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Josep Ferrer i Vidal nasqué a Vilanova i la
Geltrú (Baix Penedes)el 1817. Era una ciutat
molt abocada al mar i al comen; marítimo La
primera font de riquesa al cornencamentdel se-
gle XIX era la fabricació d'aiguardents i l'ex-
portació de vins. Les primeres indústries que es
desenvoluparen foren les connectades amb
aquestesactivitats, com la construcció de bótes
de vi i la de cercols deferro.

El seu pare devia ser un fabricant d'aiguar-
dent i comerciant de vi, i no un fabricant de bó-
tes, com s'ha dit. El seuprimer biograf explica
que el nostre personatgeera capar;de construir
amb les sevesmansuna bóta com les que el seu
pare utilitzava per a la fabrica d'alcohols, que
tenia a Vilanova (Joa¿fSallares, 1895). Aquest

devia ser -també el motiu que el féu anar als
quinze anysa Barcelona aestudiar química. Per
seguir la tradició familiar, als divuit anys es
disposava a marxar cap a Bordeus per coneixer
de prop l' elaboració deis vins, quan conegué
SebastiáGuma.

Josep Ferrer i Vidal, industrial n~scut a Vilanova i la Geltrú, fou

un home amb autoritat moral en la societat catalana de l' epoca
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Sebastia Guma fou el pare de Francesc
Guma, un personatge important per a l'econo-
mía catalana del segleXIX i per a Vilanova, tot
i que la sevaactivitat principal queda una mica
lIuny de la indústria. FrancescGuma fou el pro-
motor i constructor del ferrocarril Barcelona-

JosepFerrer Vidal

(Caixade

Barcelona)



/

Vilanova i del Banc de Vilanova. El seu pare,
pero, fou un dels iniciadors de la indústria textil
a la sevaciutat, i fou ell el qui convencé el jove
Ferrer perquecanviésd' oficio

El seu casament amb Concepció Soler i
Serra millora considerablement la seva posició
económica. La sociall'havia ja guanyada com
a director de Guma, Ferrer iCompanyia. La se-
va dona era fiIla de Pau Soler i Roig ide Josepa
Serra i Vidal, nascuda a I'Havana (Cuba), el
1825, una tradicional família d"'americanos",
quehavia tomat acasafeia pocs anys.

El 1839 fou nomenat Comandant de la
Milícia Nacional que s'enfrenta amb algunes
partides carlistes, quan aquestesintentaren ata-
car Vilanova i la Geltrú.

Al voltant de 1854 s'establí amb la seva fa-
mília a Barcelona, pero mantenint estretesrela-
cions amb Vilanova, on tenia la seva fabrica
més important i molts lligams personals.El seu
prestigi com a industrial estavaja consolidat.
Aquest fet el porta a la vida política activa, tot i
que elldeia sovint que les qüestions polítiques
no li havien interessat mai. El que li interessa-
ven eren les qüestions economiques. El 1858
fou elegit diputat a les Corts en representació
del districte deVilafranca del Penedes,i apartir
del 1865 per Barcelona. Estava afiliat al partit
conservador.Totes les sevesintervencions com
a polític foren en defensa del proteccionis-
me aranzelari. El seu primer discurs públic
-abans de ser nomenat diputat- el pronuncia
el 17 de setembre de 1855 a Madrid, com a
membre de la comissió per a impugnar la Llei
aranzelaria de Juan Bruil, ministre d'Hisenda
amb O'Donnell. El 1868 forma part de la Junta
d' Aranzels en nom de I'Institut Industrial de
Catalunya, que negocia amb Laurea Figuerola
la nova revisió deIsaranzels.

El 1857, com a.diputat, féu gestions sense
exit per a aconseguir que el ferrocarril de
Barcelona él Tarragonapassésper Vilanova.

El 1868 fou nornenaü vocal de la Caixa
d'Estalvis deBarcelona, l'anomenat "banc dels
pobres", la-primera entitat d'estalvi qatalana.

-
Els vapors
.cotoners

Hi exercí un paper protagonista, especialment

entre aquestany i el 1878.Les actesde la Caixa
són testimoni de la sevaautoritat. És l' any tam-

.béen que no acceptarala sevanova designació
. com a diputat, malgrat haver estat elegit. Amb

• la restauració (1875) passaraal Senat.Del 1880

al 1882 fou president de l'Institut de Foment
del Treball Nacional. El 1888, amb motiu de
I'Exposició Universal de Barcelona, ocupa la
terceravice-presidencia del certamen.

Com a inversor, al marge dels seus nego-
cis textils, fou fundador del Credit Mercantil
(1856), del Banc Hispano Colonial (1876) i de
la Companyia General de Tabacs de Filipines
(1881), tres entitats promogudes per Antoni
López i López, primer marques de Comillas;
Conseller de la Companyia dels Ferrocarrils del
Nord d'Espanya i de La Previsión, companyia
d' assegurances.Sabemque invertí en empreses
cotoneres anonimes com La Igualadina Coto-
nerao la Fabril Cotonera, deReus.

L'autoritat económica i moral de Josep

Ferrer i Vidal fou considerable en la Catalunya
de l' epoca. Pertany a la generació que, com el
seu amic Güell, es distingira per la no accepta-
ció de condecoracions ni títols nobiliaris i per
una vida austera,molt centrada en el treball i la
família. Aún en temporada de baños y en tierra

extranjera, por no querer dar a sus hijos el mal

ejemplo, no había pisado en su vida una sala de
juego (JoanSallares, 1895).

Morí a Barcelona el 9 d'octubre de 1893.
Del seu taüt, el dia de l'enterrament, penjaven
vuit cintes que, simbolicament, representaven
les sevesprincipal s activitats, portades per per-
sonatgesd'aquests vuit ámbits: Credit Mercan-

til, Banc Hispano Colonial, Ferrocarril del
Nord, Caixa d'Estalvis de Barcelona, Foment
del Treball Nacional, el Senat espanyol -la
cinta la portava Manuel Duran i Bas-, la
Diputació provincial de Barcelona, i la indús-
tria textil -portada per un deIs treballadors de
la fabrica.

La sevaesposamorí jove. El matrimoni tin-
guécinc fills: tres nois -Josep, Joani Lluís->- i
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F\. T. v. - 2551 - VlllF\NUEV{1 y GElTRÚ, Vista general

Vilanova i la Geltrú

al comencament

del segleXX

La fabrica de la Rambla, a Vilanova i la Geltrú, de Guma, Ferrer i

Companyia, sera la primera a utilitzar el vapor en aquella població i

una de les primeres de Catalunya

dues noies -Carme i JosepaLluísa, monja al
Monestir de Pedralbes-. El seu fill Josep es
casa amb Josefina Güell i Bacigalupi, filla de
Joan GÜel~.Aquest i el seu consogre mantin-
gueren excel-lents relacions personals. Com es
pot veure en el quadre genealogic adjunt, Jo-
sep Ferrer i Vidal entronca familiarment amb
altres dos industrials de Vilanova, relacionats a
aquesta obra: Manuel Marques i Andreu de
Sardo .~

Ferrer i Vidal va parlar més que escriure.
Pero alguns dels seus discursos o conferencies
foren recollits i publicats. Destaquenpel seuin-
teres la llarga presentació dels problemes de la .
indústria cotonera, el 1866,davant de la comis-
sió encarregadade revisar els aranzels; i el con-
tingut de duesconferencies donadesa l' Ateneu
Barcelonés el 1874 i publicades sota el títol de
"Conferencias sobre el arte de hilar y tejer en
general y especialmente sobreel de hilar y tejer

el algodón". L'home que parla és sempre un
empresari, amb uns grans coneixements prac-
tics, apresos a la fabrica i en els nombrosos
viatges que va fer per Europa.

A Ferrer i Vidalli agradavarepetir una dita,
que encaixava forca amb la seva filosofia del
treball: Bé et poden donar un bou per un sou, si-

nó tens el sou per comprar el bou. Fou el lema
que encapcala la seva última obra publicada,
Consideraciones sobre la crisis economica eu-
ropea, (1874).

LA FÁBRICA DE LA RAMBLA,
A VILANOVA

El 1832, segons Ferrer Vidal, o l'estiu del
1833, segonshistoriadors actuals, esconstituí a
Vilanova i la Geltrú una societat que es deia

. Roquer, Gumá i Companyia, amb el projecte

d' establir i edificar a la vila una fabrica de filats
i teixits de cotó. El seu model era la de Bona-
plata, Rull, Vilaregut i Companyia, establertaa
Barcelona, amb l' ajut inestimable de la primera
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máquina de vapor que s'utilitzá a Catalunya i a
l'estat, al servei d'una maquinaria textil. Se-

bastia Guma era un "americano" que havia fet
diners a Cuba i tenia encara propietats a Ma-
tanzas. Francesc Roquer era de l' Arboc, i far-
maceutic de professió. El que passaho explica •

el mateix Ferrer i Vidal.
En mi pueblo se levantó en 1832 un estable-

cimiento fabril (que existe todavía), bajo los

planos del que quemó la revolucion de 1835
-es refereix a Bonaplata, Rull Vilaregut i
Companyia-. Debía adquirirse maquinaria, y

no habiéndola por supuesto en España, y te-
niéndose que traer de Inglaterra, se presentó
un sujeto, cuyo nombre no diré, pero que ha si-
do muy conocido en Madrid, y manifestó que
por cierto medio podia adquirirse la maquina-

ria extrayéndola de Inglaterra; esto es, creyen-
do poder obtenerla, á pesar de las leyesprohi-

bitivas, no sépor qué medios; ignoro cómo esto
se arregló, pero lo cierto es que pudo conse-
guirse un modelo, y sefundieron los telares en
Paris, si bien en cuanto á las hilanderas hubo

que hacerlas construir en Inglaterra. Y ¿qué
sucedió? Que los fabricantes de Manchester
pagaron un vigilante, unpolizonte, para que no
perdiera de vista la construcción de dichas má-
quinas de hilar, que habian de salir para el ex-

tranjero, y dieron aviso el dia en que se embar-
caron, á fin de poder decomisarlas. Así se

verificó, y el establecimiento á que me refiero

perdió las máquinas, viéndose imposibilitados
por entónces de funcionar, y no pudiendo em-

pezar hasta el año 38, época en la cual, aunque
muyjóven, tuve la honra de que me encargaran

la administracion de dicho establecimiento,

que compró su maquinaria en Alsacia. (De-
claració de JosepFerrer i Vidal, el 21 de maig
de 1866, a "Iriformación sobre el derecho dife-
rencial de bandera y sobre los de aduanas",
1867).

La historia és utilitzada per l' industrial i
polític per a explicar, ,primer, que la Gran
Bretanya havia estat i era una potencia molt
proteccionista, quan li convenia, i, ~egon, els
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Fabrica deLa Rambla
rendibilitat:
beneficis+

amortitzacions
amortutacions / recursospropis

(enduros) (%)

11327 14,95

40498 11,96

9505 12,72

11,99

11,72

13,38

8,98

beneficis
(enduros)

10647

8364

11609

24092

26374

29628

19863

any

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

font NADAL,Jordi. RIBAS,Enric. "Recerques", vol. IlI.

problemes amb que havien topat els primers
empresaris, interessats en la modernització de
la maquinaria i la introducció de les primeres
eines mecaniques, És també una mostra de la
corrupció administrativa, que obligava abuscar
complicitats de personatgesben col-locats -i
presumiblement ben pagats!- que podien ob-
tenir planols i permisos que no estavenal' abast
de qui els demanavaobertament i oficialment. 1
del daltabaix econórnic que aquestes opera-
cions podien comportar per als agosaratsi frus-
trats fabricants, quepoca cosapodien reclamar.

El que queda també clar és que el 1838,
quan Ferrer i Vidal tenia vint-i-un anys, Sebas-
tia Guma, primer responsable del projecte in-
dustrial, confía la direcció de l' empresaa aquell
xicot que es preparavaper a seguir el negoci de
vins del seu pare i l' incorpora a l' empresa,que
ara es dirá Guma, Ferrer i Companyia, conegu-
da pels vilanovins per la rubrica de la Rambla,
per la sevasituació dintre del recinte urbá.

L'any 1838o 18391asocietat té unsrecursos
propis de 144000 duros, deIsquals7 500 sónde
Josep Ferrer i Vidal. EIs capítols matrimonials
amb Concepció Soler (1844) demostren que la
sevadona erauna pubilla rica: el seudot fou de
7 000 duros. Aquesta raó social dura fins al final
del 1843i dona uns beneficis que espoden con-
siderarcorrectes(vegeuquadre).

,..

170



L' 1de gener de 18441'empresa textil esper-
sonalitza més i es dirá Josep Ferrer i Compa-
nyia, tot i que esmantenenels socis,que arriben
a ser disset entre el 1844 i el 1848. És amb
aquest nom que participen a l'Exposició In-

dustrial de Barcelona (1844), presentant teixits
decotó fabricats amb teler mecanic.

Gumá, Ferrer i Companyia utilitzaren la

torea del vapor des del primer moment. Si te-
nim encornpte que la primera fabrica que sins-

tal-la fou cremada el 1835 és molt possible que
la que els vilanovins posaren en funcionament
el 1838 fos l'única que hi haguésen aquell mo-
ment a Catalunya. En tot cas serade les prime-
res empreses industrials catalanes que utilitza
el vapor.

Josep Ferrer viatja forca aquests anys.
Sobretot a Anglaterrai Franca, els estats euro-
peuscapdavantersen la indústria cotonera.

secciódefilats

producció

personal

total
secciódetissatge lo energia

maquinaria
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LA FÁBRICA DE MAR A VILANOVA
I LA D'ESTAMPATS A SANT MARTÍ
DE PROVEN<;ALS

El 1848, Josep Ferrer i Vidal decidí deixar
l' empresa propietaria de la fabrica de la Ram-
bla i crear-neuna altra pel seucompte. La fabri-
ca vella es convertirá ara en Ribó, Ráfols i

Companyia, mentre ell constitueix una societat
nova, JosepFerrer i Companyia, installant una
fabrica al barri de Marina de la mateixa Vila-
nova. La producció serala mateixa.

El capital de la nova empresa sera de
189 300 duros, dels quals 32 500 són propietat
seva. Participen en el capital la seva sogra,
JosepaSoler i Serra,Domenec Vidal i altres vi-
lanovins. No queda clar perque es produí el
canvi, pero es pot pensar que així aconseguia

total personal 548persones :;;;,:,::.::::::=======::r===:=:===========:::!
nota:No hi hadadesdel' estampació

font: "Información sobreel derechodiferencial debanderay sobrelosdeaduanas",1867.

JosepFerrer i Companyia(1860)

maquinadevaporde96cavalls

19372puesen 37 selfactinesi unacontínuamés6 batans,77 cardes,9 bancsd' estiratgei26 met-
xeres
298 937kg decotó, transformatsenfil

83homes,quecobraven 14,20ralsdiaris

52dones,quecobraven5,30rals diaris~~====~~=-~==~==~==~
86 infants,quecobraven3,80ralsdiaris

221

'j
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Lletra decanvi
endossadaafavor

deJosepFerrer
i Vidal, 1892

Anunci (Guía

Ilustrada de

España y Portugal,

1892)

més llibertat d'actuació. D'entrada hi sortirá
perdent, ja que la primera empresa disposava
de 240 000 duros com a recursos i arael seuca-
pital és inferior. Pero aviat demostrara que pot
fer avancar més rapidament la seva empresa
que la que fin s aleshoreshavia gestionat. L'any

1850 ésja la fabrica de filats i teixits més im-
portant de Vilanova, amb 9 124 pues de filar,
221 telersmecanics i 380 obrers.

El 1849 completa el ciele del cotó amb la
compra d'una gran empresad'estampats a Sant
Martí de Provencals, la de Pere Cantí. Aquesta
població reunia la major part de les fabriques
d'indianes o d'estampats de tot Catalunya. Jo-
sep Ferrer i Companyia tindrá dues fabriques i
un despatx i magatzem a Barcelona, al carrer
del Dormitori deSantFrancesc,núm. 9.

El 1855 els recursos de la societat eren de
302 000 duros. La participació de Ferrer i Vidal

,

FABR'ICA
- DE --:-

'Iilados,fejidos y ~stampados
\ rc>E ALGODÓN

DE

D. JoseFerrer y Vidal
. Fundada en 1848

. Géneros crudos y blancos, India-
nas, Cretonas, Percales,Crepes,Es-

., \ - .

terillas, Driles y -Pañuelos estam-
pados. -.

Estampación de Muselinas .y Franelas de lana
F

--~-.-
DESPACHODE GÉNEROS

Pla.;Za. de' "CTrquin. a.on.a." .

ESQUINA. CA.LL~.¡UNQUERAS

BARCELONA
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JosepFerrer i Vidal constituidl Josep Ferrer i Companyia, que

tindra una fabrica a Vilanova i una altra -la d'estampats- a Sant

Martí de Provenyals

és de 74700 duros, equivalent a quasi el 25%
del capital. Tenia el carrec d'administrador i di-

rector, amb un sou d' 11000 duros a l'any i una
participació del 5% sobreels beneficis. 1la con-
fianca dels seus socis, que devien sentir-se sa-
tisfets pels resultats de la gestió que realitzava .

El 1860 l'empresa s'ha guanyat unprestigi i
Ferrer i Vidal és un home considerat i amb po-
der a Catalunya. EIs seus productes mereixen
un respectuóscomentari per part del cronista de
l'exposició barcelonina a la qua] es presenten
els seusgeneres.JosepFerrer i Vidal ha fabricat
per primera vegada fils molt fins, que fins ales-
hores no es produien a Catalunya. És llavors
l'empresa textil més important de Catalunya,
desprésdeL'Espanya Industrial SA.

La década dels anys seixanta i de la fam de
cotó fou dolenta per a la indústria cotonera en

,,-
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Instal·lacionsde JosepFerrer i Vidal a I'Exposició Universal de
Barcelonade 1888

general i per a la de Ferrer i Vidal en particular.
Des del 1861 al 1866 la marcha del estableci-
miento ha sido anormal, trabajando parcial-
mente su maquinaria la mayor parte de estepe-
riodo y habiendo estado una larga temporada
completamente parada, dirá el gerent ("Infor-
mación sobre el derecho diferencial de bande-

"La exposición.

Diario Oficial",

1888

ra"). Potser ésper aixo que quan esnornenauna
comissió el 1865 per a revisar l' aranzel dels
productes cotoners, Ferrer i Vidal no tan sols
facilita la informació que li demanen sobre la
seva indústria, sinó que també s'ofereix a fer
una presentaciógeneral del problema tal com el
veu. Josep Ferrer i Vidal hi ana carregat amb
bala, féu un llarguíssim discurs i mantingué una
educadíssima polémica amb Laurea Figuerola.
A diferencia d'altres defensors del proteccio-
nisme, Ferrer i Vidal no éscatastrofista, ni apo-

JosepFerrer i Vidal. Sobreelscotoners

¿Sabenlos Señoresqueme.escuchancuántoscochesarrastranlos industrialesenEspaña?Puenno pasandesieteú ocho,y los quelo tienen, no
"1

espor puracomodidad, sino por la precision de ir diariamenteá susfábricasdistantes 4 y 5 kilómetros parainspeccionar,dirigir, é impulsar la
industria; y Señores,no creoquemequeraisponerenel casodequeexaminela historia secretadecadaunodeeseenjambredecochesquereco-
rren lascallesdeMadrid ....
...En nuestrostalleresnohay unsolooperario extranjero,ni enel ramodehilados, ni enel detejidos.En las máquinasdevapor,desdeel fogonis-
ta hastael director contramaestre,sonoperariosnacionales.Enfin, enel ramodeestampados,hastael coloristaesespañol.
En cuanto á telares, los tengoextranjerosparaciertos usos.Tengo en-el establecintientoocho telarescompradosúltimamente y hechosen el
mismo Barcelonapor La Maquinista terrestrey marítima.." En Cataluñasehacetodo lo quenecesitala fabricacion, desdela máquinade vapor
hastael último telar; peroestalla baraturacon quepuedentraerseestosobjetosdel extranjero,quelos talleresdeconstruccionespañolanopue-
densostenerla competencia,

font: "Información sobreel derechodiferencial debandera",1866.
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Explica també els problemes que tenen els in-
dustrials catalans a l'hora de comprar carbó, ja
que l'han d'importar d' Anglaterra. 1els proble-
mes concrets que té Vilanova i la 'Geltrú, allu-
nyadade la xarxa ferroviaria i queha d' afegir el
cost de transport desdeBarcelona a Vilanova al
preu del carbó deCardiff.

El 1867 Ferrer iVidal era present a l'Expo-
sició de París. Va rebre tan soIs una medalla de

calíptic. Els diu que des del 1859 han tancat
quaranta-un establiments fabrils i que la situa-
ció és dolenta per a tota la indústria cotonera,
no tan soIs la seva. Que el preu del cotó s'ha
multiplicat per 2,5 des del bloqueig deIs ports
confederats als Estats Units. Que s'ha de prote-
gir més la filatura que el tissatge; que el contra-
ban fa molt de mal a l'industrial j que l'admi-
nistració hauria de fer més per a aturar-lo.

/

JosepFerrer i Vida!. La baixaproductivitat dela indústria cotoneracatalana
(nota:En el text,Espanyavol dir Catalunya,tal com el mateixFerreri Vidal puntualitza)
...para cada mil husos, los obreros y empleados de todas clasesson: En Inglaterra 3,29

En la A lsacia 7,25
En elDucado de Baden 6,74

&~~~ ~m
En Francia 8,94

Yen nuestra España 11,93

El tejedorespañolenseisdiasnoganabamásquede64 á 100 reales.¿Dequéprocede,pues,queganemásel obreroinglés, siendomenor la can-
tidad quepercibepor cadapiezaque teje?Procedede la mismacausaqueexpusimosdetalladamenteal tratardela hiladura: manifestamosen-
toncesque,mientraslashilanderíasespañolasempleabanpor términomediomásde 11obrerosporcadamil husos,lasinglesasempleabansola-
mente3,29. Al ocupamosde los tejidosdebotambienmanifestaros,quelosobrerosqueempleanlos inglesesensusfábricadetejidos son:
L ObrerosenInglaterrapor cada100 telares . 48,82

2: El númerodeobrerosocupadosenFrancia paracada100 telaresera:término medio 77,43

3. En Suizacadaobreroconducetrestelares
4. España:delasnoticiasquesemehanproporcionado
resultanlosdatossiguientes: 71,12 obreros

83,-
73,47

81,73

118,18

78,52

84,33: casi el doble que en
Inglaterra, 10 por ciento más
que enFranciay 50 por ciento
másqueenSuiza.

...Hacepocomásdedosmeses,enDiciembre Óltimo,visité entreotras,cercadeManchester,unafábricadehiladosy tejidos,enla que:
Cadamuchachaconduciadosmecheras.
Cadádosmáquinasdehilar Selfactingsde840 husoscadauna,ó seanI 680 husos,eranconducidaspor un hilador ó hiladora y su
ayudantesjn muchachosbobinadores:total,2 obrerospor 1680husos.Aquí, para500 husos3 obreros.
Cadatejedor&tejedoraconducía 4 telaresmecánicos.

Ví otrasfábricas,y meconvencídequeestoeralo general,y quesolopor excepcionalgunobreroconduciasolamente3 telares.
No discuto~ estoesun bien ó unJfal, si influye el clima, la calidaddel hilo, la mayor inteligencia de los directoresy de los obreros,la mayor ó

másperfectalibertad decontratacion:mi objetoselimita áexplicar lacausade lacarestíadenuestramanodeobra,y explicadaqueda.

font: Extractesde"Conferenciassobreel artedehilar y tejer", 1874 (
• . I

fábrica A por cada100 telares
id. Bid.
id. Cid.
id. E id.
id. F id.
id, G id.
término medio

,,'

174



bronze, pero també una crítica favorable d'una
revista francesa que el fidel Orellana, al servei
dels cotoners catalans, es va apressara recollir
en elllibre dedicat al certamen: Estefabricante

ha expuesto muy bonitos percales grancesados

con fondo blanco para camisas; los dibujos

gravados al cilindro, fondos de paisaje son de
muy buena ejecución. Las brillantinas y los pa-

ñuelos de batista estan muy bien estampados.
Las estampaciones al negro de anilina muy

conseguidas.

Amb més raó, els seus praductes estaran
presents a les exposicions catalanes del 1871,
1877 i finalment 1888: son molt notables les in-

dianes per moblesper la vivar dels seuscolors i
el gust exquisit dels dibuixos. (~871). A l'Ex-
posició Universal de 1888 es va haver de lluir
més perqueeraun deis vice-presidents. Hi tenia
un stand considerable. Pero només va obtenir
una medalla d'argent pels seus filats, teixits i
estampatsdecotó.

La Fabrica deMar de Vilanova tenia alesho-
res 29 626 pues de filar i 605 telers, i utilitzava
maquines de vapor amb una forca de 600 ea-
valls. Aixo representa el 50% d'increment pel

A la mor! de Josep Ferrer i Vidal el 1893, ['empresa queda en

mans deis seusfills. Es liquidara el 1908

Les grans
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que fa a la filatura iel 33% per al tissatge, amb
relació a les dades de vint-i-vuit anys abans.
Produía uns 6 milions de metresanualsd'india-
nes, cretones i percales estampades. A Sant
Martí de Provencals hi havia 6 maquines d'es-
tampar.El personaloscil-lava entre els 800 i els
900 obrers. El 1892 instal-la la llum eléctrica a
la fabrica de Vilanova i la Geltrú.

Les seves fabriques no quedaren al mar-
ge dels conflictes socials de l' epoca, en els
quals les vagces s'alternaven amb els locauts.
L'any 1882 el gerent de la fabrica de Vilano-
va, Heribert Gener, fou ferit d'un tret en un
atemptat.

ELS FILLS DE FERRER 1VIDAL

A la mort del pare, l'any 1893, l'empresa
quedaen mansdeFills deFerrer-Vidal, els quals
mantinguerenlesfabriquesenmarxa fins al final
del segle,enqueJoanesféu carrecdel' empresa.

Joan Ferrer-Vidal, Societat en Comandita,
traba greus prablemes per a mantenir-se. EIs
anys 1902 i 1903 féu gestions per a col-locar
participacions de l'empresa a través deIs ban-
quersbarcelonins Nonell, Rovira i Matas, sense
gaire exit. L'empresa entra en decadencia i li-

"
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quidá el 1908.La fabrica de Vilanova passaraa
les mansdeLlorenc Mata i Pons.

El mésimportant deIs filIs de JosepFerrer i
Vidal no fou, pero, l'industrial, sinó Lluís, Era
enginyer, participa com a tal a la construcció de
la fabrica Asland a Castellar de N'Hug. També
fou membre de l' Assemblea de la Unió Catala-
nista que redacta les anomenades Bases de
Manresa. El 1898 funda la Caja de Previsión y

Socorro, entitat peonera en el camp de l'asse-
guranca contra els accidents de treball, i el
1902,en la creació de la Caixa de Pensions.Fou
president de la Caixa des de la seva fundació

fins a la seva mort el 1936. Els fills de l'indus-
trial mantindran el nom complet del pare:
Ferrer-Vida!'

Bibliografía: SALLAREs, J., José Ferrer Vidal y

su tiempo, Barcelona 1895.

PUlO l ALFONSO, F., Biografía de José Ferrer y

Vidal, Barcelona, 1907.

FERRER1 VIDAL, J., Conferencias sobre el arte de

hilar y tejer en general y especialmente sobre el de

hilar y tejer el algodón, Barcelona 1875.

FERRER-VIDAL, J., "La vida intima villanovesa".

Conferencia. Vilanova i La Geltrú, 1922.

La famíJia Ferrer Vidal i l'entroncament de tres grans indústries vilanovines

r .
Josep Ferrer i V.idal 1- Concepció Soler i Serra -- Joaquim Soler i Serra

(1817-1893) = Elvira Pers i Ros ---- Leonor Pers i Ros (t1891)
,-----------,. (tI893) = Andreu de Sard i Roselló

• I I (tJ900) (cotoner)

= Josefina Güell Lluís Joan Concepció
i Bacigalupi d? Llauradó = M. Lluisa Goytisolo = Manuel Marques i Puig (cotoner)

Madrona Aloy i Poch (1860-1937)

Josep

,,'
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LA SEGONA INDÚSTRIA DE VILANOVA

Pel mes de febrer del 1854 tres vilanovins
-Pere Puig i Carsi, Joan Rafecas i Puig i
Isidre Marques i Riba- sol-licitaren perrnís a
l' Ajuntament de la seva ciutat per a construir
una fabrica de filats i teixits de cotó en un hort
propietat del primer. La fabrica funcionaria
amb maquines de vapor. Es constituí aleshores
la societat Puig, Rafecas, Marques i Compa-
nyia formada per ells tres i per Joan Serra i
Totosaus, Salvador Raldiris i Gabriel Cq11 i
Puig. El capital desemborsat era molt impor-
tant: 134 000 duros o 2 680 000 rals. Serala fa-
brica de cal Xuriguer o de SantJoan,que espo-
saraen marxa el 1855.

PerePuig eragermá de Manuel Puig i Carsi,
que el 1856 iñstal-lará una fabrica de filats i tei-

xits de cotó aMonistrol deMontserrat, una em-
presa forca important fins a la seva mort el
1887. Manuel Puig havia estat associat amb el

r
seuparent Miquel Puig, el creador de la prime-
ra fabrica i colonia d'Esparreguera, desprésde
Sedó.

El gerent de Puig, Rafecas,Marques i Com-
panyia eraIsidre Marques, de conegudafamília
de Vilanova. Mentre ell esfeia carrec de la nova
empresa, un oncIe seu, Peregrí Marques i

Els vapors
cotoners

Torrents, participava com a soci de l'empresa
de JosepFerrer i Vidal, un fet que no ha de sor-
prendre, perque al' hora deIs negocis i tal com
hem vist repetidament tothom anava pel seu
compte, i senseque aquesta separació d'inver-
sions afectés la unitat i concordia familiar. El
fet de figurar en tercer lloc en el nom de la so-
cietat seriauna prova que la sevaaportació com
a tecnic iexecutiu no anava acompanyada d'u-
nagran inversió decapital.

Pero seraIsidre Marques el qui a més de les
regnestecniquesesfará amb les regnesde la so-
cietat. Trigara encara uns anys, els necessaris

perque la nova empresacreixi i guanyi diners i
perque e11 esfaci un nom i esguanyi un prestigi
a la població. El 1856 sera elegit regidor de
l' Ajuntament, reelegit el 1861 inomenat a1cal-

deel 1863inovamentel 1868.
Puig, Rafecas, Marques i Companyia ha

obert mentrestantun diposit de generei despatx
a Barcelona, primer al carrer de l' Argenteria i
desprésal carrer de Rull. El 1860 presenta els

Puig, Rafecas,Marques i Companyia donara origen a la que sera

la segonaempresacotonera de Vilanova i la Geltrú, després de la de

Ferrer i Vida!' Els Marques aviat guedaren com a únic$ titulars de

I'empresa
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FÁBRICAS MARQUÉS, S/A.
Fábrica «San Juan».

Villanueva y Oe'ltl
-í
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Lletra decanvi
deMarques

Gennans,1897

seusproductes a 1'Exposició Industrial de Bar-
celona: madapol-lams, perca1esi teles de les
anomenades suísses i irlandeses, com també
empesa. És la segona empresa de Vilanova,
desprésdela deJosepFerrer i Companyia.

El 1862 treballen 400 obrers a cal Xuriguer.
Hi tenen8 760 puesde filar i 207 te1ers.Si hem
de fer cas al document que dóna aquesta infor-
mació (Giménez Guited), la inversió ha baixat
a 1 573 000 rals. Aquest fet podria estar lligat
amb la marxa de 1'empresade Pere Puig i Car-
si, que devia suposar una retirada del capital
aportat. Pere Puig comencará la seva propia

empresacotonera també a Vilanova amb la de-
nominació dePuig i Companyia, que fará exac-
tament el mateix producte que els Marques.

Pere Puig morirá el 1894 i l'empresa es liqui-
darael 1911.

L' empresade cal Xuriguer esconvertirá ara
en Rafecas, Marques i Companyia, pero per
poc temps.El 1874,enmorir JoanRafecas, sera
Marques i Companyiaper quedar en Marques
Germans, el ~878. És l'any en que Isidre Mar-
ques,ja amb el control total de l' empresa, deci-
dí construir una fabrica nova a la mateixa Vila-
nova. La fabrica de SantJoanpassaraa mans de
Puig i Companyia. '}

Aquesta aventura industrial va estar a punt
de perdre's quan l'any 1881 i ~mb <]¡uinzedies

El 1878,MarquesGermanscanstruiril unaseganafabrica també

aVilanava

de diferencia moriren Isidre Marques i Riba i
el seuhereu, Isidre Marques i Puig. L' empresa
quedaaleshoresa les mansde Manuel Marques
i Puig, el fill segon, que tenia vint-i-un anys i
que llavors acabava la carrera d'enginyer in-
dustrial. Per sort, havia fet practiques en el sec-
tor textil i estava ben assessorat.Sera l' anima
de 1'empresafins que morí el 1827, cinquanta-
sis anys més tardoEs casaamb la viuda del seu
germa.

La societat es mantindra com a Marques
Germans. Abans eren els Germans Marques i
Riba -la primera generació industrial- i ara
seranels germansMarques i Puig. Seraaixí fins
el 1897 en que la raó social sera simplement
Manuel Marques i Puig, unaempresapersonal.

EL ROMIATGE A MONTSERRAT (1902)

El fet té poca importancia industrial, pero
considerable des d'un punt de vista social i del
moment. Serveix, sobretot, per a coneixer la
sensibilitat de l' epoca.
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Manuel Marques i Puig sera el titular únic des del 1897 fins al

1918en que esconstituí la societat anonima, Fabriques Marques SA

El mes dejuny del 1902, 395 obrers i admi-
nistratius de l' empresa Manuel Marques i
Companyia, acompanyats per 19 personesdel
que en diuen familia patronal, anaren en ro-
rniatge a Montserrat. Fou un viatge que dura

tres dies. El fet mereixera ser recordat en un lli-
bret que porta el títol Recort de la romeria que a

Montserrat feu lo personal de la Fabrica de
D. Manuel Marques de Vilanova i Geltrú los
dias 13,14 i 15 de juny de 1902. Diuen d'ella
que ha estat la primera romeriafabril.

La transcendencia li dona sobretot la patro-
nal catalana. No podem oblidar que el 1902 va
serun any molt dur desdel punt de vista decon-
flictivitat social. El president del Foment del
Treball Nacional ,..-Lluís Ferrer-Vidal- tra-

metra amb aquest motiu una carta a Manuel
Marques: Entre los rumores de la lucha que de

')
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todas partes surgen ha llegado agradablemen-
te a nuestros oidos el eco de la simpática fiesta
que hajuntado en un solo grupo a los obreros y

al patrono, dando margen al trato afectuoso y a

las pruebas de consideración íntima... Estos
simpáticos actos tienen mas que en ninguna

otra parte su razón de ser en Cataluña, por lo
mismo que los patronos de hoyfueron los obre-

ros de ayer y que los obreros actuales serán los
fabricantes de mañana.

La memoria del romiatge explica que quan
es concebí la idea, els seuspromotors van de-
manar a Don Manuel lo permís corresponent
per anahi, lo que duptaven lograr per rahó del
gran inconvenient de tenir de parar la fabrica
un parell de dias. No obstant, la peticiá no soIs

fou despatxadafavorablement, sino que se'ls hi
oferí pagar-los mitj viatje, y cuydar que la
Romeriafos cosa digna y notable.

En text a part, donem les paraules de Ma-
nuel Marques, adrecadesals obrers de la seva
fabrica a Montserrat. Tenen un interés econo-
mic i social evident.

Manuel Marques i

Puig (Foment del

Treball Nacional)

MANUEL MARQUES 1PUIG

Manuel Marques seranomenat president del
Foment del Treball Nacionall'any 1905 i ho
sera fins el 1907. El 1912 sera proposat per a
presidir la Cambra d'Indústria acabadade cre-
ar, pero renunciara per haver coincidit la pro-
posta amb la mort de la sevaesposa.

El 1911,Manuel Marques compra cal Xuri-
guer, la vella fabrica dels Marques a Vilanova,
en liquidar Puig i Companyia. Poc després
electrifica els establiments. Foren dels primers
que aplicaren el sistemade grans estiratges,pa-
tentat per l' enginyer industrial sabadellenc
Ferran Casablancas.El 1916 afegiren una nova
fabrica al grup, aquestavegada a Badalona. La
seva principal producció en aquells moments
corresponia a generesde cotó per a folres, ea-
mises, samarretesi altres pecesde roba interior.
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Manuel Marques. Paraules als obrers de la seva fabrica amb motiu del romiatge a Montserrat (1902)
-====:

Lo motiu d'havervos reunit esperamanifestarvosque estangran la satisfaccióque'emcausalo espectacledegermanory bonaharmonía
queestáudonantenaquestosmoments,queencaraquetots quantspos trovam aquíáMontserrat no l' oblidarem,desitjo fer mésduraderaquest
recort lligantlo abunamellora materialque,senseaquestavisita á la Verge, no sem'hauria potseracudit concedirla.He resolt quedesdela set-
manaentrantsemodifiqui I'horari de treball de Casa,entrant á,a fábrica mitja hora méstart cadadia, esá dir, s'entraráá les 5 1/2 del matí en
comptede las 5; sereduhirá á un quart la mitia horade brenar,y l' dissaptesepararáá las4 1/4,de lo qual resultarátreballar duashorasmenos
persetmana.

AIs quevan ájornal ó setmanal,no se'Is modificará lo salari, pero sí als que treballenpreu fet, á fi deno perjudicados ab aquestamillora;
per lo quese'Is aumentaráengenerallo tantpercentquerepresentala disminució d'horas.

A esteobjectesefaráunarevisió depreusy producción del quinqueni actual,aumentantmés alsquela ~~perienciademostri queho neces-
sitan,y aumentantmenosalsqueja hajanresultatmésfavorits, per lo quedesdearaseocupará10Sr. 'Oliva de fer aquettreball, y abseguritat
abansdetresmesossepagaránja los aumentsquecorrésponguin.

Jaséque aquestareforma, demoment nosdexaráen condicións d'inferioritat respectede las demésfábricas; perojo esperoque, ajudant
Deu,y lo bon zel y afectequeusanimaátotsvosaltres,procuraréuqueablo cuydado,major si cap,quefíns avuy,entots los serveysquemiran á
la economía,y aprofitant bé '1temps,peraquelas horasde treball sigancomplertas,etc., etc.;jo espero,dich, quedisminuirém la diferencia en
quenostrovarém,y fins arribaremá véncerlapercomplert.

Lo pararmésaviat elsdissaptesnoho faig percapconvenienciade la adrninistració,puix áaquestati esigual pararmésaviat ó méstart; ho
faig perdosmotius: lerper ajudará lasmoltasmaresdefamilia quetenenqueaprofitar lo tempsperalo arreglodesacasa,llimpiesade la robay
demés,y 2ón y principalment, peraquela major part delsdíasfestius los contramestresno tingáu quetreballar;prefereschquepleguéuméstart
los dissaptes,encaraque 's gastemmésmetrosdegas,y quesolamentencasosinevitablesempleéu,ájudici delmajordom, algunahoradeisdits
días,queho sondedescans,y peralos católichs,díadecumplir ablo preceptedela Missa: y com quedonadala bonafamaqueenaquestconcep-
te y enlo moral tenenengenerallos treballadorsdeCasa,de la quejo o' estichsatisfet,y disposatáques'afermimés y méscadadía,desitjo que
vosaltresdonguéul' exemple.

Al disposarqueno 's treballi entalsdías00 vol dirque jo renuncihi áveureusun ratoó altredela festaquanmetrovi áVilanova; al contrari,
vull queprocuréuveurem,y queseguíucomunicantmetotasquantascosasconvingan relativasal treball, com y principalment lasreferentsá les
personasqueforman la seccióal vostreencárrechconfiada;puig si beja moltasdeellas venendirectamentá trobarme,altrasn'hi haqueper te-
mor decansarme,dexandeferho, y com lo meuobjecteesestarenconstantcomunicació abtots els obrersdeCasa,peraxó desitjo veureusso-
vint ávosaltres,puix soulosnaturalsencarregatsdefermepervenir lasaspiraciónsy necessitatsdetot ordre,dequetingáuconexement.

No oblidéu quesi áCasadesdefa algunsanyssedisfruta depau y bonaharmoníaentrel' amoy 'ls treballadors,no 's deu tan soisá lasmi-
lloras materialsniá lasmatexasatenciónsqueaquellstroban ácasa(1), sinó mésbeá lasmillorasmorals quehedut ácap,fentque '1treballador
no fos conegutá Casano mésquepel númerodesamáquina,sino per sonnom, per sapersona,per saconductamoral y religiosa; y fent queell
no conegaal seuprincipal per referencias,sino per relació directa y afectuosa,puix tanjo, com maesposa,com tota mafamilia, estamsempre
amatensáajudarloy favorirlo en tot lo queconvinga.Peraxó tinch empenyoenquevosaltresmeajudéuenaquestatasca,no servint may deba-
rreraentre'1patróy l' obrer,sinomésbedepontperaquepugancomunicarse.Vosaltreshavéudeserlos naturalsinterrnediarisentre 'ls obrersy
jo, quenohemdetenir intermediarisde fora, quecom succehíaabans,no 'ns portavanmésquedisturbis y perjudicis.La societat la hem defor-
martotsplegats;lasmi lloras lashemdebuscar,vosaltresdintre de lajusticia,jo dintre dela caritat al próxim, quemeensenyala Religió santaen
la qualhemnascut,y la qual hemdeseguiry fer reflorir per tot, puix solsella pot fer del amolo paredel treballador;advertintvosquesi may per
maymevegéscontrariatenaquestspropósits,primer desaríadeserfabricant quecomportar lo abandonarlos.

(1) S~refería áquedurantexosúltims anyssebanestablertclassesdepárvuls y elemental,peralas fillas deis treballadors,y ademés,noc-
turnasperalasnoyasobreras,ácárrechtotasde lasGermanasde la CompanyiadeSta.TeresadeJesús;y pera'ls noysdeIstreballadors,classes
elementalsnocturn~s,ácárrechdel Sr.Tenas;sehaninstituit tambéjubilacións pera'ls vells; socorrosdemetjemedicinasy aliments alsmalalts
queho solicitan; ajyda decostaperadefuncions;pensionsperadidatjes ó maynadera,segónslo cas;premis semestralsá la producció; imposi-
cion á la Caxaa15%anual,yaanticipo dequantitatsalsqui ho necessitan,senscapinterés.

font: Recortde la romeria~ue a Montserrat feu lo personalde la fabrica deD. Manuel Marques,de Vilanova i la Geltrú los dies 13, 14i 15de
juny de 1902.
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L' any 1918 es constituí la societat anónima
Fabriques Marques mantenint el carácter fami-
liar de l'empresa, iel 1932 la societat anónima
Marques.

En esclatar la guerra de 1936-39, Manuel
Marques marxa de Catalunya. Morí a Sant Se-
bastiá el 7 de novembre de 1937, als setanta-set
anys d'edat.

Després de la guerra la fabrica textil de cal
Xuriguer sera desmuntada i ocupada per una
empresa metal-Iúrgica de la mateixa família
Marques, Fundaciones Industriales SA. Les ac-
tivitats textils quedaranconcentradesa la fabri-
ca nova en la qual treballava un miler d'obrers.
Fabriques Marques SA canvia la denominació
social per la d'Indústries Marques SA, que sus-
penguépagamentsl'any 1986,quan estavasota
el control de Vda. deJosepTolra SA. La fabrica
tancael 1990.
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Marca de fabrica,

Manuel Marques

1916

La familia Marques

I ~'------I
J""P Antoni Marque i T"re", bid<, M"'l"" i To'''I' IMarianaRiba PeregríMarque i Torrents

Dolors
(ti 890)

Isidre Marquesi Riba - ?Puig
(1825-1881)

Peregrí = ConsolFortiá
(tJ906)

FundadordeMarques,
Caralti Companyia(lli i cánem)

Rosal~"",lOli;lIa

Manuel Rosa

Ricard ManuelMarquesi Puig - ConcepcióSoleri Pers Anna
'1 (tI902) (1860-1937) (2esnúpcies)

~1,",1 r,,; iG,m! I

Jaume Francesc Maria PilarMarquesi Soler - FrancescBultó

Isidre
(tJ881)
= ConcepcióSoler i Pers

(1esnúpcies)

r

')

Isidre = Lluisa Maristany

Concepció Montserrat JosepMaria
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Acció de Fabriques

Marques SA, 1918

: .fABRICAS !V\ARQUÉS, S.A.
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MANUEL TOMÁS
DEVILANOVA

ILA GELTRÚ

Manuel Tomas era un llauner de Vilanova i
la Geltrú el 1862.El 1867 s'establí com a com-
petidor deIs Soujol en la producció de canona-
des per a gas i aigua. EIs francesos, establerts
a Barcelona, li portaven set anys d'avantatge,
pero el mercat era prou ample per a tots dos.

Tomasva optar també pel metode francésde

la canonada de ferro embetumada, pero amb
una variació important: utilitzava ferro dele
-acer- galvanitzat, en lloc del ferro colat tradi-
cional. Tomas obtingué un privilegi de fabrica-
ció per aquestsistemaen que l' acerera recobert
per unapel-lícula de zinc.

El fabricant de Vilanova sap qui és la com-
petencia i en la presentació del seuarticle ensfa
saberels avantatgesde l'acer galvanitzat sobre
el ferro colat. Es, sin duda, preferible a los de-

más conocidos hasta hoypor su resistencia, du-
ración, baratura yfácil colocacián.pudiendose

siempre desmontar con muchafacilidad, un re-
-1

sultado que no pueden ofrecer los tubos de hie-
rro fundido. (ORELLANA, Exposició de París del
1867, anunci).

El seu establiment era a la placa de la Ver-
dura, núm. 1,despréspassaal carrer de 1'Escola,
pero n'hagué de marxar a causade les protestes
dels veins per les males olors que produía la fa-

brica. S'instal-laaleshoresal local quehaviaocu-
pat l'antiga Ferreria Fc:leSant Josep. Al mateix
tempsteniaobertauna exposició permanentdels
productesqueelaboravaa'la-ciutatdeBarcelona.

v

Els
transforrnadors

del
metall

El 1871,presentaamb exit lessevescanona-
des a 1'Exposició Catalana, al costat del seu
competidor, mentre que li eren adjudicades la
canalització d'aigua de Tortosa (14 000 me-
tres), la de Sant Esteve de Sesrovires i la de
duespoblacions aragoneses.

El fundador morí el 1885. Continua els seus

negocis la seva viuda, Rita Cruells, i a la mort
d' aquesta,la succeiren els seusfills, sota la de-
nominació de Fills de Manuel Tomas, i la més
genérica deTallers Tomas.

Amb l'Exposició Universal de Barcelona,
l'empresa havia acumulat un bon prestigi, una
bona clientela i onze medalles d' or, .plata i
bronze, a les diferents exposicions en quehavia
participat, totes dintre de 1'Estat, amb l' excep-
ció d'una aMatanzas (Cuba) el 1881.

L'any 1889, "La Ilustració Catalana" dedica
un llarg reportatge als Tallers Tomas. Val la
pena reproduir-la pel que fa referencia a la fa-
brica i als seussistemesdeproducció industrial.

Estan emplassats tocant amb l' estaciá del
ferrocarril directe de Madrid á Zaragoza y Bar-

celona. Constan d' un gran quadrilátero de

111'264 pams quadrats, hont s' han construhit,

'entrant desde la carretera de Barcelona, hont
comenca lafatxada principal de 71 metres,y's

troban á la dreta las oficinas y despaigdeisdirec-
tors de la casa,y á la esquerra la portería y qua-

dra. Un gran pati dona llum á totas las demésde-
pendenciasy permet lo accésdeis carros y altres
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vehiculs als diferents tallers. Seguint l' ala es-
querra se troban los cuberts destinats á las ope-
racions de galvanisaciá, hont en varis deposits,

safreigsy calderas s' efectuanlas manipulacions
anexasal galvanisat, segonsdesprésdescriurém.

Al mitx del quadrilátero s' eleva una gran
quadra hont estan instaladas las máquinas,

aparatos y altras obras necessariasper las ope-
racions següents: tall deplanxas, cilindrat, cu-
sit, regulació deforma, cimbrejat, revestiment
de sorra y banys interiors, quals operacions
s' executanab molt desembarásgracias al gran

espaydisponible.
A la banda dreta hi há'ls magatzemsper tu-

bería, materials defontanería y tot lo necessari
pera las condicions d' aygua.

A la part posterior hi há la xemeneyapera' 1
tiratje de tretze fogons, pou ab bombas pera
elevaciá d' aygua al deposit d' hont la prenen

las diferents operacions que la necessitan,y ba-
sasde quitrá.

La rápida idea que donem deis Tallers
Tomás, [ácilment permeterá compendre als

nostreslectors que tals elementspodenfabricar

500 metres de canonada diaris. Com que'ls tu-
bosTomásseconstruhexen especialmentper un
procediment privilegiat, indicarém com sa ve-

rifican las operacions senJeentrar en detalls.
La planxa de ferro dols se talla á la mida

necessaria 'y's renta perfectament per tréu

Els ta"ers Tomas, de Vilanova i la Geltrú, complementaren la

producció decanonadesen ulililzar aceren "oc del ferro colal

reli tota oxidació ó brutedat. Verificada aques-
ta operaciá, 's passa á coure las canonadas en

sa longitud, verificantse cuydadosament la

unió. En aquest estat y gracias al privilegi

Tomás, se galvanisan los tubos que de aquesta
manera quedan d' una sola pessa.ja que' 1gal-
vanisme' ls recobreix enterament. Se 'ls cali-
bra per tornárloshi la forma cilíndrica si

al galvanisarse poguessen sofrir qualsevol

desperfecte, y se'ls hi afegexen las unions.
Se'Is proba á pressiá hidráulica de 20 atmos-

feras y se' Is recobreix exteriorment d' un re-
vestiment compost essencialment de quitrá mi-

neral y arena, y per fí 's barnissan interiorment,

acabantse aixis las operacions y quedant lles-
tospera ser entregats pera la canalitzaciá.

La naturalesa especial d' aquests tubos los

hi ha dat un gran crédit desde1864en que s' es-

tablí la fábrica, ja que en aquest tempspassan

de 165 las poblacions canalisadas, moltas
d' ellas en vista del éxit obtingut repetidament,

tant per aygua comper gas, o béper tots dos ob-

jectes alhora. L' hit es tal, que' I registre espe-
cial de la casa Tomás s' ha aumentat durant
l' últim any ab més de 25 poblacions canalisa-

das, entre ellas im/?ortantscapitals.
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La casa elabora tubos desde O' 03 metros
fins á 1'60, quals excepcionals dimensions los
fan especials pera obras hidráulicas d' impor-
tancia, especialment sifons, ab lo qual se logra
abaratir aquest sistema de conducció d' ay-
guas, puix resulta molt més economich lo tubo

deferro que no' 1d' obra de mampostería.
En diferents exposicions ha obtingut la casa

Tomás12medallas d' or,plata y bronzo, y ha si-
gut la única en sa classe qu' ha lograt pera '1
material complet pera la conducció y distribu-
ciá d' aygua la medalla d' oro

"1
Sos tubos privilegiats d' acer dols inoxida-

bles se emplean principalment per canalisa-
cions d' aygua y ayre comprimit á alta pressiá;

estan construhits de la mateixa manera que'ls

de ferro dols inoxidables, y per conseqüencia

reunexen totas sas qualitats ab la ventatja

de que, empleantse '1 cer en lloch del ferro,
resulta un material molt aproposit pera resistir
grans pressions. Téts los de cer son probats.

(GARCíADELREAL,L., "La Ilustració Catalana",
1889). .

L'empresa no s'havia aturat a conseqüencia
de la mort del fundador. Tot al contrario Sis
anys després (1895) les poblacions canalitza-
desja són 250, i la capacitat de producció ésde
600 metres diaris en lloc dels 500 metres anun-
ciats a la crónica reproduida. Tenia 160 obrers.
El final de segle és especialment profitós per a
l' empresa, ja que la canalització d' aigua i de
gass'ha fet general. El 1900són 600 les pobla-
cions a les quals han servit i presumeixen d'ha-
ver fabricat més d'un milió de metres de cano-
nades. Durant els nou primers mesosdel 1899
han fabricat 60 000 metres i tenen comandes
per 50 000 més, a lliurar de forma immediata.
Entre altres obres hi ha la canalització d'una
nova fabrica de gas a la Ciutat de Mallorca
(25 000 metres), una altra a Sabadell (43 000

. metres), una aLa Garriga (5 000 metres) i la ea-
nalització de les aigüesdeCaceres.

Ja ben entrat el segleXX, l'empresa escon-
vertí en societat anónima: Tallers Tomas, SA,
amb domicili social a Barcelona, placa del
Palau,núm.11.
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