Alguns aspectes de la
indústria textil canetenca
6a part. Del 1902 a l 1912
Avui anem a veure la situació durant la decada que va del 1902 al 1912, ja que van
ser uns anys decisius per la historia industrial de Canet i van marcar un abans i un
despres. Els primers anys d'aquesta decada, encara els trobem molt influi'ts per les
remores arrossegades del segle XIX, tan negatiu per Espanya amb el seu reguitzell de
guerres, revolucions, pronunciamientos i fam.

ap a rneitat de la decada es produeix una
certa modernització
de la societat espanyola, entrernig de fortes
convulsions socials. AixÓ fa que
es quedin enrere certes característiques que podríem qualificar de rurals i a la vegada es
van substituint per altres que
podriem dir-ne de més urbanes.
No entrarem a analitzar els
motius de tot plegat, encara
que podem citar entre molts
altres factors, L'ernigració de
població que es va produir des
de les zones empobrides de
['interior de la península cap a
les ciutats i comarques indust r i a l ~de la periferia, o I'entrada de capitals que van aportar
rnolts americanos, procedents
de la liquidació de les colonies
de Cuba, Puerto Rico i Filipines, etc.
El que volem és deixar-ne
constancia, jaque la rnodernització que es produeix tindra
una influencia decisiva sobre e l
món del textil, cornencant per

la difusió del concepte "moda"
que es posa a L'abast d'extenses capes socials, imposa noves
formes de vestir i de retruc dinamitza la indústna.

-~ - - -

Precisament, el sector més
afavorit per la nova situació és
el dels teixits de punt. Fins llavors la seva producció havia
estat basicarnent manual i dins
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de I'ambit domestic, amb una
intervenció molt petita de la industria, limitada t a n t per
I'escassetat de la maquinaria
existent com pel rudimentarisme d'aquesta maquinaria, basada en els telers quadrats o
xerrics.
La nova situació, amb
['entrada en joc de maquinaria
moderna ique ha estat ja prou
experimentada als seus llocs
d'origen - els telers circulars
fabricats a Franca, Alemanya i
Anglaterra - donara un tomb al
mercat i aquells productes
abans artesanals i bastos, es
converteixen en articles de
moda, estilitzats, amb bona
presencia ia uns preus que comenten a estar a l'abast de
molta gent, pel que es converteixen en articles de gran consum.
La modernització va agafant
embranzida, i si ja havíem vist
en el capítol anterior La introduccio dels telers circulars gracies a Joan Carbonell i Paloma
iel seu soci la família Susanna,
en aquest període que avui
considerem, veurem corn va
entrant nova maquinaria cada
cop més perfeccionada. És el

veient les dades disponibles.
Veurem com el primer any que
avui considerem, el 1902, presenta unes caracteristiques
semblants als Últims anys del
segle XIX, pel que fa a la maquinaria antiquada que es fa

ternps de ['arribada a Canet
dels rectes, els cotton i les tricotoses, que obren tot un munt
de noves possibilitats.
Anern a donar un cop d'ull a
la situació de les indústries canetenques d'aquells anys,

Quadre num. 3. Ajuntament de Canet. Matricula Industrial. Teixits a la plana. Any 1902
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Quadre num. 4. Teixits de punt. Any 1902

Fabricant

Adrega

Circul. tircul.cjranJ Total ContriTelers
petit
diam. i rnitjans te1ei.s bució
quadr
12
94
25
131 2166pts

Carbonell, Susanna i Cia

R. Lledoners

Reynés i Floris

R. St. Domenec

5

5

10

131

Pau Fabregas

R. Lledoners

6

4

10

126 "

Jover, Serra i Cia

R. Pinar

6

6

85"

7

85

4
2

4
4

56 "
52 "

3

3

42 "

Carles Carbonell Sirés

C.XarÓ Baix

Ernest Cabot
Carbonell, Fornés i Cia

R. St. Domenec
C. Gram

Torrus i Jover
8 fabricants

7

2

R. Gavarra, 8
Totals

eren rnajoritariament manuals,
el 1912 han desaparegut, substitu'its pels telers de la maquinaria ha fet un tomb modernitzador espectacular. Els telers
de teixit a la plana, que el 1902
eren majoritariament manuals,
el 1912 han desaparegut, substitu'its pels telers mecanics. En
quant al genere de punt, que
és e l sector que mes creix i
s'innova, ha passat deLs 175 telers del 1902 als 480 del 1912,
un augment del 274 %.
Observeu corn la contribució
dels fabricants de teixits a la
plana, en aquests 10 anys passa de les 2606 pts. de I'any
1902, a les 6943 pts. del 1912,
un augrnent del 266 %.
Més espectacular resulta el
cas dels fabricants de punt, que
passa de les 2743 pts. del 1902,
a les 12524 pts. del 1912, ésa
dir, un augment del 456 %.
Fins aquí, les Llistes municipals amb la situació de L'any
1902, e l que ens permet veure
que e l sector del genere de
punt continua amb un lleuger
avantatge per davant dels
teixits a La plana. Abans d'anar
a veure la situacio a final del
periode, podem intentar fer
una aproximació als fets mes
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rernarcables, industrialment
parlant, d'aquells anys:
- En primer lloc, tenim que el
1902 els dos socis de la principal fabrica canetenca, en Joan
Carbonell Paloma i la família
Susanna, varen partir peres. E l
fet va tenir una gran transcendencia, ja que va provocar la
sortida d'en Carbonell i la seva
substitució per un nou soci, e l
banquer Ferrer de Igualada,
formant-se la nova societat Susanna i Ferrer. Poc va durar
l'alegria dels nous socis ja que
el 1906, feien fallida, tancant
la fabrica, quedant tots els treballadors al carrer iseguint després e l procés j u d i c i a l
d'embargament per part dels
acreedors. El problema acabaria el 1908 quan el jutjat va posar la fabrica a la venda en pública subhasta. En Carbonell va
saber aprofitar l'ocasió i va recomprar l'empresa que havia
estat seva, aquest cop com a
propietari únic i tornant-la a
engegar. Si us fixeu en el Llistat
del 1912, veureu com aquesta
fabrica torna a ser de Ilarg la
capdavantera de les indústries
canetenques, tant pel que fa a
maquinaria com a la contribució, circumstancia més meri-
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toria si tenim en compte que
sortia d'uns anys d'iriactivitat
per L'aturada que va haver de
patir.
- L'any 1902 es traslladava la
fabrica Jover, Serra i Cia des del
petit local del carrer de St. Benet on havia comencat, a la
gran nau central de la riera del
Pinar que els fundadors de
l'empresa, els gerrnans lsidre i
Tomas Jover i en Francesc X.
Serra, havien encarregat a Lluis
Domenech i Montaner. Aquesta destacada obra del genial arquitecte seria enderrocada el
1960, perdonar pasa una nova
nau més amplia ifuncional pero
sense personalitat. E l 1910, es
va inaugurar la nau destinada a
magatzem, que en Pere Domenech i Roura va dissenyar sota
el guiatge del seu pare en Lluis
Domenech, en un original estil
modernista ique encara podem
admirar, mes o menys malmesa
per les obres que se li han afeg i t . Un a l t r e e d i f i c i que
s'inaugurava poc després era eL
de I'energia, destinat a sala de
maquines dels motors de vapor,
rnotors de gas i dinamos. No
hem t r o b a t documentació
d'aquest edifici, constru'it en
un bell estil noucentista i que

no dubtem a atribuir a la
col.laboració dels arquitectes
Domenech pare i fill, tant per
l'estreta relació d'amistat personal que tenien amb els propietaris, com pel fet de ser els
auton de les altres nausfins llavors construides. Fixeu-vos en
la fotografia de ['interior
d'aquest l'edifici, on es pot
apreciar la majolica de Les parets amb l'artistica sanefa
al.legorica al sol com a font de
I'energia amb les inicials J i S
al centre, magnífica obra de
opus teselatum en la que s'hi
veu la ma inconfusible de Domenech i Montaner. Quan el
progrés va fer innecessaris els
vapors i Les dinamos, l'edifici
de l'energia es va destinar a la
maquinaria pera investigació i
preparació de mostres i hi estava rigorosament prohibida
['entrada, sent popularment
conegut com "els lleons". Tambe per un temps es va dedicar
a taller mecanic, acabant desapareixent e l 1960 amb les
obres de reforma iampliació de
la nau central.

- E l 1904, Vicenc Floris se separa de Joaquim Reynés i
s'associa amb Ramir Busquets
formant la nova societat Floris
i Busquets. EL 1906 compren

part del terreny de I'horta de
can Muní, a on hi basteixen la
nova fabrica, obra de Pere
Domenech i Roura, inaugurada
el 1915 i que arribara a ser una
de les més importantsde Canet.
Avui dia encara la podem admirar, convenientment restaurada i convertida en sala de
maquines de L'Escola. En Ramir
Busquets era un jove americano d'origen canetenc, destacat
advocat i va ser ~residentde

Quadre núm. 5. Teixits a la plana. Any 1912

ers mecanics
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L'Associació de Fabricants de
Canet.

- E l 1906 es produeix el tancament definitiu de Successors
de J. Sala i Miralpeix i els 130
treballadors/es van al carrer. La
nau industrial on treballen,
propietat de la familia SerraClausell iconeguda com el Corral, queda tancada fins que J.
Mayolas la lloga el 1913 per a
muntar-hi la seva indústria.

article
Quadre núm. 6. Teixits de punt. Any 1912

Joan Carnpins Martí
Francesc Galan
Josep Torrus Gil
i Gerrnana

R. Lledoners

- El 1908, els fabricants de
teixits Pere Llauger Prim iJosep
Garcia, rnunten la primeracentral electrica de Canet, junt
arnb la instal.laciÓ de la xarxa
de distribució que abasta tota
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1 1 fabricants

11

5

351

la vila. Per més detalls relatius
a aquesta obra, veure EL Sot de
I'Aubó núm. 20.
El 1907 plega la fabrica de
teixits a la plana que Josep Cru-
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480

117 "
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12524

sellas té a I'edifici del Vapor
Vell. L'octubre de 1908, aquest
edifici és ocupat per la nova
empresa Bernadell i Rornagosa
Stat. en Cta., que arnb la direcció de Jaurne Romagosa ha
ooeut reunir una serie de caoia,;
procedents en bona part
de la repatriació d'arnericanos
canetencs. Comencen en e l
sector rnés prometedor del
rnoment, el del genere de punt.
Observeu els quadres de l'any
1912 i veureu corn aquesta ernpresa, arnb poc ternps de funcionament, ja se situa al 2on
lloc en el que en podem dir el
ranking dels contribuents de
Canet.
Hern de tenir en cornpte que
I ' o b j e c t i u d e les l l i s t e s
rnunicipals es recaptatori, pel
que rnolts dels modestos artesans que tenen una o poques
rnaquinetes a casa seva, fugen
corn de la pesta d'apuntar-se a
les llistes i els que per La seva
major importancia no se'n
poden escapar, declaren rnenys
maquinaria de la que en realitat
tenen.
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De totes formes, la contribució que marca la Matrícula Industnal és un bon index que ens
permet calibrar de forma bastant fidedigne la magnitud de
les empreses canetenques
d'aquells anys, ja que encara

que intentaven amagar I'ou a
I'Administrció, més o menys
totes ho feien i Llavors, conscient L'AdministraciÓ del fet,
ho compensava apujant els
percentatges a pagar, de maneraque al final tot quedava alla

mateix.
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Fe d'errades:
La revisió de papers antics ens ha fet adonar d'unes errades que tenim a la 3" i 5" Part d'aquesta
serie d'articles dedicats a La indústria canetenca.
l a errada. Sot de L'Aubó núm. 20 pag. 34. El comengament de l'electricitat a Canet no va ser
l'any 1906 amb rnotiu de la inauguracio del primer cinematograf. Abans ja hi havia algunes
fabriques que es feien La seva propia electricitat amb una dinamo accionada per un motor
de gas o una maquina de vapor. Les primeres van ser les fabriques de Carbonell, Susanna i
Cia i la de Reynés i Floris el 1902.
2" errada. Sot de I'AubÓ núm. 22 pag. 15. En el quadre núm. 2,quan indiquem I'adrega de
Carbonell, Fornés i Cia al carrer del Gram, aixo és correcte. Cerrada es l'afegitó que situa
aquest fabricant a I'edifici del Corral del carrer del Romani. Aquell any de 1901,qui realment
estava instal4at al Corral del C. del Romaní, era el fabncant de teixits a la plana Successors de
J. Sala iMiralpeix.

