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El protagonisme dels fabricants en la historia 
contemporinia de Sabadell no admet gaires dub- 
tes. Dins de les famílies d'industrials locals, els 
Corominas ocupen un lloc destacar. En la segona 
meitat del segle XIX, I'empresa esdevingué una de 
les més importants de Sabadell i Joan Baptista 
Corominas Pla, un autkntic capita d'indústria, tin- 
gué una activitat rellevant en altres iniciatives 
econbmiques: de la construcció de vapors (d'en 
Sec, d'en Codina i de n'kmengol) a la presidencia 
del Banc de Sabadell. A més, I'empresa familiar ha 
perdurat en la fabricació de teixits fins el 1976 i 
continua encara I'activitat textil en la fabricació i la 
comercialitz,ació de filats. Per aixb, no ens ha de 
sobtar que, tot i no haver destacat en política, 
aquesta sigui una de les poques nissages de fabri- 
cants sabadellencs esmentades en algunes obres de 
referencia bisiques.' 

Tanmateix, els orígens d'aquesta família són 
poc coneguts i els historials disponibles presenten 
alguns errors. El 1952, en un repertori de persona- 

' La veu Corominas a G ~ a n  Enciclop+dia Catalana, vol. 
8, Barcelona, 1987, segona edició, p. 217; i a MESTRE 
(19921, p. 303; i'autora de la veu en aquesta darrera obra 6s 
Angels Sola I'arera. 

' (1952) Personalidades ..., p. 69. (1971) M. Coromi- 

litats de la indústria textil hi trobem: c... hace m h  
de siglo y medio, en Mura, aldea de la montaria cata- 
lana, vino al mundo José Corominas Umbert, hijo de 
unafdmilia modesta,>. El 1971, quan I'empresa M. 
Corominas S.A. commemori el 150k aniversari, 
s'escriví: «De dicha aldea (Mura), distante como a 
media jornada de camino de Sabadell, salió hacia 
nuestra ciudad, cuando en las dltimas décadas del 
sigla XVIII terminaba una época y se abría, en el 
gran capítulo de la historia, una edad nueva, el 
matrimonio Coromtnas-Umbertn. Segons els autors, 
I'origen pages de la família era indubtable, ja que 
«habían abandonado los aperos de labranza y deci- 
dieron bajar al llano, buscando mtfores condiciones 
de vida».2 Les nostres dades no solament fan retro- 
cedir a una generació anterior la dedicació a la 
indústria drapera, sinó que demostren que el 
matrimoni Corominas-Umbert no procedia de 
Mura. El possible origen murenc de la família, que 
no s'ha de de~estirnar,~ es remuntaria a generacions 
anteriors. Nosaltres no n'hem trobat cap rastre des 

nar.., p. 10. 
Qquesra procedencia esta ben arrelada a la tradició 

oral de la família. V'aquesra tradició han sorgit les explica- 
cions anteriors. 



de 1749, tot i que evidentment ens basem en 
dades fragmenraries, ja que no disposem deis Ili- 
bres sagramentals de I'església de Sant Feliu de 
Sabadell. Per tant, recerques posteriors poden dilu- 
cidar aquest aspecte. 

En aquesta nota, la  genealogia és un pretext 
per analitzar sumariament la relació entre família i 
empresa a partir d'un cas representatiu del conjunt 
d'empresaris més importants de la ciutat. 

FAMISTA COROMINAS 1 MORET: DE PAG&S A 
PARAIRE 

Baptista Corominas i Moret4 fou l'iniciador 
de I'activitat dxtil llanera de la família. En esposar- 
se, el 1749, era encara un jove pages, pero, el 
1759, rebé la mestria de paraire.' El 1768, quan 
participa en la creació d'una companyia de 
m ú ~ i c s , ~  era definit com a paraire. Molt probable- 
ment, el fet d'haver esposar la filla d'un paraire 
facilita la incorporació de Baptista a la indústria 
drapera.' 

El caricter i la rellevincia de l'activitat textil de 
Baptista Corominas resulten aparentment contro- 
vertir~. En la recanació de 1771' consta com a jor- 
nalero y mzisico, el que suggeriria un paraire-operari 
i no un petit productor independent. Tanmateix, el 
1774, en la talla del Gremi de Paraires per tancar 
els estricadors i per pagar possibles plets,' només 
nou mestres, sobre un total de setanta, pagaven una 
contribució més elevada que l'assignada a Baptista i 
a tres paraires més de la mateixa categoria. A més, 
altres dades confirmen la rellevdncia atribuida per 
la talla gremial de 1774. El 1782, concedí al seu fill 
Josep Corominas Orpí, nascut del seu segon matri- 
moni amb Paula Orpí, 1.200 lliures catalanes com 

* En tots els documenrs apareix esrneiirat Baptisra. 
ROCA GARRIGA (1960), p. 29. Aquesta rrajecrbria 

s'inseria en una renovació de la parairia sabadellenca a partir 
del reclutamcnt de paraires des de I'exterinr de la indústria; 
BrKhuL (1992), p. 50-52. 

"egeu la nora 2 de I'annex. 
' Vegeu la nota 1 de I'annex. 
"HS, 1.3.3.2. Adminisrvació municipal. Finances i 

ptrimoni, 1735-1800, ~Carastro y nueva recanación de la 
villa y tcrmino de Sabadell del corregimiento de Mararó de 
las piezas de tierra que compone execurada en diez y nueva 

a Ilegítima d'herencia, quantitat que por considc- 
rar-se elevada segons els parametres sabadellencs de 
I'epoca, tot i els terminis de lliurament que s'estipu- 
le11 en I'escriptura notarial.'O Finalment, el 1791, 
Baptista Corominas fou elegit prohom del Gremi 
de Paraires." Tot plegat permet considerar que 
Baptista es dedicava a la fabricació de draps a petita 
escala. 

El 1771, el patrimoni immoble de Baptista 
Corominas en el terme municipal de Sabadell es 
reduia a una casa.I2 Les terres que pogués tenir fora 
del terme, fet que desconcixem, probablement no 
modificarien la catalogació de propietari molt 
petit. 

L'hereu de Baptista Corominas era Joan Coro- 
minas Maynou, nascut del primer matrimoni amb 
Maria Maynou. Quan Joan s'esposi, el 1784, era 
un bracer. És significatiu que el fill no continués 
l'activitat rPxtil paterna, tot i que no podem esbri- 
rrar-ne les causes. Sens dubre, aquest fet esta al 
darrera de la concordia entre pare i fill, escriptiira- 
da el 1786, segons la qual Joan rcnunciava a la pri- 
mogenitura i Baptista l i  confirmava la donació 
d'una casa «al carrer tras de la 1glé~ia)i.'~ D'aquesta 
manera, Baptista garantia la continu'itat dc 
l'empresa familiar amb el concurs del noii hereu, 
Josep Corominas Orpí. 

La donació d'una casa en la concordia esmen- 
tada cns fa suposar que Baptista havia incrementar 
el patrimoni immoble en relació al consignat al 
cadastre de 1771. Poc després de la mort de Bap- 
tista, Josep tenia, el 1800, una casa, un hort de 
0'125 quarteres i una vinya de 3'5 quarteres al 

de marzo de mil setecientos sctcnta y uno de orden del Sr. 
Inrendenre por el Geoinetra de S.M. Mareo I'uig. 

Arxiii del Gremi de E'abricanrs, Llibve &=ter de L? 
Confaria de Sant Roc, 2-X11-1774. 

10 Vegeu la nota 3 de I'annex. Una lliura caralana equi- 
vai a 2'66 pessetes. 

i, AGFS,. Llibre dácres ..., 4-1-1791, p. 167-168. 
$ 2  AHS, 1.3.3.2. Adminisrració Municipal. finances i 

patrimoni, 1735-1800, «Caracro ...n 
13 Vegeu la nota 7 de I'annex. 
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terme de Sabadell.'* A més, el 1798, havia estar 
elegit regidor de I'Aj~ntament.'~ El testament,'%n 
Josep es defineix com a fabricant de drap, i altres 
documents de 181 1 assenyalen la importancia 
crcixcnt de l'empresa i l'increment dels recursos 
patrimonials. Josep Corominas fou un dels fabri- 
cants sabadellcncs afectats per la fallida de la casa 
de comer$ gaditana Somera Hermanos, a la qual 
havia venut vint-i-tres peces de draps fins i vint-i- 
sisens." L'hereu, Joan Baptista Corominas Borrell, 
obtingué, el 1808, la mestria de fabricant de drapiR 
i, el 181 1, pogu.4 lliurar-se del servei militar en 
atorgar la respectable xifra de 600 duros per a la 
confecció de trenta uniformes militan complet~. '~ 
El 18 15, l'empresa ja funcionava amb la denomi- 
nació de Josep Corominas i fill,20 de manera que 
l'associació de l'hereu al negoci patern era del rot 
explícita. 

Els padrons de veins de 1824 i de 1826 mos- 
tren que la nova família de I'hereu, el qual havia 
esposat Francesca Sanfeliu, compartia la casa del 
carrer de Sant Joan amb el pare Josep Corominas i 
la seva segona esposa, Marianna Umbert. La inte- 
gració familiar i econbmica de l'hereu era indes- 
triable. El 1827, l'empresa Josep Corominas i fill 
fabrica unes 104 peces. Aixb la situava entre els 
set fabricants que produlen entre 100 i 149 peces; 

'' AHS, 1.3.3.2. Admini~tració municipal Finances i 
patrimoni, 1735-1800, «Apeo de las piezas de tierra i vecin- 
dario de la villa i término de Sabadell ... », modificacions de 
1800. La quartera vella de Sabadell equival a 2.901'63m2. 

'' Boscri r CARDELLACH (1944), p. 274. 
Vegeu la nota 8 de S'annex. 

" AHS, Joan Mimó, Manual 1811-1813, V,  28-VI- 
1811, f. 48-49. Per aquest document sabem que també havia 
venut nou peces a Antoni Cortes i Coll, comerciant catali de 
Cadis. El 18 15, ria Cara y Fábrica de JorefCorominas e hijo» 
atorgi poder a Josep Isern, patró del Masnou, pcr cobrar cl 
que acreditaven de Somera Hermanos; Manual 1814.1816 
V,  f. 79-89. 

AGFS, Llibre dácte~ ..., 5-X-1808, p. 229. 
" AHS, Joan Mimó, Manual 18/1-1813, Ií 13-VII- 

1811, f. 51-52. 
' O  Vegeu la nota 17. Una vegada m&, com havia pas- 

sat en la generació anterior, I'hereu garantia i'estabiiitat bisi- 
ca de la unitat domestica troncal; vegeu BARRERA (199O), p. 
157 ",, . 

AHS, 11.1-1 1.5, Inddstrza 2 omerF, 1817-1899, res- 
postes a S'interrogatori trames per la Jur~ta de Comer$ el 10 

només tres empreses superaven les 150 peces.21 
Sobre un total de seixanta-un fabricants, pare i fill 
Corominas es situaven entre els deu primers. Els 
anys 1825 i 1826, Baptista Corominas Borrell fou 
nomenat prohom del Gremi de Paraires o de 
Fabricant~.~' En una valoració per a la confecció 
del cadastre, la casa on habitaven els Corominas, 
«destinada a fábrica de panos», era considerada de 
segona classe i valorada en 600 lliures." El 1829, 
Josep Corominas contribuya en el cadastre reial 
per 3 quarteres de vinya, 0'125 d'horta i per «sus 
casas unidas en fdbrica)), de manera que el patri- 
moni immoble s'havia alterat poc respecte a 
1800.24 

LA REEIXIDA D'UNA BRANCA FADRISTERNA: JOSEP 

COROMINAS UMBERT I JOAN BAPTISTA 
COROMINAS PLA 

La línia empresarial que porta a la creació de 
Corominas, Salas i Companyia, el 1859, fins arri- 
bar, el 1942, a la constitució de M. Corominas 
S.A., s'inicii amb una branca fadristerna, la de 
Josep Corominas i Umbert. A I'arbre genealbgic 
de l'annex es pot veure que Josep Corominas Orpí, 
vers 1795, contragué segones noces amb Marianna 
Umbert. Josep Corominas Umbert fou el primer 
fill d'aquest matrimoni. 

de gener de 1828. La producció sabadellenca fou de 3.298 
peces de drap i 285 de franel.la. Josep Corominas i 611 fabri- 
caren 60 peces de drap negre i 30 de drap blan de segona 
classe i altres 14 de draps de quarta classe els 77 foreu elabo- 
rades per Fraucesc Salvans, un petit fabricant esposat amb 
Paula Corominas Umbert. En les pritneres hi esmerGar.cn 
90 saques de llana d'Extremadura i en aquestes darreres, 16 
saques de la Ribera. 

22 AGS, Llibre dactei ..., p. 259. 
'' Estava lluny de les 5.200 lliures en que es valorava la 

casa-fabrica de Matics Sala. Tanmateix, totes aquestes valora- 
cions estaven esbiaixades a la baixa; AHS, 1.3.1. 1443-1800, 
«Estado de aprecios tributarios para la confección del catas- 
tro», sense datar, pero a l'entorn de 1820, ja que es fa 
referencia a la fabrica nova (de 1819) de Pau Turull. 

24 L'única alteració seria la desaparició de mitja quartc- 
ra de terra i potser, segons es desprkn del plural, S'ampliació 
del nombre de cases; AHS, 1.3.1. Finquei rúrtiquei. Cadnrtre, 
1828-1832, *Reparto de catastro por rrienos de rodas las fin- 
cas, personalcs y demás bienes y tierras que poseen los iridivi- 
duos de la villa y Término de Sabadell, y sus terratenientes ... 
1829)). 
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L'historial de l'empresa situa la fundació el 
1820," perb en la resposta a l'inrerrogatori de 
1827, no trobcm Josep Corominas Umbert entre 
els fabricants sabadellencs. En canvi, hi consta un 
cosí, Rafael Corominas, amb una producció 
de trenta peces.26 Tot i que en cl padró de veins de 
1824, Josep Corominas Umbert és definir com a 
fabricant, no s'ha de descartar que rrebaltés a la 
tabrica del pare i del germanasrre. E1 1818, Josep 
Corominas havia obtingut la mestria de pa~aire.~' 
De fet, hi ha referkncies posteriors als seus inicis 
com a operari, perb cap no especifica la fabrica. 
Josep s'esposi amb Manuela Pla probablement vers 
1822, pero el fet que s'independitzés de la família 
no implica que ho fes també de l'ernpresa. D'altra 
banda, la part de Ilegítima que li fou assignada era 
realment modesta: 100 lliure~."~ La participació en 
la prohomenia del Gremi de Paraires, els anys 
1825 i 1826, tampoc no és una prova contundent 
de la independfncia empresarial.2"egons els 
cadastres de 1824 a 1829, Josep no era propietari 
de cap bé irnniol>le dins el terme de Sabadeil, fet 
que remarca aquests inicis modestos.30 A més, el 
cadastre personal el situava també en els rengles 
més  modesto^.^' Tanmateix, Josep havia heretat 
part de la vena artística de I'avi Baptista Coromi- 
nas Moret, ja que fou actor en el teatre local 
d'afeccionats durant l'adole~c&ncia.~~ 

25 Aquesta data figura a I'arricle «Corominas, Salas y 

Cía>>, Diario de Sabadell, 75 (30-111-1884). 
'"egeu la nota 21. Rafael, com es pot veure a I'arbre 

geiicalbgic provenia de la branca Corominas-Maynoii. Els 
anys 1825 i 1826 Rafael fou prohom tercer del Gremi de 
Paraires; AGFS, Llihwdkcte,. .., p. 259. El 1829, Rafael paga 
110 rals i 12 ardits de cadastre per 3 quarteres de vinya, una 
casa, tres mules i dos personals, un major i I'altre menor; 
AUS, 1.3.1. Einquer &iques. Cadastre, 1828-1832. 

" AGFS, Llibre dhrter.., 16-IV-1818, p. 240. 
' V e g e u  la nota 10 de i'annex. Vegeu I'hisrorial de 

mhrits de Josep Corominas Umbert amb motiu de la dedi- 
catoria d'un carrcr després de la seva mort; reprodu~t a 
(1970) M. Corominas ... AHS, Joan Mimó, Manual 1811- 
l8l.X K 8-11-181 1, f. 18-20. " AGFS, Llibre dáctes, p. 259. 

" AHS, 1.3.1. Finques rúr~ques. Cadastre, 1802-1828 
i 1828-1832. 

" AUS, 1.3.1. Finques rústiques. Cadartre, 1802-1828 i 
1828-1832. 

De 1824 a 1832 paga dues lliures i deu sous, menrre que 
la major pan de fabricants pagaven quatre lliures i deu sous. 

Josep Corominas Umbert figura al reparti- 
ment de la contribució industrial i de comerc de 
1835, el més antic que es conserva, amb domicili 
al carrer de Gricia.13 De 1837 a 1844, el domi- 
cili contributiu era al carrer de Barcelona, és a dir, 
a la Rambla. Tot i que des de feia pocs anys posseia 
les cases del carrer de Sant Feliu, el domicili contri- 
butiu no figura en aquesta adrega fins el 1848. En 
els anys de la cruilla entre les dkcades de 1830 i de 
1840, la fabriqueta de Josep Corominas Umbert 
contribu'ia per uns tres reler~.~' En aquells mateixos 
anys, l'empresa del germanastre, Joan B. Coromi- 
nas Borrell, nornés comptava amb dos telers i, per 
tant, tot indica que havia retroccdit posicions en 
relació al lloc destacar de 1827.35 La inversió de 
posicions no féu sinó accentuar-se en els anys 
següents, com es por veure al grific l. El 1858, 
mentre Josep Corominas i fill ocupava trenta tres 
obrers als telers, els descendcnts de J.B. Corominas 
Borrell, Josep Corominas i germi, només n'ocupa- 
ven q~atre . '~  

La bond marxa de I'activitat fabril es reflectí 
també en l'adquisició de béns immoblcs. El 1836, 
Josep Corominas Umbert compra unes cases al 
carrer de Sant Feliu amb pdti i ~obe r t  per al tint 
per 2.100 Iliure~.~' L'expansió de l'empresa de 
Josep Corominas Umbert es produi a partir 

La primera quanrirar, també la pagava el gernii Esteve Coro- 
milla Umbert, que treballava de teixidor; AHS, 8.1. Demo- 
grafw, Padró de ve'ins de 1824, carrer de Sanr Joan, 9, f. 36. 

" En i'adolesc&ncia es dedica al teatrc local. Vegeu 
I'historial de Josep Corominas Umbert reproduit a (1971) 
M. Corominar.. . 

33 El domicili contributiu era al carrer del Pedregar, el 
1824; el 1825, ja era al carrer de Gracia, on romangué fins 
el 1832, amb una hreu excepció, el 1829, en que consta 
domiciliar al carrer de Sant Feliu; AHS, 1.3.1. Finques Rurti- 
ques. Cahtre,  1802-1828 i 1828-1832. 

34 El 1837 Joscp Corominas Umbert contrihuia amb 
36 rais, lluny dels 280 de Pau 7úrull o dels 260 d ' h t o n i  
Casanovas. 

" AHS. Contribucid indurtrial i de Comerf. Matrícula 
o repartiment, 1835-1851. 

36 21 obrers, 8 obreres i 4 nenes; AHS, 11.1 industria, 
1802-1858, cens obrer de 1858. 

j7 AUS, Francesc Vilador, Manual 1837, f. 167. Les 
compra a Joan Alralló Mitjans, fi~ster i fabricant d'indianes. 
Entre 1853 i 1828, Josep Corominas adquirí alrres peces de 
rerra a I'Uorta Novclla i al carrer de Migdia; AHS, Camii 
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Jorcp Corominas Umbcrt (1 777-1874). 

de 1853. Des d'aquesta data I'empresa apareix als Joan Baptista Corominas Pla esposa, el 1845, 
documents fiscals amb la denominació de Josep Maria Casanovas Ferran, filla d'Antoni Casanovas 
Corominas i fill. L'hereu, Joan Baptista Corominas Bosch, llavors el fabricant mes important de Saba- 
Pla, tot just entrar a la trentena, s'associi a I'em- dell, pero d'orígens molt similars als de Coromi- 
presa paterna, on segons la tradició familiar havia nas. Amb aquest matrimoni, Casanovas no empa- 
fet I'aprenentatge en els anys  anterior^.^' rentava amb una fortuna rellevant, pero en 

Mimó. Manual 1853. f. 401-404 i Manual 1858, C 235-236 Pla, en los secretar de Lzfnbricacidn y supo innrhtlr  lorprinci- 
i 353-354. pior merced a kx nráles el mismo habia m'unfado": (1 952) Prr- 

No s'ha d'oblidar que aquesres dades tenen tamh6 ronalidada,..., p. 69. 
una base oral. eInrtruyd a su hijo Juan Bautirta Commina 



auroritzar-lo hi havien de pesar les qualitats del 
gendre.?' Tot sembla indicar que Joan B. Coromi- 
nas Pla no fou un simple soci secundari i que dis- 
posava de recursos propis, acumulats probable- 
ment amb el treball a la fabrica paterna. De 1853 a 
1858, I'empresa multiplici per 3'6 el nombre de 
telers i estava madura per a un salt decisiu. 

Fins al 1858, I'empresa Josep Corominas i fill 
només comptava amb utillatge manual de rissatge. 
Aixb volia dir que els processos mechics de carda, 
filatura i acabats s'encarregaven a altres  industrial^."^ 
L'empresa decidí d'invertir en I'adquisició d'aquesta 
maquinaria i en la construcció d'un vapor. Tot ple- 
gar suposava una inversió molt important en capi- 
tai fix, que podia superar els recursos familiars o 
absorbir-los excessivament. Fou per aixb que els 
Corominas decidiren tecórrer a estratkgies inverso- 
res molt corrents en la indústria llanera, perb ho 
feren amb una cautela remarcable. 

El 1855, Josep Corominas Umbert, el fabri- 
cant Joaquim Casanovas Sallares, el bataner 
Andreu Fortuny Ribas i el paraire Jaume Segura 
Alzamora adquiriren conjuntament el molí d'en 
Moratonas." El 1856, Joaquim Casanovas vengué 

'' El dot de Maria Casanovas fou de 2.000 lliures i 
dues calaixeres valorades en 500 iliures; el creix fer per joscp 
Corominas fou de 1.000 lliures; AHS, Francesc Viladot, 
Manual 1845, 1. 81-86. Anys després, Joaquim Casanovas 
Ferran, el germi de l'esposa, expressava amb claredat les opi- 
nions predominants sobre el matrimoni burges: Todo hombre 
de nuestra c h e  media al elegir esposa, debe contar de antemano 
con medios propios para el sostenimiento de rw nuevas obligacio- 
nes, en la posición social en la que se ha criado y educado la ele- 
@dapara eposa. fim ndimentarin entrepef-ionas civilizada, 
dignas y bien nacidar,; (1 891) Historia-denuncia ..., p. 1 l .  

" O eventualmenr a emprescs participades com ho 
demostra el fet que, el 1838, Josep Corominas Umbert i 
Josep Giralt prenguessin en sots-arrendament a Antoni Casa- 
novas dues quadres i la meitat de I'aigua del saltant de baix 
del molí d'en Font per col.locar-hi tres peaes i una o més 
tondoses i un tros de tcrra pels estricadors; AHS, Francesc 
Viladot, Manual 1836 V,  f. 55-56. 

* Es tracrava d'un pcrit molí construir vers 1835-1837 
per Francesc Moratonas; AHS, Franccsc Viladot, Ma- 
nual1835, Ií f. 156-157; Manual 1837, K f. 33-34 i Manual 
1840, %f.  82; Manual 1855,1I, f. 656-661. 

la seva part a I'aprestador Agusti Brujas Servat i al 
fabricant Salvador Salas Carol, gendre de Josep 
Corominas. Tot plegar suposi una primera inver- 
sió de 12.154 lliures (unes 32.330 pessetes)."' 

L'estrategia inversora de Josep i Joan B. Coro- 
minas s'articuli de la següent manera. En primer 
lloc, reforcaren I'empresa de fabricació dc teixits, 
amb la incorporació del gendre i cunyat respectiu, 
Salvador Salas, i del fill petit Zenó coro mina^.'^ 
Des de 1859, constituiren societat privada amb el 
nom de Corominas, Salas i Companyia, fet que 
significa un augment del nombre de telers: ser 
aporrats per Salas i dos de nous. En segon Iloc, el 
1859, es constituiren dues societats amb el nom de 
Brujas, Segura i Companyia. Una, per comprar el 
moli i els terrenys del vapor, per edificar-lo i per 
arrendar-lo. L'altra, per tal d'endegar una empresa 
de filatura i acabars per a tercers, de la qual, cal 
suposar-ho, Corominas, Salas i Companyia n'havia 
d'ésser un client principal. Els socis eren Josep 
Corominas, Salvador Salas, Andreu Fortuny, Agus- 
tí Brujas" i Jaume Segura. La inversió total pot 
estimar-se en 800.000 rals. Joan B. Corominas no 
s'integri en cap d'aquestes dues societats. Hom 
podia pensar que la representació familiar ja estava 
assumida pel pare, pero com veurem tot responia a 
una estrategia de diversificació de ri~cs.'~ 

4 2  AHS, FrancescViladot, Manual1854 11, f. 654-657. 
El 1857 i 1858 la cornpanyia adquirí rerrenys adjacenrs al 
moli; Manual 1857, f. 481-484 i Manual 1858,1, f. 120-123. 

" A Zenó, el trobarem anys després com a viarjant de 
l'emprrsa: «Los viajantes que yo sé hayan venido fueron el 
Zenón Corominas, o de CalSech ... S, carta darada a Milapa del 
prevere Gabriel Ballvé a Josep Masllovet, 14-111-1871; AHS, 
06.03.05. Fans Josep Masllovet Sanmiquel, CorrespondPncia 
Gabriel Ballvé-Josep Masllovet 

" Agustí Brujas i Sewat era aprestador, perb el 1858 
havia establert un magarzem de teixits, desrinat a donar sorti- 
da a la producció dels petits fabricants. Aquests es compro- 
merien a no vendre a Les botigues sense el coneixemeiit de 
Brujas i li pagaven un dos per ceiit per despeses i un altre dos 
per cenr per comissió; Col.lecció Esteve Renom Pulit, Fonr 
de Rafael Pad~ós, coritracte amh Agusti Brujas, 11-X-1858. 

" 12 societat per a la construcció i I'arrendamenr del 
vapor es constituí amb 606.655 rals, repartits a parts iguals 
entre els inversors. La societar de filatura i acabars es consri- 
cuí amb 193.345 rals, també repartits a parts iguals. En con- 
junt, 800.000 rals. AHS, Francesc Viladot, Manual 1859, 11, 
f. 1218-1242 i 1262-1268. 
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Els socis de les dues societats hombnimes més significatiu fou que 379.155 rals (més de tres 
recorregueren al crkdit hipotecari per tal de quarts del total) s'obringueren en l ' h b i t  familiar 
finanqar la majar part de la inversió. Entre 1857 i dels Corominas: Josep Salas Carol, hisendat de 
1859, obtingueren 489.155 rals en préstecs mit- Polinya i germi de Salvador, presta 60.000 rals i 
jangant la formula del debitori: 319.155 a vuit n'avala 80.000 més, mentre que Joan B. Coromi- 
anys, 140.000 a cinc anys i 30.000 a dos anys i nas Pla, fer que demostra la disponibilitat de recur- 
mig; sempre al 6 per cent d'interks anyal. El fet sos propis importants, els presta 319.155 ral~.'~ 

46 AHS, Francesc Viladot, Manual 185x1, f. 370-375 i Manual 1859.11, f. 1268-1270 i 1272-1275. 



Així es financa la construcció del vapor de cal 
Sec, aiias de Josep Corominas Umbert, i I'adquisi- 
ció de maquinaria de filatura i d'acabat. Agustí 
Brujas i Servat era el gerent d'ambdues societats, 
menrre que els socis Jaume Segura i Andreu For- 
tuny eren els directors de les seccions de filatura i 
d'acabats de l'empresa dedicada a aquestes opera- 
cions, per la qual percebien un salari setmanal de 
cent rals. 

La bona mama de Corominas, Salas i Com- 
panyia es reflectí en el segon matrimoni de Joan B. 
Corominas, després &enviudar de Maria Casano- 
vas, de la qual havia tingut una filla, Rosa. El 
186 1, esposa Feliciana Ferret, una joveníssima 
vídua, filla d'Antoni Ferret i Batlle, ric hisendat sit- 
geta."' El dot aportar per Feliciana Ferret era més 
que respectable i remarcava l'estatus social aconse- 
guit per Joan B. coro mina^."^ 

El 27 de febrer de 1864 era escripturada 
públicament la societat Corominas, Salas i Com- 
panyia. Els socis eren Josep Corominas Umbert, 
els fills Joan Baptista i Zenó Corominas Pla i el 
gendre Salvador Salas Carol. L'anterior societat pri- 

" F~eiiciana Ferret s'havia casal en primeres noces amb 
Francesc Coll i Bergada, comerciant de Sitges, de qui tingué 
un fill, Manuel Coll Ferret; segons cls capítols matrimonials, 
Feliciina fou dorada amb 10.000 Iljures i Francesc Coll hi 
aporta un creix de 4.000; Manuel Torrents Papiol, norari de 
Sitges, 3-111-1856. El 1861, Feliciana Ferret estava incerta, ja 
que tenia dos pretendents i escrivia a la seva mate q u e  todor 
d a  me gustan»; tanmateix, ja semblava inclinada a favor de 
Joan B. Corominas, del qui deia: nno piensan (sic) que el 
fabricante rea un peldn que es rico y más buen mozo y már alto 
que ViñaL»; h i u  Historie Municipal de Sitges, XVI. 18. 
Fonr Ferret, caru datada a Arenys, 3-IX-1861. Dec tota 
aquesta informació a Xavier Miret, amiver de Sitges. Felicia- 
na havia nascut vers 1841, ja que el 1871 tenia trenka anys; 
s'hanria esposat per primera vegada als quinze o setze anys, ja 
que en aquest mateix any el fill, Manuel Coll, tenia catorze 
anys; AHS, 8.1. Demograja, 1871-1872, Padró de viins de 
1871, carrer de Sant Feliu. 

" A mis del dot i el creix del seu primer matrimoni 
-10.000 i 4.000 lliures respectivament- Feliciana aporta ndor 
cómo& y armario de chicaianda, vtro armario de caoba y 
~inrijrr de mistal de América, tres braraleter (sic), dor de diaman- 

vada del mateix nom funcionava des de 1'1 de 
novembre de 1859. L'objectiu era la fabricació 
de teixits de llana i la gerencia corresponia a Joan 
B. Corominas. El capital era de 800.000 rals, 
repartir en quatre parts iguals. Els socis que no 
haguessin desemborsat els 200.000 rals no podrien 
retirar els guanys fins que aquesta quantitat fos 
coberta. Aquesta devia ésser la situació de Salvador 
Salas i de Zenó Corominas, ja que una cliusula 
estipulava que Josep i Joan B. Corominas perce- 
brien un interes anyal del sis per cent per tot el 
capital que superés la part que els pertocava apor- 
tar segons I'escriptura funda~ional."~ 

Uns mesos després, les societats hombnimes 
Brujas, Segura i Companyia es dissolgueren. De fet, 
arrossegaven un deute de 489.155 rals en crkdits 
hipotecaris i de 2.887 rals en censals i pensions de 
censals. L'endema de la dissolució  roced di en a ven- 
dre tot el capiral fix al creditor principal, Joan B. 
Corominas Pla, a qui les societats devien 429.155 
rals, pel preu de tots els deutes. Joan B. Corominas 
es retingué la suma que creditava i destina els 
62.887 ras restants per pagar els altres c redi tor~ .~~ 

La crisi de les societats esmentades confirma la 
cautela de Josep i Joan B. Corominas en aquest 
afer. Carrendament del vapor i la indústria conjun- 
ta de filatura i acabats havien produit uns rendi- 

res y uno de oro también con piedras, un alj;er de pecho con 
diamantery degrande valor, u n a  aguja para la cabeza de dia- 
manter; un reloj bueno de oro con cadeniila de lo mirmo; unos 
pendiente1 de diamantes degrande valor; un collar de diaman- 
t e ~  de igualgranahr; una cajita que contiene un juego áe cucha- 
r a  y cucharita de phta para cap; un cucharón de plata; un 
piano y to& lar ropay  -fector ... «El creix de Joan B. Cororni- 
nas fou de 6.000 lliures, assegurades amb la hipoteca d'un 
solar. Els capítols es feren segons el costum del camp de 
Tarragnna, de  manera que Feliciana Ferret s'associava als 
guanys de la familia des de la celebració del matrimoni. 
AHS, Antonio de I'az, Manual 1861, 23-X-1861. En aquest 
cas I'interes domkstic del matrimoni era menys I'aportació 
dotal de la dona que I'entrada d'una mestressa jove per tal de 
perpetuar la familia; BARRERA (19901, p. 149. 

49 AHS. Francesc Viladot. Manual 1864, 1, f. 189- 
192. 

Ibrd, escriptures 219, 222 i 224. Aparcnrment, la 
compra de Joan B. Corominas sembla molt avantatjosa, ja 
que compra per 492.042 rals una fabrica de vapor que cinc 
anys abans s'havia valorar en 606.655 pessetes i la maquinh- 
ria de filatura i d'acabats. 
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ments insuficients per a I'amortirzació del deute, 
pero els guanys obtinguts amb la fabricació de tei- 
xits refarsaven Corominas, Salas i Companyia i 
permetien a J.B. Corominas fer-se cirrec del con- 
junt de la inversió en capital fix. Mentre les p&r- 
dues del capital patern eren assumides per Joan B. 
Corominas i el gendre, Salvador Salas, era inclbs a 
I'empresa familiar, els més malparats d'aquesra 
experiencia foren el bataner Andreu Fortuny i el 
filador Jaume Segura, ja que I'altre soci, Agusti 
Brujas, tenia prou iniciativa i recursos per sortir- 
se'n. Per tal que poguessin rescabalar-se, Joan B. 

Corominas els cedí gratuitament maquinaria i I'ús 
del local i de I'energia durant un any i mig." 

Anys. després, la societat inclogué Salvador 
Codina, director de filatura, i Joan Altayó, director 
de teixits, com a socis industrials.(' La manta exito- 
sa de la societat es reflectí en el fet que el capital 
escripturat el 1864 ja s'havia quadruplicat el 1872 
i quintuplicat el 1875. Quan morí, el 1874, Josep 
Corominas, la part de  Josep Corominas i fill en 
l'empresa equivalia al seixanta-un per cent del 
capital t ~ t a l . ' ~  

" [bid., escriptura 225. Bakznqos, 1872-1895 i Major núm. 1, f. 207 i 258. 
" La nova societat s'escripturi el 1879; AHS, Joaquim " El desembre de 1874, el capitai de I'empresa era de 

de Marimon, Manual 1879, f. 1639-1647. Tanmateix, en els 3.801.734 rals i la parr de Josep Corominas i fill 
balanqos i en el Major, Salvador Codina i Joan Altayó aparei- de 2.324.160; AHS, &u Corominas, BakznFor 1872-1875. 
xen corn a socis des de 1872: AHS, Arxiu Corominas, 
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Des de feia anys, segurament perque tenia una 
capacitat superior al pare, Joan B. Corominas era 
I'home fort de I'empresa. Era el1 qui participa en la 
fundació de I'Institut Industrial amb els grans 
fabricants de la generació del seu pare: Pere Turull 
Sallent, Antoni Casanovas Bosch i Joan Sallares 
Marra." Tot i que Josep Corominas Umbert man- 
tingué la seva part a I'empresa, Joan B. Corominas 
n'era el veritable dirigent, no solament perque 
n'ocupava la gerencia sinó perque disposava d'un 
capital propi molt superior al del pare.'< En els 

darrers anys de  la seva vida, Josep Corominas 
Umbert habitava amb la seva esposa i una criada 
en una de les seves cases al carrer de Migdia, men- 
tre la família de Joan B. Corominas residia a la casa 
del carrer de Sant Feli~. '(~ El 1874, quan morí, 
Josep Corominas disposava d'un patrimoni immo- 
ble valorar en 87.196 pessetes, quan el 1829 era 
inexistent." A tot aixb cal afegir-hi el capital con- 
junt de Josep i Joan Baptista a Corominas, Salas i 
Companyia que pujava a 581.040 pessetes. En els 
anys que transcorregueren fins a la mort, el 1887, 

" J.B. Corominas fou membre de la primera junta bk-mar del maquinismo que venía a reuolucionar los primrtiuos 
directiva i soci de la primera clase; AGFS, Libro de actm del clemenros defnbricacidn. y con unpeTfiro dominio de la técni- 
Inrtituto Indurtrial29-111-1863 i 1 1-VI1-1863. ( a y  una capacid?ddirectiva degran estilo, había 10~vado situar 

5s  Una nota biogrifica confirma I'allunyament del pare la empresa la altura dp lar már acreditadarx; ( 1  952) Perronali- 
de les rasques empresarials: n... mientras donJosPya anciano y hder... p. 71. 
crüi apartado de lar actiuidadrs industriales comagraba sus '" AHS. 8.1. Demognzja, 1871-1872, Padró de veins 
horas al socorro de h necesitnrt>s, su hijo Juan Bautista, mqor de 1871. 
informado de Lzr nuevas migenciar de la indusma. conocedor " AHS, Joaquim de Marimon, Protocolo de 1874, 11, 
delpmceso biohgico de IU rápido crecimiento, ducho en lospro- escriprura 323. 





fruit, i'heretant podia ésser provat d'aquesta re- 
serva."/ 

L'hereta~nent cumulatiu solia comportar el 
pacte reversional i, per tant, si I'hereu premoria 
sense deixar dcscendkncia o amb descenden- 
cia sense edat de testar, I'hereu no podia disposar 
dels béns o només en termes molt limitats (una 
quantitat fixada en els capítols matrimonials) i els 
béns retornaven a I'heretant. En canvi, si premoria 
amb descendencia podia disposar dels béns. Pel 
que fa a l'hereu fiduciari, gravat amb el fideicomís 
familiar, si moria sense descendencia o sense des- 
cendencia en edat de testar tota i'herkncia passava 
a I'hereu suceessiu o fideicomissari. Tanmateix, 
l'hereu fiduciari podia realitzar acres dispositius 
imputables a l'herencia en concepte de Ilegítima, 
millares o quarta trehel.liinica. Per tant, fins i tot 
en aquests casos, i'hereu tenia un marge de dispo- 
nibilitat molt superior al del muyoruzgo. 

Si tornem a les restriccions més generals, el 
pacte reversional i la substitució hereditaria, ates 
que no eren imposades per la llei sinó esrablertes 
pel causant de la successió, quina funcionalitat 
tenien? En aquest sentir, si I'ohjectiu esscncial de 
les capitulacions eren el foment d'un interks 
ecoiibmic comú entre el pare i i 'here~,"~ resulta 
difícil, salvades les altres obligacions hereditiries, 
que els recursos patrimonials no fossin utilitzats de 
comú acord en funció dels requeriments 
de i'empresa, ja fos agraria o industrial. A tal1 
d'exemple, dels quaranta debitoris contrets per 
fahricants llaners sabadellencs entre 1824 i 1836 i 
registrats a les notaries sabadellenques, tretze, gai- 
rebé un terq, ho foren per pare i hereu o mare i 
hereu.Gq De fet, si no hagués estar així, les rigideses 
en la di~~onibili tat  del patrimoni haurien entorpit 
el desenvolupament industrial i hi hauria hagut 
una gran conflictivitat, reflectida en els plets judi- 

" Ibid, p. 53. 
" DIJRAN Y BAS (18831, p. 87. 
'"HS, buida~ge dels protocols notarials. 

MART~ I MIRALIES (1985). p. 250-260. 
" La major part dels tesraments dels fabricants sabadc- 

llencs incloucn aquesta cliusula d'exempció. 
'' FEKRI~R (en prcmsa). '' El testarnent d'Antoni Casanovas i Boscb, ric fabri- 

cials a i'entorn d'aquesta qüestió. Ni en i'un ni en 
I'altre sentit hi ha dades que ho reflecteixin. Final- 
ment, mort el pare, quina era la disponibilitat de 
i'hereu sobre el patrimoni? El costum més estes era 
que el testador nomenés la vídua senyora majora i 
usufructuiria del patrimoni familiar, a la vegada 
que la resta de fills eren instituits hereus (hereu i 
substituts). L'usdefruit de la vídua, condicionat al 
fet que no tornés a esposar-se, era substancialment 
alimentari, tot i que aquest abast podia ampliar- 
se.'" aixb és el que habitualment succeia, ja que la 
vídua era exempta de prestar caució i de retre 
comptes." Amb i'usdefruit, la vídua tenia garanti- 
da la subsistencia i, en el cas que els fills fossin 
menors, contribuia a tirar endavant la unitat fami- 
liar i patrimonial. 

S'ha plantejar si aquesta fórmula era apta per 
al món comercial i industrial, ja que, atesa la velo- 
citar de creixement de capital, l'hereu podria sen- 
tir-se desincentivat si els beneficis eren acaparats 
per la mare i la preeminenca d'aquesra sobre el 
patrimoni podia xocar amb les aspiracions 
d'aq~ell. '~ Tot sembla indicar que l'usdefruit ampli 
s'orientava als objectius esmentats abans, mentre 
que no només resultava inconcebible que la vídua 
desplacés I'hereu en la gestió dels negocis sinó que 
era rar, en relacions familiars amistoses, que la 
vídua gosés interferir la disponibilitat del patrimo- 
ni per part de l'hereu. Eren tots dos, la vidua i 
i'hereu, els qui aixecaven inventari dels béns 
paterns, ja que els drets dominicals de l'hereu eren 
sagrats, tot i que I'usdefruit atorgués a la vídua una 
preeminenca dins de la casa i del patrimoni. 
D'altra banda, tot i garantir un usdefruit ampli, 
alguns testaments en remarquen el caracter ali- 
mentari: uns precisen la quantitat de la renda de 
i'u~defruit'~ i altres limiten la disposició dels béns 
per part de la vídua i assenyalen les obligacions de 

cant i primer sogre de Joan B. Corominas, estiniava que 
i'usdefruit havia de rendir a la vídua quaranta ials diaris i quc 
i'excedenr anava a mans de I'hereu; AHS, Camil Mimó, 
Manual 1867,1, f. 373. Convé remarcar que els beneficis del 
fadristern Francesc Casanovas durant 1857-1859, obtinguts 
amb una parricipació de 120.409 pessetes a I'empresa fami- 
liar, foren de gairebé 50 pessetes diiries; AHS, F. Viladot, 
Manual 1860,1, f. 417-424. 



FAMfI.IA 1 EMPRESA EN UNA NISSAGA DE FARRICANTS LLANERS SARADELLENCS: EL5 COROMLNAS. 1759.1874 

I'hereu en cas que deixin de viure plegars." AItres la resta del patrimoni restava en usdefruit de la 
restaments que no establien I'usdefruit per a la vídua, només I'hem trobat una ~egada .~"  L'exemple 
vídua, assenyalaven les obligacions alimentaries de  dels Corominas és prou il.lustratiu. El 1864, Josep 
I'hereu vers la mare." Corominas Umbert confirma en testament I'usde- 

fruit «pít e íntegro., sense prestar caució ni donar 
En de 'abadel' no que comptes, que ja havia concedit a la muller en oca- 

aquesta fórmula ocasionés conflictes entre la mare i 
I'hereu. La cesió del negoci fabril a i'hereu, mentre sió dels capítols matrimonials de i'hereu Joan Bap- 

" n... podent ma muller dirposar robre mor bPnI de la garle remanalmente por durante 101 d ía  dr ru vida nrairo duros 
quantitat dr mil lliurarr moneah catalana, a mér de ron dot y Por e[ af9"'lrr dr caray alimentos de la mifmay a m& Por 
creix. v ri venia lo cm aue mon hereu aval1 e~crit la abandoné1 IU cama arreglado de lo necerario Y cdmodar 

separantre de /a rua c m  y compañia y no liprertér los alimentr 
necerrarirper atendrer a la rua rubrirt>ncia. en ert rar dono a la 
mateixa ma mullerfamltat y pennír per vendrer y empeñar de 
mor bénr tot lo que necerritarh per alimentarren; testament de 
Josep SallarPs i Marra; AHS, F. Viladot. Manual 1854, 11, f. 
890. El resrament de Joaquim Casanovas Bosch preveu que 
la vidua pugui disposar de mil duros sobre els bkns del resta- 

con lar ropa correrpondienter, cesando en aquel momento e/ 
wufruto robre legado, pro rí que por eso podrá /a predicha mi 
consorte dbponer robre de mis biener de la sobredicha cantidad 
dr mil duror*; AHS, C. Mimó, Manual 1858, f. 154. 

'' Per exemple, els casos del rcstament de Josep Coro- 
minas i Orpi, el 181 1 ,  i de Pere Turull i Sallenr, el 1866; 
AHS, Joan Mimó, Manual 1811, f. 18-20, i C. Mimó, 
Manual 1866, 1. f. 75 1 .  . .  . 

dor i si nknteni~idore viuda dr mi i~iudrz nopudirre vivir m 'Qn el cas d'Antoni Casanovas, citat a la nora 73. 
cara y compañía de mi heredrro bajo ercrzto drberá este enire- Aquesta tendPncia és assenyalada per ~ E R R ~ R  (en premsa). 
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tista amb Maria Casanovas, el 1845.'/ Quan Josep 
va morir, el 1874, en cap moment la vídua no va 
interferir la gestió del negoci fabril. D'altra banda, 
no s'ha d'oblidar que en molts casos, no solament 
en el dels Corominas, l'hereu disposava de capital 
propi en el negoci familiar i aixb refarsava la seva 
posició. 

Mort el pare, o els pares segons l'abast de 
I'~sdefruit,~"a disponibilitat estava, perb, limitada 
per les restriccions generals establertes per I'here- 
tant. Per disposar del seus béns en cas de mort, 
I'hereu havia de tenir fills en edat de testar, el que 
era molt probable ares que I'edat mínima era de 
done anys en les noies i de catorze en els nois. En 
cas que no fos així, el patrimoni seguia el camí 
assenyalat pel pacte reversional o per la substitució 
hereditaria. Mentre era viu, perb, I'hereu, gravar per 
les restriccions esmentades, podia disposar sense 
traves dels drers que la llei li donava i que afectaven 
una part significativa del patrimoni: la quarta part 
del cabal hereditari (quarta trebel.lianica) i la Ilegíti- 
ma. A més, fins a la fi del segle xrx, I'hereu podia 
establir en emfiteusi els béns fideicomesos o gra- 
var~.'~ En canvi, sembla dubtós que el dret tradicio- 
nal permetés a I'hereu fiduciari garantir amb pen- 
yora o hipoteca els préstecs per a millorar el 
p a t r i m ~ n i . ~ ~  El fideicomis catala, tal com assenyala 
Borre11 i Soler, permetia a I'heretant conservar la 
propietat segons els seus propbsits, perb sense pro- 
duir-ne I'amortització, i I'abonament de les millores 
en el patrimoni realitzades per I'hereu fiduciari evi- 
tava un dels inconvenients de la prohibició d'alie- 
nar?' Finalment, amb I'acord dels aspirants al fidei- 
comís -els gertnans en la majoria de casos- I'hereu 
tambf podia disposar d'aquests bén~ .~ '  1 convé no 

7' AHS, C. Mimó, Manual 1864, f. 271-273. 
7Ql testamenr del sastre i fabricant Joan Sallari-s i 

Casteller remarca R... hereu meu universal inrtituercb ( f n ~ t  
empero lo ur d o f i i t  a dita ma muller llegat) ... JP; AHS, F. Vila- 
dot, Manual 1836 C: f. 41. 

'' PELLA Y PORGAS (19431, 111, pp. 227-229. 
Aqucsta probable limiració del dret tradicional ens 

ha estat assenyalada pel Dr. Lluís Puig i Ferriol. Tanmateix, 
en aquest cas, als problemes d'exegesi docrrinal s'hi afegeix c1 
desconeixement de la practica real. D'ésser cerra, aquesta 
limiracib legal hauria frenar notablement i'expansió del crk- 
dit hipotecari detectada en els anys ceiirrals del seglc xrx. Un 
exemple dc practica real sembla desmentir aquesta limiració: 

oblidar que en el món fabril catala, les socierars 
familiars eren una fórmula que, en reunir sovint 
tots aquests aspirants, afavoria aquest acord. Si 
I'hereu acruava sense aquest acord i moria sense 
descendencia o sense descendencia en edat de tes- 
tar, els acres realitzats quedaven revocats. 

En el primer ter$ del segle xx s'assenyalava el 
desús del costum de fer capítols matrimonials en- 
tre determinats grups socials i particularment entre 
els $15 de families exclusiuament industrials i 
comerciantss, ja que aquests sentien la necessitat 
«de tenir el capital en forma flcilment mobilitzable i, 
per tant, lliure dels lligams que els pactes comporta- 

Tanmateix, durant la industrialització, els 
fabricants sabadellencs no deixaren de fer capítols 
matrimonials i de mantenir I'aplicació del dret tra- 
dicional. No sembla que aquesta conrinultat pugui 
explicar-se pel simple pes de la inercia sense consi- 
derar la funcionalitat d'aquestes practiques en el 
nou context econbmic. Tot i les restriccions que 
comportaven, aquestcs practiques hereditaries no 
poden equiparar-se al mayorazgo. 

Les dues branques de la familia Corominas 
que han estat analitzades mostren amb claredat la 
idenrificació entre familia i empresa i, per tant, 
entre reproducció familiar i empresarial. La insti- 
tució d'un nou hereu per part de Baptista Coromi- 
nas Moret s'encamina a assegurar el desenvoiupa- 
ment de la nova empresa amb la incorporació d'un 
fill més capacitar. Posteriorment, aquest, Josep 
Corominas Orpí, asocia, com a mínim des de les 
capitulacions matrimonials, I'hereu a I'empresa. La 
branca fadristerna de Josep Corominas Umbert, 

el fabricant sabadellenc Viceng Amat i Cardús, gravar en el 
rcstament parern de 1824 amb el fidcicomis familiar i amb 
altic> quatrr gertriaiis nieiiors vius, rcaliaa tres hiporeqins 
per debitori enrre 1828 i 1831; AIIS, Ramon Mimó, 
Manual 1824, f. 222-223 i Manual 1828, f. 261-262; Fran- 
ccsc Viladot, Manual 1831, f. 94-95 i Manual 1832, f. 167- 
168. 

X i  BORRCI.I. Y SOLEII (19441, p. 112-1 13. 
82 Les facultars dispositives de i'hereu fidriciari són 

iractades en la perspectiva del dret civil vigent per Puic; 
PERRIOL i ROCA TRIAS (1992), 11, p. 266-268. 

MASPONS I AKGLASELL (19351, p. 24 i 60. 
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procedent d'un segon matrimoni, partí, com hem 
vist, d'una modesta Ilegítima de cent Iliures. Tan- 
mateix, quan I'empresa i el patrimoni familiar 
assoliren una certa rellevincia, el sistema d'heren- 
cia indivisible garantí que no es fraccionés aquesta 
primera acumulació. De fet, aquesta era la funcio- 
nalitat del dret successori tradicional en les etapes 
inicials d'acumulació industrial: evitar la dispersió 
del capital i proveir I'empresa de majors possibili- 
tats de supervivencia i de desenvolupament. En el 
cas de la branca fadrisrerna esmentada, el primoge- 
nit assolí un nivel1 patrimonial superior al del pare 
abans de rebre i'herkncia. Gricies a la indivisibili- 
tat de l'herencia, la capacitat patrimonial de 
I'hereu fou refoqada amb la incorporació del capi- 
tal pateril. 1 gricies a aquesta capacitar patrimonial 
Joan B. Corominas pogué desplegar una notable 
activitat inversora després de 1874. 

Aquest sistema hereditari garantia una estabi- 
litat bisica i alhora possibilitava una vehiculació 
més dinimica dels mecanismes de compensació 
dels legitimaris. Així, el fadristern que renunciava a 
la Ilegítima en el món rural tradicional i romania 
al ma. per tal d'evitar la descapitalització de 
i'explotació, ho feia amb un sacrifici personal con- 
siderable, ja que renunciava a la independencia 
economica i assumia el ~elibat. '~ En el món indus- 
trial els fadristerns podien incorporar la Ilegítima 
al negoci familiar com a socis i, gricies a la flexibi- 
litat del patrimoni industrial i a les majors possi- 
bilitats de guanys, aquells sacrificis esdevenien 
insblits."A mis, com hem dit, la presencia dels 
fadristerns permetia la presa de decisions sobre el 
patrimoni i en garantia, en cas de morir I'hereu 
sense descendencia o amb descendencia impúber, 
la continuitat t r~ncal .~" 

La creació de Corominas, Salas i Companyia 
integrava pare i hereu, aquest amb cabals propis, 

" DURAN Y BAS (1883), p. 251. 
A més, la velocitat amh qiik podia créixer el capiral 

industrial o comercial determinava el recurs a I'increment de 
dots o legitimes per tal de compensar els llcgats menors 
obtinguts per 611s o filles en kpoqties anteriors, qiian el capi- 
tal familiar era menor; FERRsn (en premsa). 

Ferrcr opina que la parricipació dels cabalers en el 
negoci qüestionava el sistema d'herkncia indivisible, ja que 
aquesta contribució de la resta de fills a I'empresa desvetllava 

un fadristern, Zenó, i el gendre, Salvador Salas. La 
Ilegítima de Zenó i el dot de Francesca Corominas 
es reintegraven a I'empresa familiar. Aquesta fór- 
mula de societat familiar es pot trobar a diverses 
empreses sabadellenques del vuit-cents: Antoni 
Casanovas i Fills, Pujol i Buxeda, Joan Llonch i 
Gerinans, Montllor i Fills (després Montllor Ger- 
mans), Folguera Germans ... 

D'altra banda, si els fadristerns optaven per 
independitzar-se a partir de la Ilegítima, eren mol- 
tes les possibilitats de fer-ho sense haver de trencar 
amb el món local i industrial que els era propi, fet 
que contrastava també amb el món agrari tradicio- 
naL8' Josep Corominas Umbert fou un dels molts 
exemples de fadristerns fabricants que optaren per 
crear una empresa propia. Tor plegar feia que el 
sistema d'herkncia indivisible fos plenament fun- 
cional en el món industrial i aue no se'n aüestio- 
nés la convenikn~ia.~~ 

La trajectbria empresarial dels Corominas 
també mostra e1 paper de I'associació de capitals 
més enlli de I'imbit familiar. Com hem vist, d'una 
banda es pretenia el concurs d'altres capitals per a 
desenvolupar una expansió inversora basada en la 
creació de noves empreses amb objectius específics 
i complementaris de I'empresa familiar. Tot i que 
aquesta inversió associada comporta, com hem 
vist, un recurs al credit, aquest es limita a un imbit 
familiar. D'altra banda, aquestes societats prete- 
nien la incorporació de tecnics en filatura i en aca- 
bats com a socis empresarials. En la mesura que 
I'empresa de filatura i acabats era independent i 
treballava per a tercers, sembla Iogica la pretensió 
que els tecnics fossin socis amb els mateixos drets i 
-a la Ilarga- capitals que els socis fabricants. Pero, 
després del fracis de Brujas, Segura i Companyia, 
la filatura i els acabats s'integraren en I'empresa 
familiar i la fórmula comanditaria fou la més 

ternptacions igualitiries; PERnEn (en premsa). 
Tot i que Ferrer avanca que la integració era mis 

habitual qiie la separació resulta difícil esrablir-ho sense una 
base quanritativa rigorosa; FERRBR (en premsa). 

" A partir d'una mostra de 65 testaments de Sabadell 
de 1890-1894, que inclouen fabricants i teixidors, Ranzato 
[roba en 45 la clhusula d'hereu universal; RANZ,KSO (1987), 
p. 199. 



adient per a associar els tecnics a la gestió empresa- 
rial. En ésser socis industrials, els tkcnics assumien 
un interks directe en l'empresa, perb amb uns 
supbsits més realistes d'associació i amb una subor- 
dinació clara respecte als socis comanditaris. 

Finalment, I'exemple dels Corominas, tot i 
que malauradament ens manquen la major part 
d'elements d'interpretació, mostra com l'empresa 
troncal, situada entre les deu primeres de Sabadell 
el 1827, s'enfonsi cap a mitjan segle XIX, mentre 
que la nova empresa constituida per la branca 
fadristerna experimenta un ascens notable que la 
situa entre les primeres de la ciutat en el darrer ter5 
del vuit-cents. 

Andrés BARRERA GONZÁLEL (1990). Casa, heren- 
cia yfdmilia en la Cataluña rural (lógica de la 
razón doméstica,), Madrid, Alianza Editorial. 

Josep M. BENAUL BERIZNGIJEK (1992). «LOS orige- 
nes de la empresa textil lanera en Sabadell y 
Terrassa en el siglo XVIII*, Revista de Historia 
Industrial, 1, p. 39-62. 

Antoni BOSCH I CARDELLACH (1944). Memoria de 
lar coses notables de la vila de Sabadell comen- 
sant en desembre de 1787, Sabadell, Archivo 
Histórico del Municipio. 

Antonio M. BORRELL Y SOLER (1944). Derecho 
civil vigente en Cataluña, Barcelona, Bosch. 

Manuel DURAN Y BAS (1883). Memoria acerca de 
las instituciones del derecho civil de Cataluña 
escrita con arreglo a lo dispuesto en el artfcuczllo 4 O  
del Real decreto de 2 de Febrero de 1880. Barce- 
lona, Imprenta de la Casa de Caridad. 

Lloren5 FERRER 1 ALOS (1991). «Familia y grupos 
sociales en Cataluna en los siglos XVIII y XIX)> 

a F. Chacón Jiménez, J. Hernindez Franco y 
A. Peñafiel Ramón (eds.), Familia, grupos 
sociales y mujer en espafia (s. XV-xx). Murcia. 
Universidad de Murcia, Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea de Amé- 
rica. 

Lloren5 FERRER I ALOS (en premsa). ~L'ús  de la 
família per la burgesia de la Catalunya central 

en el segle xix), 

H.J. HAUAKKCK (1955). «Family Striicturc and 
Economic Change in Nineteenth-Century 
Europen, The Journal of Economic History, vol. 
xv, 1, p. 1-12. 

(1891). Historia-denuncia de la ocultación de 
un cau&l de cien mil duros proxima7ne~~te, 
hecho desaparecer para usurpar unos rreintitres 
mil pertenecientes al niño huérfdno Fernando 
Carlos Casanovas y Casanovas, hijo de Arturo, 
verifcada en Sabadell (Provincia de Barcelona), 
Sevilla, Imprenta de «El Mercantil  sevillano^^. 

Joan M A R T ~  I MIRAI.I.ES (1985). Principis del dret 
successori aplicats a flrmules d'usdefiit vidual i 
d'her?ncia vitalicia; Barcelona, Generalitat de 
Catalunya. Departament de Justicia. 

Francesc MASPONS I ANGLASELL (1935). La llei de 
lafamilia catalana, Barcelona, Barcino. 

Francesc MASPONS S ANGL.ASELL (1956). Derecho 
fdmilzar catalán, Barcelona, Bosch. 

(1971). M. Corominas, S.A. 150 años de una 
empresa, Sabadell (edició no venal). 

Jesús MESTRE S C A M P ~  (dir.) (1992). Diccionari 
d'tiistdria de Catalunya, Barcelona, Edicions 
62. 

José PELLA Y FORGAS (1943). Derecho Civil de 
Cataluña. Exposición del derecho catalán com- 
parado con el código civil espafiol, Barcelona, 
Vela. 

(1 952). Personalidades eminentes de la indus- 
tria textil española, Barcelona, Industria Textil 
Española (Anuario). 

Lluís PUIG I FERRIOI. i Encarna ROCA I TRIAS 
(1 992), Insthcions del Dret Civil Catah. Dret 
de Successions. ZI, Valencia, Tirant lo Blanch. 

Gabriele RANZAI.O (1987). La aventura de una ciu- 
dal industrial. Sabddell entre el Antiguo Régi- 
men y la m o d e r n i u  Barcelona, Península. 

I'ere ROCA GARRIGA (1960). Disputes entre eh tei- 
xidors i els paraires sabadellencs a finah del segle 
XVIII (1766-1790), Sabadell, Fundació Bosch 
i lardellach. 



FAMILLA S EMPRESA EN UNA NISSAGA DE FABRICAVTS LLANERS SABADELI.ENCS: ELS COROMINAS, 1759-1 874 

ANNEX. Arbrextnealdgic de kzfirnííia Corominas. Segkr. XVIII-XIX 

Engrkia Moret = Francesc Corominas 
pagh de Sabadol'.' 
pages i rraginer 

I 

Jo'ep '%Mariinna 'OBonavenru/a 'Vila ,'O Franc'ca 'O E.ra!cesc ' O  MaAucl 'v. Baptista Joahim Zen6 Franjesca ' V M ' i i a  
(1823-1887) " 

1.. / zn.' 
1749' 

'Varia Maynou = Joan Baprisra Corominas = Paula Orpi 
(?-C. 1796) 
jove pagk ' 

' 3 4 . 5  

ibricant de drap " 
músic 

I 
1 r. 21,. 

1783 ' 
,Varia = Joan Fiaiicesca 

Borrell (n. c. 1761.1) Gumberr O . "  

braccr".' (Caldes de Monrbui c. 1764-?) I o 4 )  

1812' 
Rafael 

AHS, Bonaventura CAMVMANY S COIJ., Capítoh matri- 
monial¡, testamenti, inventari y encanti, 1747-1754, f. 39-40, 
16-11-1749. Capítols marrimonials entre Baptista Corominas 
Moret cjove pagri de b¿ pnt. vilas, fill de Francesc Coro- 
minas -<pages de da. vila»- i de Gracia Moret, i Maria May- 
nou i Crus, filla de Narcís iMaynou -paraire- i Elisahet Crus. 
El dot de Maria fou de 50 lliures i dues caixes. Francesc 
Corominas concedi I'heretament universal a Baptista i li 
avansi 75 lliures. Aixb permet veure que es tractava de page- 
sia molt humil. 

AHS, Fklix GAY, Manualir anni 1767, 1768 et 1769, 
f. 174-175, 7-1-1768. Escriptura de la formació d'una com- 
panyia de músics enrrc Joari Baptista Corominas -paraire-, 
Joan Fontaner i Bolló -oller-, d'una par ,  i Josep Fontaner i 
Amat -oller- i Josep Capdevila Salas -teixidor de llana-, 
d'alira part. Els instrumenrs aportats en la constitució ereii 
un fagot, dos clarins, ,<inrrrumentr neceraris de ronar en la 

Sanfeliu 

plapn, i un tible de i'església, valorats en 44 lliures. S'establi 
cl repartimenr de beneficis a parts iguals i I'assist&ncia ali- 
mentiria als socis malalts (una t e r p  de rnoltó cada dia 
duranr iin mes, i si la malaltia durava més d'un mes, mitja 
terca). Tambe es contemplava una multa de 50 lliures per als 
socis que infringissin els acords. 

(c. 1784-?) 

AHS, Joan MIMÓ, Manual 1781-1782, f. 240-241, 
15-IX-1782. Capitols matrimonials entre Josep Corominas, 
jove paraire, fill de Baptista Corominas -paraire- i Paula 
Orpi, i Josepa Borrell, filla de Josep Borrell -paraire- i Tere- 
sa Borguñó. Baptista Corominas arorgi a Josep una llcgitima 
de 1.200 lliures, mentre que el dor aportar per Josepa Borre11 
fou de 110 lliures. 

Joan B. Corominas rebé, el 1759, la mestria de paraire. 
Vegeu el document publicar per ROCA GARRIGA (1960), p. 29. 

Pau Francesca = Joan Baptisra Corominas ]osep Cotominas = Manucla Esreve* Paula' 1.longarda9 

AHS, Joarr MsMÓ, Manual 1795.1796 V,  f. 95-96, 

Pla 
(1799-1879) 

fabricanr '. ". " 
(C. 1786-?)'O 

(1797-1874) 
fabricant fabrican1 



10-VI-1796. Tesiament de Baptisra Corominas, paraire de 
Sabadell, fill de I'rancesc Corominas, paghs i traginer de dita 
vila, i d'EngAcia Moret. Nomcna hereu universal Josep, 611 
seu i de Paula Orpi, i si aquesr mor, Agnhs i Catcrina, filles 
comunes amb Paula Orpi. Si moren tots aqnests, insritueix 
hereu Joan Corominas Maynou, fill seu i de la seva primera 
muller, Maria Maynou. Si aquest mor, institueix hereva 
Francesca, filla seva i de Maria Maynou. En aqucst testa- 
ment, Raprista atorga 25 lliures a la seva nora Marianna -es 
tracta de Marianna Umbert- per I'assisrencia que li ha pres- 
tar durant la scva malaltia. 

"HS, Joan MIMÓ, Manual 1783-1784, f. 46-48, 11- 
11-1784. Capitols matrimonials entre Joan Corominas May- 
noii, jornalcr, fi11 de Joan R.  Corominas -paraire- i Frances- 
ea (ha d'ésser Maria, vegeu el document 4) Maynou, i Maria 
Valls, filla de Tomas Valls -paraire- i de Maria Clusclla. 

' AHS, Joan MIMÓ, Manual 1786-1787, f. 178-179, 
1-V11786. Concbrdia entre Baprista Corominas, paraire, i 
Joan Corominas, bracer, pare i 611. Raptista confirma la 
donació d'una casa a Joan i aquesr renuncia a tot drer de pri- 
mogenitura. En el niateix nianual hi ha el iestament de Joan 
Corominas, bracer, fill de Baprista Corominas i Maria May- 
nou, casar amb Maria Valls i amb dos fills, Rafael, I'hereu i 
Pau; ibid f. 281-282, 12-VIII-1786. 

AHS, Joan MIMÓ, Manual 1811-1813, li f. 18-20, 8- 
11-181 1. l'estament delosep Corominas i Orpi, fabricanr de 
drap, fill de Baptista Corominas -fabricant- i de Paula Orpi. 
Mana que siguin pagats els seus deutes, que sigui enterrar 
dcsprés de I'ofici i honres fúnebres semidobles i que siguin 
dices, pcr a la seva anima, 40 misses a Sanr Feliu i 40 aI con- 
vent dels caputxins. Atorga 100 lliures respectivament a 
Josep i Esteve, fills scns i de Marianna Umbert; I'hereu els 
hauri de mantenir fins que puguin guanyar-se la vida. Ator- 
ga 10 lliuies respectivament a I'aula Salvans i Llongarda 
Comadran, filles scves i dc Marianna Umbert, perquh ja els 
havia lliurar 100 lliures i robes quan es casaren. A la seva 
fillastra Gertrudis Gorina li atorga 50 lliures, pagadores al 
moment del seu matrimoni. L'hereu resta obligat a alimentar 
Marianna Umbert mentre sigui vidua. Si Marianna marxa de 
la casa, usdefruirari 400 lliiires mentre sigui vidiia. Si es 
iorna a casar, Marianna hauri de retornar les 400 lliiires, 
pero Josep li concedeix en aquest cas 200 Iliures. L'hereu 
universal és Baptista Corominas i Borrell, únic fill sobrevi- 
vent dcl seu primer matrimoni anih Josepa Borrell. Si aquest 
mor, la linia successbria s'estableix en aquest ordre: Joscp, 
Esteve, Paula i Llongarda. 

AI-IS, Joan MIMÓ, Manual 1814-1816, li f. 104, 30- 
1-1815. Capítols matrimonials entre Joan Baprista Coromi- 
nas i Borrell, fabricarit de drap, fill de Josep Corominas 
-fabricani- i de Josepa Borrell, i Francesca Sanfeliu, filla de 
Josep Sanfeliu, paghs de Barheti i de Francesca Lladó. Fran- 

cesca aporta un dot de 300 lliures, una calaixera i una caixa 
amb roba, mentre que Josep Corominas atorga a Joan Bap- 
tista I'heretamenr universal amb reserva del drct d'alicnar el 
patrimoni i de 600 Iliures. 

"' AHS, 8.1. Demogrdfa, IIadró de velns de 1824. 
En una casa del carrer de Sant Joao, habiten: 
Josep Corominas, 63 anys, de Sabadell, fabricant de drap. 
Marianna Umbert, 60 anys, íd. 
Joan Baprisra Corominas, 40 anys, íd., fabricant de drap. 
Francesca Sanfcliu, 38 anys, de Rarbcri del Vallhs. 
Els fills d'aquests dos darrers, tors dc Sabadell: 
Marianna, 12 anys. 
Josep, 9 anys. 
Bonaveiirura, 7 anys. 
Paula, 5 anys. 
Francesca, 3 anys. 
Francesc d'hsis, 1 any. 
En una casa dcl carrer del Pedrcgar hi viuen: 
Josep Corominas, 24 anys, de Sabadell, fabricanr de drap. 
Manucla Pla, 24 anys, de Sabadell, 
Joan B. Corominas, 1 any. 

" h i u  Corominas, Fe de baprisme de J. B. Coromi- 
nas Pla, 28-X-1888. Fou batejat el 15 de maig de 1823. Els 
seus padrins foren el seu oncle Joan B. Corominas i Borrell, 
paraire, i Francesca Pla, muller de Josep Salé, cordcr, 

'' En alguns documenrs notarials, el cognom de 
Marianna és escrit Gumbcrt. Per exemple, en el document 8. 
En un documenr de 1'Arxili Corominas, I'apoca de la dor de 
Francesca Corominas i Pla, casada amb Salvador Salas i 
Carol, el segon cognom de Josep Corominas apareix escrit 
Gumberl. L'apoca fou escripturada davant el norari de Saba- 
del1 Francesc Vilador, d 12 de juny de 1855. 

'' La grafia Umbert, aplicada a Marianna, apareix als 
documenrs 10 i 14, i tarnhé eii el rcstament de Josep Coro- 
minas i Umbert, escripturat davanr el notari Camil Mimó, el 
8-VI-1864, i oberr da~tant el notari Joaquim de Marimon, 
el 15-X-1874. Es traba a I'Arxiu Corominas. 

AHS, 8.1. Llemograja, Padró de veins de 1826. Al 
carrer dc Sant Joan, núm. 2, hi habiten els dos marrimonis 
de Josep Corominas i Marianna Umberr i de Joan Baptista 
Corominas i Borrell i Francesca Sanfeliu. Hi  ha en aquesr 
document dues nnverats importanrs pel que fa a Marianna 
Umbcrr. A la columna de la naturalesa consta que és de Cai- 
des de Monrbui, i a la columna del temps de residencia cons- 
ta que fa 31 anys que resideix a Sabadell. Aixb situa aproxi- 
madament la data dels sen matrimoni amh Josep Coromii~as 
i Orpí a I'any 1795. La familia de Joan B. Corominas i Fran- 
ccsca Sanfeliu s'fia i~icrenicncat amb un 611 més: Manuel, que 
tenia 18 mesos quan fou rcalitzar el padró. 

'' Vegen la nota 26 al text 


