a la fabrica d'uAnton 
y Joaquim Sagrera té, a parer nostre, diverses causes. 
En primer Iloc, Saragossa era situada en un punt in- 
termedi de la principal ruta del comerc de llanes. Tot 
i que les llanes aragoneses no tenien consum a la pro- 
ducció de draps superiors, les llanes entrefines de Mo- 
lina de Aragón i les fines de Seg6via arribaven a Ca- 
talunya pel camí ral de Madrid. En segon lloc, la 
indústria llanera de Saragossa era, a la fi de segle, irre- 
llevant i de baixa quaiitat.Ib En tercer Iloc, la regió 
-a banda del veinatge- es trobava immersa en un 
creixent procés de periferització en relació a Catalu- 

" A la fi del segle XVlll Ignacio de ASSO afirmava que Ara- 
gó imponava de Catalunya baietes i estamenyes, mentre que eis 
draps fins, les sarges i altres teixits d'estam venien de les Cabri- 
ques estatals de San Fernando i Guadalajara; vcgeu la scva Harto- 
ni  de /a EconomúzPo/ítta de Aragón (1798); utilitzem. pero, I'edi- 
ció a cura de Manuel CASAS TORRES (Saragossa 1947), p. 261. 

" Lill-XII-1804 Joaquim Sagrera escrivia: a...ab motiu de 
aver tingut de j'ér Las remesar de robar comuna1 a Zaragoza per 
/a jira de/ Pilar nor auiam ahasat en apardar /or paños /inr...o 
(AFAS, Copiado r..., carta a Josep Garrich, de Barcelona). 

l6 lgnacio de Asso, ob. cit., p. 131. La *Real Casa de Mise- 
ricordia constitula probablement la Cabrica més gran de la ciu- 

goneses, aquest procés no tenia una relació central amb 
la indústria llanera moderna catalana -on ei pes 
d'aquestes llanes s'havia reduit progressivament-, en 
canvi, un altre aspecte del procés -la desindustrialit- 
zació- resultava més determinant a l'hora d'explicar 
la forta presencia de les baietes i dels draps catalans 
a Saragossa. " 

Els altres mercats catalans 

Aquests mercats ocupaven el tercer lloc en im- 
portancia en les vendes de la fabrica Sagrera. Sembla 
adient utilitzar el plural mercats, perque -tal com 
hern assenyalat- hi ha una contraposició entre les ciu- 
tats (que concentren la meitat dels clients i 213 de les 
vendes) i els pobles rurals (caracteritzats per una gran 
dispersió de clients i de vendes). També hem assenya- 
lat que, pel que fa a la composició de les vendes, es 
diferencien els mercats de les ciutats tradicionals, de 
les poblacions agrícoles i de les localitats industrials. 
També hi ha una incidencia indirecta, mitjangant els 
comerciants barcelonins, sobre els mercats catalans, tot 
i que no en podem mesurar les dimensions." Tal ve- 
gada aix6 expliqui perqu? en el conjunt d'aquesta 
clientela només tres clients vagin facturar per damunt 
dels 100.000 rals i amb una mitjana d'adquisició que 
no arribava a les sis peces per any, fins i tot per sota 
de la mitjana dels petits botiguers de Barcelona. 

L'area de les localitats del Segrii, I'Urgell, la No- 
guera i -en menor mesura- les Garrigues sobresurt 
per la coherencia de la seva ubicació i de la seva eco- 
nomia, i també per la composició de les vendes. Aques- 
ta irea es situava a la línea del camí ral cap a Saragos- 
sa i Madrid. k s  ser localitats on hi ha registrades vendes 
van adquirir 364,5 peces amb un valor de 637.719 rals, 
quantitats que representaven respectivament el 44 i 

tat, vegeu Eloy FERNÁNOEZ CLEMENIE i Guillermo PÉREZ SARRI~N,  
E/ rlglo XVIII en Aragón: una economía dependente dins Ro- 
berto FERNÁNDEZ (ed.), Erpaña en el siglo XVIII. Homenaje a 
Pierre Vilar (Barcelona 1985), p. 577. 

" Eloy FERNÁNOEZ CLEMENTE i Guilletmo PEREZ S A R R I ~ N ,  
íbial, ps. 603-604 i 619. Guillermo PÉMZ S A R R I ~ N ,  Capitalco- 
mel.ci&/ cata/& y penferizactón aragonesa en e/ siglo XVIII. Lor 
Cortadeliar y la *Compañía de Aragóna, npedralbesn (1984), ps. 
187-232. 

Vegeu I'exemple de 1% clientela de la botiga Amar a 
Pierre VILAR. ob. cit.. ps. 191-192. 
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el 40 per cent del mercat catala sense Barcelona. Així 
mateix, es tractava d'una zona on la indústria textil 
llanera era inexistent i que durant el segle XVIlI co- 
negué un important procés de repoblament i d'expan- 
sió agrícola. '" 

Donada la dispersió de la resta de localitats cata- 
lanes -vegeu la taula 5- no existeix cap altra atea 
amb un grau d'homogeneltat com I'anterior. Cinc ciu- 
tats (Vic, Olot, Manresa, Girona i Figueres) van ad- 
quirir 428,7 peces amb un valor de 877.311 rals, quan- 
titats que representaven respectivament el 51 i el 5 5  
per cent del total de Catalunya sense Barcelona. Gi- 
rona i Figueres eren ciutats amb escassa activitat in- 
dustrial, mentre que Olot i Manresa eren centres in- 
dustrial~ i Vic combinava el seu caricter de ciutat 
tradicional amb una activitat industrial gens negiigi- 
ble.'O Totes aquestes ciutats eren importants centres 
comarcals i, concretament Vic, Olot i Manresa, radi- 
caven a comarques amb forta presencia de la indús- 
tria llanera tradicional, especialitzada en qualitats in- 
ferior~. Per aixo els draps terrassencs, fins i tot les 
baietes, no trobaven competencia en els teixits de Ila- 
na d'aquestes comarques.2' 

Tot i que la nostra analisi es basa només en una 
empresa, cal destacar el fet de tres absencies signifi- 
catives en els seus mercats: el litoral (tal vegada pro- 
veit des de Barcelona), la muntanya propiament 
ditaZ2 -on era difícil d'imaginar un segment impor- 
tant de consumidors de draps de qualitat mitjana i 
superior- i -en aquest cas potser per raons més 
circurnstancials- la Catalunya més meridional. 

Tot i el seu reduit percentatge (al voltant del 5 

" Pierre VILAR, CataLunya ... III. Les tranrfonnacions agra- 
nes del regle XVlll catala, ps. 96-104. 

Josep CLARA. Les fibnques gironmes del seg/e XVIII a 
Primer Congrés d'Hiit6na Moderna de Cutalunya, I (Barcelona 
1984). ps. 545-552. Joaquim ALBAREDA 1  SALVAD^, La industria- 
lifzació a la Plana de Vic (1770-1873 (Vic 1981). Lloren5 FERRER 
I E& orígens de fa indurt~alització a la Catalunya centraf 
(Barcelona 1986). Ernest Lruc~, La revolució i n d u s m ~ f a  La Gar- 
rotx (1772-1822), aAnnals de I'Institut d'Estudis Gironinss, XXV, 
11 (1981). ps. 193-230. 

'' Jaume T O U  ELIAS, Erpecdización agrícola e i n d u s d  ... 
'' Jaume TORRAS ELIAS i Montserrat DURAN 1 PUJOL, Indus- 

tñas rurales en economías de montaña La industria lanera en Ca- 
tulufia en elsiglo XVIII. comunicació presentada al 111 Congreso 

per cent) en el conjunt de les vendes i malgrat ser re- 
presentada només per tres localitats (Madrid, Alcalá 
de Henares i Molina de Aragón), cal fer algunes pre- 
cisions sobre aquest mercat. 

El cas d'Alcalá de Henares, ciutat situada al cami 
ral cap a Saragossa i Barcelona, reflecteix una impor- 
tant presencia comercial de la fabrica terrassenca tant 
pel nombre de clientes -cinc- com per la impor- 
tancia relativa de les vendes i de la facturació. 

En canvi, els casos de Molina de Aragón i de Ma- 
drid (també el de Cáceres a Extremadura) reflectei- 
xen com el comer$ de llanes podia afavorir la pene- 
tració dels draps catalans, tot i que el seu pes específic 
-considerar I'intercanvi Ilanesldraps- fos en termes 
generals molt modest. Tant Manuel González de Lo- 
vera, principal client de Madrid, com Juan Francisco 
Martínez Muñoz, de Molina, es dedicaven al negoci 
de I lane~.~ '  

La presencia de la fabrica Sagrera en el mercat 
madrileny era, pero, feble, tal i com es va reflectir el 
1805, quan, davant la necessitat de donar sortida a un 
estoc de draps d'altres fabricants, Joaquim Sagrera va 
intentar desesperadament i inútil aconseguir un co- 
missionista a la capital. Aixo contrastava amb la po- 
tencialitat del mercat madrileny on. tal com s'ha vist 
a la taula 10, hi havia consumidors per a la draperia 
de q~al i ta t .~ '  Tot i que no podem generalitzar aques- 
ta feblesa comercial a la resta dels fabricants llaners 
catalans, certs factors -competenda d'altres nuclis Ila- 
ners peninsulars (incloses les fabriques estatais proxi- 
mes a Madrid), presPncia dels draps estrangers, pro- 
tagonisme en el mercat draper dels Cinco Gremios 
Mayores de Madrid, etc.- podrien contribuir a 
explicar-la." 

de Historia Económica (Segovia 1985). 
González de Lovera y Cía. era també un dels intermedia- 

ris bancaris de la botiga Amat, a Madrid; vegeu Pierre VILAR, Ca- 
LaLunya ... IV Laformuc5 ..., p. 189. Vegeu també Pedro TEDDE 
DE LORCA, Comerckntes y banqueros maddeños alfinaldel An- 
tiguo Régimen dins Historia económica y pensamiento social. Er- 
tu& en homenaje a Diego Mateo deLPeral (Madrid 1983), ps. 
301-331. 

'"&S, Copi~dox.. ,  canes a Miguel Ballonesta (Il-Vll-1805) 
i a Joaquín Samaranch (17-VII-i80>). David R. RINGROSE, Madrid 
y /a economía e~paño/a, lJ60-i8>0 (Madrid 1985). ps. 103-110. 

" Vegeu la bibliografia citada a la nota 4. També David R. 
RINGROSE. í b i d ,  p. 110. 
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En els primers anys del període estudiat, amb un 
nombre reduit de clients, resultava evident el pes de- 
terminant dels grans comerciants. Aquest pes prove- 
nia d'una relació preferent. Així, el setembre de 1793, 
la fabrica Sagrera aajustun amb aPau Miarons y nebotn 
I'elaboració durant 1794 de 100 peces de drap amb 
I'especificació precisa de les qualitats i dels colors. El 
febrer de 1794 la fabrica aajuitaa amb Anton Nadal 
i Darrer amb identiques especificacions. Durant aquest 
any, ambdós comerciants compraren el 51 per cent de 
les peces venudes, amb un valor que equivalia al 59 
per cent de la facturació total. Tanmateix, aquests con- 
tractes no implicaven per part del comerciant ni el Iliu- 
rament per endavant de diner ni de primera 

Sovint, a causa dels problemes típics de liquide- 
sa de les empreses textils, la fabrica Sagrera apressava 
els seus clients el pagament dels seus deutes per tal 
d'adquirir les llaoes extremenyes o segovianes. Excep- 
cionalment, algun comerciant preferenr podia mostrar- 
se generós amb el fabricant tal i com va fer Miarons 
en avancar 1.600 lliures catalanes a Sagrera, quan el 
seu deute era només de 604, per tal que aquest po- 
gués pagar les llanes extremenyes. Tanmateix, aix6 no 
es podia considerar un crsdit, en la mesura que Mia- 
rons ho fa aper a que conega quant lo volem y desit- 
yem contn3uir a son de~ahogon.~' 

La fabrica també es beneficiava de la capacitat i 
de la xarxa dels comerciants per tal de fer arribar els 
diners als seus proveidors de llanes o per tal d'utilit- 
zar els seus serveis com a receptors de la primera ma- 
teria a Barcelona si recorrien al transpon marítim.28 

Quan la demanda superava la seva capacitat de 

26 AFAS, Uibre de comptes, 1791-1800. També en la corres- 
pondencia solta dins d'aquesr llibre hi ha la carca de Miarons, 
17-XI-1793. 

'' AFAS, Llibre de comptes, 1791.1800, cana de Miarons 
sense datar. 

El 1796 es remeteren a aPau Miarons y neborn seixanta 
cinc saques de llana fina d'Extremadura des de Sevilla; vegeu el 
full d'emharcament a AFAS, Llrdre de comptes, 1791-1800. El 1792 
Pau Miarons va iliurar. per ordre de Sagrera, 2.776 lliures catala- 
nes a Simó Segura per al pagament a Cáceres de llana exrremenya 
(AFAS, íbjd. carta de Simó Segura, 6-X1-1792). 

" AFAS.  copiado^.., sobre Miquel i Francesc Sitjas carta a 
<Jorda y Martim de Barcelona, 30-V11-1804 i a Maurici i Felip Sola 

producció, la fabrica Sagrera encarregava draps a al- 
tres fabricants. Aix6 va esdevenir-se amb Miquel i Fran- 
cesc Sitjas, de Terrassa, i amb Josep J u ~ c ~  i Onofre Vila, 
de Sabadell. En els dos primers casos, Sagrera els va 
avancar la llana." "empresa terrassenca també co- 
mercialitzava draps d'altres fabricants o mercaders. 
Així, el 1792 i el 1793 vengué 92 peces de drap de 
la fabrica Josep h n t  i Borrull a Anron Nadal i Dar- 
rer. Tanmateix, en aquest cas, tal com hem constatat 
pec a I'any 1793, h n t  establí un conveni propi amb 
Anton Sagrera.'"El 1805 Sagrera comercialitzi, no 
sense rebutjar algunes peces, draps enviats pels comcr- 
ciantc manresans nAsols, Sagristi y Companyiaa.'' 

En els casos esmentats de Manuel González de 
bvera, de Madrid, i de Juan Francisco Martínez Mu- 
ñoz, de Molina, els draps es comercialitzaven en con- 
trapartida a I'adquisició de llanes. En alguns estats de 
comptes corrents es reflecteix amb claredat com Sa- 
grera tramet Iletres de canvi -aquestes sempre repre- 
senten un percentatge molt elevar del valor total- i 
draps com a pagament de les Ilane~. '~ 

La dependencia dels grans comerciants en la co- 
mercialització dels teixits, que hem constatat en els 
primers anys, desaparegué a mesura que s'amplia i di- 
versifica la clientela i els libres de comptes deixaren 
de registrar contractes previs amb cases comercials de 
Barcelona. En els primers anys del segle XIX Joaquim 
Sagrera plantava cara a les exigtncies de Miarons amb 
I'argurnent que <en tots los correus tenim conezkementi 
nous demanannos robas y Corresponents o Botiguers 
de consum en tot temps ... P. El rnateix any, 1805, es- 
crivia a un comerciant de Saragossa: <uomosfab~can- 
tes y nuestro anhelo no es otro que procurar que todo 
el Mundo conozca nuestras ropas y acreditar la casa 
como lo hemos hecho hasta ahora».)> 

de Barcelona, 27-VIII-1804. Canes aJosep Junca. 19-1-1805 i a Ono- 
fre Vita, c>-Vlll-1805. 

' O  AFAS, Uibre de comptes, 1791-1800. Vegeu el document 
de Josep Font i Borrull amb aquesta capcalera «He convingut a 
entregar al S7: Anron Sagrera las parhdai de panos se expressa- 
ron, per tot lo mes de Jlcny propvinenh. 

" AFAS, Copiadoc.., carta a aAsois, Sagristi y Companyiao, 
24-1X-180I. 

" Estats de comptes corrents amb Manuel González de Lo- 
vera y Compañía de 1793-1794 (21-1-1795) i amb Juan Francisco 
Marrínez Mufioz de 1794 (2.11-1795) a MAS. correspondSncia solta 
dins de Llibre de conzptes, 1791-1800. 
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La fabrica desenvolupi una notable activitat co- 
mercial a comenpment dei segle XM. El 1805 Sagrera 
s'adrecava a comerciants de Burgos, de Plasencia, de 
Vilafranca del Penedes ..., als quals havia remes mos- 
tres dels seus teixits i manifestava que havia captat nous 
clienrs que abans eren corresponsals de Galí, un altre 
fabricant terrassenc amb qui sostenia una aferrissada 
rivali~at.'~ La preferencia per disposar d'una x a m  co- 
mercial propia, la manifesta a González de Lovera en 
afirmar: «en nuestra fabrica se fabncan anualmente 
más de quatro cientas piezas y a todas damos salida 
alprecio que se arreglan apnnczpios de Mayo sin que 
jamái nos haya vendido una pieza ningún corre- 
don>.!' Tanmateix, la xama comercial era encara feble 
com ho evidencia, el 1805, la recerca desesperada de 
comissionistes a Madrid. 

Tot i que I'exemple de la fabrica Sagrera no des- 
carta l'existencia d'altres formes de comercialització, 
mitjancant la bestreta de diners o de primeres mate- 
ries per part dels comerciants, tanmateix sembla re- 
presentatiu del nucli empresarial de la indústria Ila- 
nera terrassenca. En aquest sentit, no deixa de resultar 

'' AFAS, Coprador.., cana a ~Pau Miarons y neboo, 3-V-1804 
i a Dronda y Manín, de Saragossa. 30.V1-1804. 

" AFAS, Copiador ... carres a Manuela Laredo, de Burgos 
(1-Vlf-1805), a Domingo Demouch, de Plasencia (27-IX-1801) i 
a sParc y fill Gar r ip ,  de Vilafranca del Penedes (1.VI1-1805). 
L'1l.VII-1805 escrivia a Josep Garrich, de Barcelona: e... tot /o mon 
aneto /o 60, algunr nos han fet demanda que eran correrponsa/r 
de Joan Baptirta Ga/íiSu/ís (sic) com son Ynrega de Madnd, Mar- 
tín de Rojar de Alcalá, Estor e Hijor de Murcia, Arnarez de Zara- 
goza, y dtrer ... s. 

" AFAS, Copiadoz ... carta a Manuel González de Iavera y 

paradoxal que quan «Pau Miarons y nebotu comenta 
a interessar-se pel negoci de les Ilanes, fos Sagrera qui 
li facilités contactes i recorrianacions amb els provel- 
dors de Castella la Nova i d'E~tremadura. '~ 

La fabrica ~An ton  y Joaquim Sagrerm constitueix 
entre 1792 i 1807 un exemple clar d'un moment de 
transició d'una empresa textil llanera moderna: de- 
pendencia dels comerciants batcelonins pet tal que els 
seus generes arribessin a determinats mercats i, a la 
vegada, constitució d'una xarxa comercial propia (tant 
per adquirir les llanes com per vendre els teixits), pre- 
sencia propia en els mercats no catalans pero encara 
irregular i incipient, apreciació dels draps catalans pero 
sense una competitivitat aclaparadora a causa del pa- 
pet del$ altres nuclis llaners peninsulars i de les im- 
portacions estrangeres ... Una transició que, després de 
1814, amb I'arrencada de la mecanització i les noves 
formes d'organització de la producció, va coneixer un 
salt endavant amb la consolidació de les xantes comer- 
cials dels industrials i de la seva expansió en el mercat 
peninsular. Una transformació que també s'exempli- 
fica a la fabrica Sagrera.i' 

Compañía. 
AFAS, Copiador.., carres a cPau Miarons y nebots, 

3-111-1806. 24-111-1807 i 3-VI1l-1807. 
'' Josep M. BENA~IL. La indúrtria /lanera ... E n t  el Uibre de 

compter de loaquin Sagrera, 1802-1832 com els copiadors de 
1811.1822 reflecteixen l'eupansió comercial de la fabrica Sagrera 
en el mercar espanyol. Pera una visió més general, pero que tam. 
bé inclou referencies a la indústria Ilanera, vegeu Josep M. FRA. 
OERA, lndúrtria i mercat. Ler bares comercials de la indúima ca- 
ta/ana moderna (1814-1843 (Barcelona 1787). 


