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i Xavier Domènech Mir

per explicar el passat és
ajudar a construir el futur. D’aquesta necessitat neix
aquest llibre. Prop de 140 anys d’història ens ajuden a
comprendre que hi ha moments de moltes dificultats.
El que vivim n’és un més. Reflexionant sobre el passat
veiem com afrontar l’avenir.
Pensar que el 1878 Alberto Ahles es va instal·lar a
Espanya procedent d’Alemanya per vendre les primeres màquines agrícoles impressiona. Sembla impossible que una companyia importadora hagi sobreviscut
una guerra civil i dues guerres mundials que van tallar
les vies de subministrament del material que venien.
Posteriorment, una política econòmica que durant
molts anys va bloquejar d’una manera o altra les importacions, la desaparició de marques o la pèrdua de
contractes de distribució han estat altres adversitats
que han obligat a moltes persones a posar imaginació, sentit comú, estratègia i esforç per superar tots
aquests obstacles.
Durant els trenta anys que porto a la companyia
he conegut centenars de persones que treballant en el
grup ens han convertit en el que som. M’agradaria des
d’aquí donar-los les gràcies. ITT és un equip format
per persones amb ganes de créixer en sectors que coneixem i en un món que estimem. Us convido a que
ens acompanyeu en aquest camí.
La r a ó m é s i m p o r ta n t
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U

Felix Schlayer, enginyer, empresari i diplomàtic.

n dels canvis més significatius de la història de la humanitat —o
de la seva prehistòria, per ser exactes— va ser el naixement de
l’agricultura. Aquest “invent” va comportar una transformació
radical de costums: els homes van passar de ser nòmades a sedentaris,
es van alterar els hàbits alimentaris, es van crear les primeres ciutats,
es va desenvolupar l’escriptura, les primeres lleis, la moneda… Després
d’aquesta revolució, esdevinguda al voltant del 8500 aC, en el Neolític, es
van succeir molts altres canvis, alguns de progressius i d’altres de sobtats, però l’agricultura va avançar a passos lentíssims, gairebé imperceptibles, fins a la darreria del segle XIX, quan va començar a incorporar els
avenços de la recent Revolució Industrial.
Va ser en aquesta època, concretament el 1878, quan l’alemany
Alberto Ahles, del qual només sabem que havia estat vicecònsol del
seu país a Madrid, va obrir un negoci de compravenda de maquinària
agrícola a Barcelona, en un local del Passeig de la Duana, 15-17, actual
avinguda del Marquès de l’Argentera. Va ser un dels primers negocis
d’aquest tipus que es van fundar al país. En els anys immediatament
posteriors diverses cases britàniques van anar obrint també oficines
per tot el territori estatal, especialment a Madrid, a Andalusia i al nord.
Ahles va començar com a representant d’una botiga francesa,
concretament com a successor de la sucursal de la casa Noël de París,
però en els anuncis a la premsa aviat comencem a veure únicament el
seu nom. Venia inicialment eines manuals com aixades, tisores de podar o sulfatadores, i eines de tracció animal com arades o cultivadors,
però molt aviat, el 1884, va obtenir la representació de la casa Ruston,
Proctor and Co., un dels principals fabricants de locomòbils, motors
a vapor portàtils que permetien mecanitzar certes tasques del camp
i que eren també coneguts com a “locomotores per a camins”, és a dir,
aparells de tracció amb rodes que no necessiten rails per desplaçar-se.
Fins llavors, el representant de la marca anglesa a Espanya havia estat
Amador Pfeiffer, però el 1877 una explosió de gas a la seva fàbrica li va
provocar la mort a ell i a la seva esposa. Malgrat que els seus hereus van
continuar el negoci, Ruston va reconèixer Ahles com a agent exclusiu a
Catalunya, Aragó, Navarra, el País Basc i València.
Un anunci publicat el 1888 a la revista La Pagesia ens dóna detalls de l’empresa creada per Ahles: “Gran dipòsit de màquines agrí-
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Un locomòbil Ruston, Proctor & Co., una màquina de tracció amb motor de vapor.

coles, vinícoles i industrials premiades amb més de 400 medalles d’or
i plata. Els millors aparells per combatre el míldiu. Els més barats, els
més forts i els més pràctics. Amb un sol aparell català es ruixen més de
setze mil ceps per dia de vuit hores de treball. Aquests aparells no són
atacats pels àcids, no es descomponen mai. Demaneu l’aparell català
contra les malures de la vinya amb privilegi reial d’invenció.”
De la nota se’n desprenen diverses conclusions. En primer lloc, que
l’empresa comptava ja, pel que sembla i malgrat la seva curta existència,
amb un gran nombre de premis rebuts en fires i exposicions, i això que
encara no s’havia presentat a la cèlebre Exposició Universal de Barcelona de 1888, que s’inaugurava justament una setmana més tard. També
s’observa que les eines anunciades són de fabricació pròpia i que, en concret, la sulfatadora contra el míldiu compta amb patent reial, cosa que
devia suposar una garantia de qualitat gens menyspreable.
L’observació que els aparells eren barats i forts tampoc és intranscendent. Per als àrids terrenys de la Península Ibèrica, les eines i estris
de conreu importats del nord d’Europa oferien un rendiment escàs, a
més que pels seus elevats preus no podien competir amb el llavors baix
cost de la mà d’obra a Espanya. Alberto Ahles va compaginar la importació i la fabricació d’eines, segons veiés que una o altra activitat podien sa-
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tisfer millor les necessitats dels camperols. No resulta estrany, vist així,
la popularitat i el prestigi que va obtenir en un temps rècord.
Per la seva part, la revista oficial de l’Exposició Universal reflectia que, en l’esdeveniment, “Alberto Ahles, un dels més distingits representants del sector agrícola de Barcelona, i dels que més ha treballat
per vulgaritzar l’ús de les màquines franceses i espanyoles, està fent les
seves instal·lacions en una superfície de terreny que no baixarà de 450
metres quadrats”.
Quatre anys més tard trobem Ahles a l’Exposició Agrícola de Badalona. A parer de la publicació Arch de Sant Martí, una de les instal·lacions que més va cridar l’atenció va ser “la del senyor Albert Ahles de
Barcelona, per les seves magnífiques màquines de tota mena, que van
funcionar a la perfecció, com les arades Brabant, la doble de Bajac, la
fixa, etc., que es van verificar en el camp dels experiments.”
El negoci d’Alberto Ahles avançava, i mai millor dit, a tota màquina. El 1895 l’empresari va contractar Felix Schlayer, un enginyer de 22
anys, compatriota seu (nascut a Reutlingen el 20 de novembre de 1873),
que arribaria a tenir un paper fonamental a la companyia.
Les lloances de la premsa se succeïen. El Gato Negro publicava,
en referència a la Fira Concurs Agrícola de Barcelona de 1898, que “la
important casa de maquinària d’Alberto Ahles té un dels superbs departaments de la nau destinada a maquinària agrícola, i en repassar
l’abundància de màquines i aparells que hi exhibeix i el seu mèrit, es
comprèn bé el gran nombre de recompenses que la casa Ahles ha obtin-

Gravat publicat a la revista La Ilustración que mostra la instal·lació de maquinària d’Alberto
Ahles a l’Exposició Universal de Barcelona del 1888.
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gut en totes les exposicions en què ha pres part fins avui”. A El Progreso
Agrícola y Pecuario es ressenyava l’any següent que la firma comercialitzava “arades, corrons, grades per a tota mena de cultius i terres, màquines per sembrar, segar, recollir, batre, ventar i bonificar les collites,
aparells per preparar els aliments per al bestiar…”. Un catàleg de productes extensíssim, que consta “de 200 pàgines” i que conté “prop de
1.000 gravats”, explicava l’anunci.
En aquesta mateixa data Ahles va ampliar el seu acord amb Ruston, aquesta vegada com a representant únic per a tot Espanya i per a
un període de deu anys. Ruston era, com hem dit, una de les grans companyies fabricants de maquinària agrícola, però, encara que res no ho
semblava indicar, els temps estaven canviant, com ho demostra el fet
que, un any més tard, Henry Ford va crear la seva primera empresa automobilística, la Detroit Automobile Company, que es va enfonsar i que
va reemplaçar el 1903 per l’avui encara existent Ford Motor Company.
El 1900 Ahles es va associar amb el seu fins llavors empleat Felix
Schlayer i va canviar conseqüentment la denominació de l’empresa a
Alberto Ahles y Compañía. En aquest moment, la seu central s’havia
traslladat a Madrid (al carrer de Barquillo, 26) i el seu radi d’acció abas-

Catàleg de la companyia de l’any 1897 i edició de 1899 d’El Progreso Agrícola y Pecuario,
on s’anuncia el “gran dipòsit de màquines agrícoles i vinícoles d’Alberto Ahles” a Barcelona.
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tava ja tot el país mitjançant les seves sucursals a Barcelona, Palència,
Medina de Rioseco (Valladolid) i Badajoz, a les quals amb el temps s’hi
afegirien Còrdova, Sevilla i d’altres.
Diferents fonts ens permeten afirmar que en els primers anys
del nou segle Alberto Ahles y Compañía comptava al seu catàleg, entre
moltes altres màquines, ormejos i eines, amb tractors a vapor, locomòbils i batedores Ruston, de la Gran Bretanya, segadores Deering (companyia nord-americana que el 1902 s’integraria en la International
Harvester Company), arades Brabant Melotte, de Bèlgica, i sembradores i material de cultiu Rud Sack i batedores Heinrich Lanz, totes dues
companyies alemanyes.
Rud Sack, en particular, té es- Alberto Ahles y
pecial importància perquè amb el
Compañía comptava
concurs d’Alberto Ahles y Compañía
va crear una sembradora amb reixes al seu catàleg amb
flexibles pensada especialment per locomòbils Ruston,
al mercat espanyol. La màquina va segadores Deering,
ser ideada i dissenyada pel professor arades Brabant
d’Agricultura d’Alfons XIII, Manuel Melotte, material
Mariátegui y Vinyals, comte de San
de cultiu Rud Sack
Bernardo, i provada pel rei el 1902.
La San Bernardo, com era coneguda, i batedores Lanz.
va ser un gran èxit de vendes durant
molts anys. En un anunci de l’època
es defensa que “és indiscutiblement la sembradora més perfecta, a la
vegada que més pràctica, per a les especials condicions d’Espanya. És
d’una solidesa a tota prova, feta gairebé exclusivament d’acer i ferro
forjat, de manera que resisteix el tracte rude de la gent del camp”. I en
un prospecte publicitari de 1906 s’indica que Alberto Ahles y Compañía va obtenir patent d’invenció per vint anys i que convenia “no
creure, per tant, en ofertes de màquines semblants a la San Bernardo,
ja que de semblants en realitat no en pot vendre ningú”.
Dóna més detalls sobre l’invent un article publicat poc després
al diari ABC, que explica que el monarca va provar aquesta màquina,
al costat de les d’altres marques, en el context del Congreso Agrícola,
celebrat a Madrid, i que de resultes d’aquests assajos va comprar per
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El rei Alfons XIII (indicat amb un número 1 manuscrit sobre la fotografia) atenent
a la demostració d’un model primerenc de la sembradora Rud Sack San Bernardo.

Publicitat de la sembradora Rud Sack San Bernardo. Es presenta com “la novetat agrícola
de l’any”. El model es va introduir el 1900 i es va seguir fabricant fins al 1912.
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a El Prado gairebé exclusivament aparells de la casa Alberto Ahles y
Compañía. La peça assegura amb rotunditat que “la cèlebre màquina
sembradora San Bernardo és creació de la casa Ahles i ha resolt de tal
manera el problema de la sembra que avui s’usen a Espanya alguns milers d’unitats d’aquestes sembradores.”
Aquesta mena de demostracions no es feien tan sols en ocasions especials com el Congreso Agrícola. Diu l’article que la companyia havia fet “des de l’any 1901 proves i assajos d’aparells i maquinària moderna a més de cinquanta regions agrícoles, per als quals es
transportaven aquests aparells en vagons, amb un personal de quatre
mecànics a les ordres del director tècnic, per, mitjançant aquestes
proves, convèncer els pagesos dels avantatges positius d’aquestes
productives màquines”. En resum, conclou el text, la casa Alberto
Ahles y Compañía “ocupa avui amb justícia el primer lloc a Espanya
entre les dedicades a aquesta indústria.” Ahles no només va innovar,
per tant, important la maquinària més avançada de l’època i creant
dissenys especialment concebuts per a les condicions dels nostres
camps, sinó duent a terme accions de màrqueting mai vistes fins llavors, accions que encara avui dia continua realitzant International
Trucks & Tractors (ITT), l’empresa que va heretar el seu llegat.
El 1902 va entrar en escena un personatge que tindria un paper essencial en aquesta història: Pere Parés Serra. Era fill del Prat de
Llobregat, de Can Mataverres. El seu nét, Francesc Parés Canalías,
ens explica com el seu avi va aconseguir feina a Ahles y Compañía:
“Anava cada dia al mercat del Born a vendre els enciams i la fruita
que conreava el seu pare. Baixava amb tren a Barcelona i recorria a
peu el camí des de l’Estació de França fins al mercat. Cada dia passava per davant de la botiga de maquinària agrícola del carrer Marquès de l’Argentera”. Pere Parés era fill segon, no era l’hereu, i era
conscient que no es podria fer càrrec del negoci familiar i que hauria
de buscar-se la vida fora de casa. De manera que “un dia va entrar a
demanar feina a la botiga i el van contractar.” Va començar a treballar a l’empresa com a mosso de corda, és a dir, portant arades i eines
d’un lloc a un altre amb un carretó tirat per ell mateix. Aviat, però, va
passar a ser mecànic muntador, i no va transcórrer gaire temps més
abans que Felix Schlayer, valorant els seus dots de venedor i el seu
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entusiasme per la maquinària agrícola, li oferís un lloc de viatjant per
tot Espanya.
La decisió es va demostrar més que encertada, ja que la carrera de
Parés dins de l’empresa havia d’avançar encara més. Dos anys més tard,
Parés, que s’havia convertit en un bon coneixedor del territori espanyol i
en particular de la fertilitat i extensió de les finques d’Andalusia, va sol·licitar al senyor Schlayer que li permetés obrir una sucursal a Sevilla, cosa
que va fer finalment al centre de la ciutat, en l’avui cèlebre carrer de Sierpes, antic número 80. No hi ha dubte que Alberto Ahles i Felix Schlayer valoraven la capacitat professional, la visió de negoci i les aptituds comercials
del noi —un empleat que s’havia incorporat a l’escalafó més baix de l’empresa
Felix Schlayer
feia tan sols quatre anys—, ja que li van
va patentar una
fer molta confiança en deixar a les seves
batedora que el diari mans una sucursal tan important.
ABC va qualificar
La sucursal es va obrir al carrer
de “enginyosíssima” de Sierpes perquè així quedava molt a
i de posseïdora “d’un prop del Círculo de Labradores (avui
gran avantatge sobre Círculo Mercantil e Industrial), el lloc
es reunien els terratinents. L’apostotes les conegudes”. on
ta es va demostrar encertada i l’oficina
va anar aportant beneficis cada vegada
més grans a la companyia. També en
el pla personal li anaven bé les coses a
Pere Parés. Dos anys més tard va contraure matrimoni i va formar la seva
llar al pis situat sobre la sucursal. I allà va néixer el 1908 el primer fill de la
parella, Pedro Parés Fernández.
Aquell any es van produir altres esdeveniments destacats per a Alberto Ahles y Compañía. La seu de Madrid es va traslladar a un local més
espaiós i cèntric, situat al número 68 del carrer d’Alcalá. Felix Schlayer va
patentar una batedora que el diari ABC va qualificar d’”enginyosíssima”
i de posseïdora “d’un gran avantatge sobre totes les conegudes”. El 1908
es va constituir també el Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola, el
president honorari del qual era el rei Alfons XIII, que defensava els avantatges d’una batedora de fabricació nacional davant de les competidores
estrangeres, com les de la casa Ruston que venia Ahles. D’altra banda, al
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Fotografia de una primitiva embaladora, trobada a l’arxiu de Parés Hermanos.

Etiqueta de producte. L’empresa compta en aquest moment amb onze delegacions a Espanya.

camp, les màquines de vapor, els locomòbils, començaven a ser substituïdes per vehicles amb motor de combustió interna, és a dir, pels tractors.
La primera dècada del segle XX va ser una època de progrés tant
per al sector en general com per a l’empresa que ens ocupa. Sabem que el
1904 Ahles y Compañía va obrir una nova sucursal a Salamanca, al carrer de Zamora, 24, i que el 1907 es va presentar a la Feria Regional, on no
va poder recollir cap premi perquè hi assistia fora de concurs. Però per
a sorpresa de tothom, el 1910 (1912 segons algunes fonts) Alberto Ahles
es va retirar dels negocis. L’historiador José Ignacio Martínez Ruiz ex-
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plica en detall les raons al·legades pel comerciant: “D’una banda, Ahles
reconeixia que havia guanyat diners (unes 300.000 pessetes anuals en
el darrer quinquenni, a partir d’una facturació d’uns 2,5 milions de pessetes anuals), però, de l’altra, que les condicions en què es desenvolupava
el negoci de la venda de maquinària agrícola a Espanya havien canviat.
Les trilladores i locomòbils ja no es venien al comptat ni a 30, 60 i 90
dies, sinó a terminis de dos, tres i fins i tot quatre anys, per la qual cosa
necessitava una important suma de capital per finançar les vendes. L’any
1909, per exemple, les lletres signades pels seus clients ascendien a un
milió de pessetes, però només havia trobat dificultats per poder-les descomptar als bancs espanyols. El problema del finançament se’ns revela,
doncs, com un dels més greus de tots els que dificultaven la difusió de
maquinària moderna en els camps espanyols”. Un problema que, com tot
empresari sap, ressorgeix de tant en tant i que tampoc avui no ens és aliè.
De la mateixa misteriosa manera en què va arribar, Alberto Ahles
va desaparèixer. Ja no tindrem més notícies seves. Però es va assegurar
de deixar les regnes del negoci en bones mans. Felix Schlayer, que, com
era costum a l’època, va canviar la denominació comercial de la companyia al seu nom (Felix Schlayer, Sucesor de Alberto Ahles), va saber
mantenir el prestigi de la marca. El 1911, per exemple, va guanyar un
premi de 250 pessetes en el concurs de polvoritzadors per a arbres i
quadres organitzat per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
Va ser també llavors quan va néixer a Sevilla el segon fill de Pere
Parés, Francisco Parés Fernández. “Essent jo encara un nen—ens conta el fill d’aquest últim—, vaig anar a Sevilla, i la Gloria, l’esposa de Manolo Madueño, cap de la sucursal, em va dir: ‘Mira, Currito, en aquest
balcó va néixer don Paco’. I ell li va dir a ella: ‘Dona, va ser una mica
més endins’. “
El 1912 el negoci comptava ja amb al menys onze sucursals repartides per tot Espanya. Schlayer, als seus 39 anys, tenia al davant el repte d’engrandir el patrimoni rebut en un moment en què s’estava gestant
un conflicte que alteraria profundament el mapa d’Europa i les vides
dels seus ciutadans.
El 28 de juny de 1914, Gavrilo Princip, un jove nacionalista serbi, va assassinar l’arxiduc Francesc Ferran d’Àustria. A conseqüència
d’aquest fet es va iniciar una contesa en què les diferents potències eu-
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ropees es van enfrontar pel repartiment de l’Imperi Austrohongarès i
que s’acabaria convertint en la Primera Guerra Mundial.
Aquesta circumstància va afectar profundament la marxa de la
companyia de Felix Schlayer. L’empresari, militar de carrera excedent,
va ser mobilitzat per Alemanya. De manera sobtada, doncs, va haver
d’abandonar el negoci i es va veure obligat a complir les seves obligacions envers el seu país. Però no va deixar el seu projecte a la deriva,
sinó que abans de marxar es va assegurar que quedava en bones mans.
Davant del compromís d’escollir una persona de confiança per posar al
capdavant de l’organització, va nomenar com a director general a Pere
Parés Serra, que va culminar així una carrera espectacular que havia
iniciat dotze anys abans, quan va entrar per la porta de la botiga de Barcelona demanant feina. El diligent empleat, convertit ja en un profund
coneixedor del negoci, va acceptar el repte i, decidit a prendre les regnes de la companyia, va traslladar la seva residència a Madrid juntament amb la seva família, sabedor que mentre durés la guerra hauria
de prendre decisions importants sense poder consultar o contactar de
cap manera amb el seu patró.
Malgrat la neutralitat d’Espanya en el conflicte, les possibilitats d’importar mercaderies de les procedències habituals van quedar

Catàleg de recanvis de les lligadores Ideal i Nova Ideal de Deering, marca importada per Felix
Schlayer que es va fundar el 1894 i que el 1902 es va integrar a la International Harvester Company.
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Felix Schlayer amb el seu uniforme d’oficial de l’exèrcit alemany a Issenheim, Alsàcia, 1915.

pràcticament anul·lades mentre va durar la Gran Guerra. La indústria
europea es va bolcar en la construcció d’obusos i carros de combat i
les empreses de maquinària agrícola de la península no van tenir més
remei que començar a fabricar les seves pròpies eines, principalment
arades i eines per a tracció animal.
Pere Parés, sol al davant de la casa Felix Schlayer, s’enfrontava
a un desafiament i va buscar la fórmula per produir ell també maquinària i poder subsistir així malgrat les restriccions imposades per la
guerra. L’acabat d’estrenar director general va decidir entaular contacte amb Patricio Echeverria, Irimo i altres empreses siderúrgiques
del nord d’Espanya perquè l’ajudessin a fabricar aquests aparells. Parés va aconseguir així durant aquest complicat període llançar productes d’èxit com l’arada de pala i el cabrestant Guyot, o les arades El
Plutó i Victòria, “l’arada de pala doble més pràctica, més econòmica
i més sòlida per a terres fortes i argiloses”, segons predicava la publicitat de l’època.

Publicitat a la premsa de l’època de l’arada de doble pala Victòria, model propi de Felix Schlayer
concebut especialment per als àrids terrenys espanyols.
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Material de desfonament amb malacat Guyot (arada de pala). La nota manuscrita suggereix
que el document es pot datar al 1915.

Cabrestant Guyot, concebut per al cultiu de la vinya. Les dues il·lustracions procedeixen
del catàleg de Felix Schlayer, Sucesor de Alberto Ahles y Cía.

Arrencada: Alberto Ahles i Felix Schlayer, 1878 — 1918

En un context polític i econòmic molt diferent del que es vivia a
Europa, a Amèrica del Nord s’iniciava la fabricació de camions i tractors,
vehicles que, un cop acabada la guerra, es començarien a introduir amb
rapidesa al vell continent. Tal com escriu l’expert José Germán Pacheco,
aquesta innovació va suposar una transformació radical del medi agrari: “La implantació del tractor i del camió van condemnar centenars de
milers de cavalls a l’obsolescència”. A conseqüència d’això, “es va possibilitar l’alliberament de milers d’hectàrees que anteriorment s’havien de
dedicar al farratge com a aliment per als cavalls”.
Però mentre la contesa mundial
seguia el seu curs, es lliurava una ba- El Govern dels Estats
talla no menys ferotge en el camp coUnits va demanar
mercial. El 1918, el Govern dels Estats
Units —país que un any abans s’havia “una llista dels clients
unit al bàndol aliat, format pel Regne nord-americans de
Unit, França, l’Imperi Rus, Itàlia i el Felix Schlayer, que
Japó— va enviar un informe al Conso- se suposa que és en
lat Americà a Madrid demanant “una realitat un capità de
llista dels clients nord-americans de
l’exèrcit alemany”.
Felix Schlayer, excònsol de Noruega a
Madrid, que se suposa que és en realitat un capità de l’exèrcit alemany”. Les
suspicàcies respecte de ciutadans dels
països del bàndol oposat eren comunes i, encara que l’informe del Govern
nord-americà es movia en el terreny de l’especulació, encertava en l’anàlisi
de la situació. Els espies nord-americans tenien constància que l’empresa
de Schlayer importava i distribuïa articles d’origen americà, procedents
d’empreses com la International Harvester Company, la Deering Plow
Company i la Simplicity Incubator Company d’Indianapolis i consideraven probable que altres companyies nord-americanes haguessin fet vendes o acordat atorgar la representació a la firma del senyor Schlayer.
L’informe prohibia taxativament que la companyia rebés mercaderia de cap tipus procedent dels Estats Units per la condició del seu director d’enemic reconegut. Aconsellava a més que aquesta informació fos
comunicada tant a les esmentades empreses nord-americanes amb les
quals havia tingut relacions com a aquelles firmes addicionals conegudes
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per la Junta de Comerç de Guerra que haguessin pogut mantenir correspondència amb Schlayer.
No tenim constància de si Pere Parés va arribar a rebre la visita, d’incògnit o a cara descoberta, d’algun representant del Govern nord-americà,
però no hi va haver gaire temps per a això, perquè al cap de pocs mesos,
concretament l’11 de novembre de 1918, se signava l’armistici. En qualsevol cas, l’ordre dels Estats Units de prohibir a l’empresa establir cap tracte
amb companyies americanes es va fer efectiva.
Un cop finalitzat el conflicte, Felix Schlayer, alliberat ja del seu
compromís militar i patriòtic, va tornar a Espanya amb un objectiu clar:
recollir el que quedés de la seva companyia. A les dificultats per importar
productes europeus s’havia afegit la prohibició de fer-ho amb productes
nord-americans. Schlayer va pensar que en aquestes circumstàncies el
més probable era que el negoci es trobés en estat ruïnós o de liquidació.
Però va descobrir, amb gran sorpresa, que es trobava en ple funcionament, gràcies a que el seu apoderat Pere Parés Serra havia defensat a
capa i espasa els seus interessos. Ja hem vist que per mantenir en marxa
l’organització durant aquest període, Pere Parés Serra va haver de fer fabricar a Espanya totes aquelles peces que permetia el grau de desenvolupament industrial del país.
Parés no només va aconseguir que el negoci sobrevisqués, sinó
que va obtenir grans beneficis, que es va preocupar de dipositar al Banc
d’Espanya en monedes d’or. Una sàvia decisió que degué deixar mut Felix Schlayer quan aquest va tornar del seu exili forçat. L’empresari no
només va trobar la seva companyia en perfecte estat, sinó que gràcies
al seu fidel col·laborador disposava d’un tresor que li permetria seguir
endavant amb comoditat. No obstant això, el gran esforç realitzat durant
els quatre anys que va durar la guerra, plens d’obstacles i inconvenients,
degueren suposar un enorme desgast per a Pere Parés, ja que després de
rendir comptes amb Felix Schlayer i de romandre prop d’un any més al
seu costat, va abandonar el negoci i va tornar amb la família a la seva ciutat natal, el Prat de Llobregat, a la recerca d’un merescut descans.

Arrencada: Alberto Ahles i Felix Schlayer, 1878 — 1918

Pere Parés Serra el 1919. El text diu: “Al meu inoblidable cap don Felix Schlayer. Vaig entrar pelut
i després de 17 anys en surto blanc i pelat, però amb sentiment, quartos, agraïment i amistat”.
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Donem el paisatge per descomptat. Amb el

pas de les estacions veiem els camps mudar de color, i
a la ciutat, de tant en tant, una obra o un enderroc causen una subtil alteració de l’horitzó. Però a llarg termini gairebé tot el que veiem és nou, creat per la mà de
l’home —fins i tot molts boscos van ser abans vinyes
endreçades—. El que passa és que canvia a poc a poc.
Les activitats responsables d’aquestes modificacions
són l’agricultura, la comunicació i la urbanització,
precisament les tres accions que constitueixen el lema
d’ITT: conrear, transportar, construir. Nosaltres ens
dediquem només a la distribució de maquinària, però
ens enorgulleix proporcionar als nostres clients les
eines amb què treuen fruit de la terra, transporten
mercaderies i alcen edificis i infraestructures. Totes
aquestes transformacions ens acompanyen a més
en els nostres periples per Espanya i pel món. En els
nostres interminables viatges per visitar clients i fer
demostracions de producte se succeeixen rabents per
la finestreta del tren o del cotxe bells senyals de civilització. Estem amb Josep Pla quan deia: “Jo no he
comprès mai per què els poetes, en lloc de cantar la
naturalesa salvatge i en desordre, no canten els horts
perfectes”. Aquesta és la intenció d’aquest àlbum fotogràfic: retre un homenatge a la capacitat humana per
modelar l’entorn.

El
Paisatge
Los
pisajes: El

ntorno Moldeado

La tenemos
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Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

E

Pere Parés Serra, 1945.

ssent com era un home emprenedor i un treballador incansable,
després d’un any de repòs i, pel que sembla, de reflexió, Pere Parés Serra es va tornar a sentir amb forces. Aquesta vegada, però,
en lloc de sol·licitar al senyor Schlayer reincorporar-se a l’empresa, li
va demanar que li traspassés la sucursal de Barcelona, per iniciar-se
així com a propietari. Aquesta sucursal era la que tenia el volum de
vendes més baix de tot Espanya, ja que funcionava principalment com
a centre receptor de la maquinària importada. Agraït pels serveis prestats, el patró va accedir i, d’aquesta manera, Pere Parés Serra va fundar el 1919 un negoci en el mateix establiment en què havia entrat com
a mosso de corda el 1902. Se’l va autoritzar a anomenar-se successor
d’Alberto Ahles i Felix Schlayer. Schlayer va estimar de justícia regalar-li l’import del traspàs (instal·lacions, mobiliari, etc.) i es va limitar
a cobrar-li les mercaderies emmagatzemades.
El moment escollit no podia ser millor, ja que després de la
guerra, tot Europa, Espanya inclosa, vivia un moment de creixement
econòmic. El comerç i el canvi tecnològic s’intensificaven. En aquest
sentit, segons l’historiador José Ignacio Martínez Ruiz, en aquests
anys es van crear màquines agrícoles avançades, com és el cas, per
exemple, de la batedora helicoaxial Heliaks de Felix Schlayer, el qual
prosseguia la seva activitat, també en la faceta d’inventor.
També Pere Parés va apostar per la innovació. En aquesta època
va presentar la ventadora de gra Parés i el model Canigó. La primera, destacava la publicitat, “és forta, lleugera, proveïda de volant amb
maneta, disposada per a força motriu. Es diferencia de les corrents i
vulgars en què a més de les funcions del ventilador per treure la pols i
els cossos lleugers està proveïda de departaments per a les classificacions que, mitjançant garbells de recanvi de xapa perforada de diferents formes i mides, serveix per a tot tipus de gra”.
El 1925, amb 17 anys acabats de fer, el fill gran de Pere Parés
Serra, Pedro Parés Fernández, va entrar en el negoci. Treballava durant el dia a les oficines de la companyia al Passeig de la Duana i a
la nit anava a l’Escola Industrial per seguir els estudis de Peritatge
Mecànic. Gairebé al mateix temps, Felix Schlayer, ja gran i cansat,
va optar per retirar-se i liquidar la seva empresa, per a la qual cosa
va tancar algunes sucursals i en va traspassar d’altres. Desconeixem

59

60

1878

Dues vistes del local de Pedro Parés a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, 15-17, Barcelona.

si va ser gràcies a un d’aquests traspassos o per un acord signat per
compte propi que Parés va començar a representar a Espanya la casa
alemanya Fahr, empresa fundada el 1864 per Nikolaus August Otto,
coinventor al costat de Langel Carl del motor de combustió interna
de quatre temps.
Fruit d’aquest acord, l’any següent Pere Parés Serra va enviar
el seu fill a la fàbrica de la marca a Colònia perquè treballés com a
obrer a la cadena de muntatge de la línia agrícola i obtingués així un
coneixement profund de les màquines que més endavant havia de
vendre. Pedro Parés Fernández va romandre gairebé un any a Fahr,

Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

on va col·laborar amb els enginyers locals en el disseny i posada en
marxa d’un model petit de segadora-lligadora per a dues cavalleries,
la primera de les moltes segadores-lligadores d’aquesta mida que les
diferents marques de maquinària agrícola van començar a produir
en aquella època.
Pere Parés Serra viatjava sovint a Alemanya, tant per fer tractes
comercials amb Fahr com per les relacions que mantenia amb altres
empreses. Per aprendre la llengua havia acudit a un professor que li
va proposar de fer tres o quatre hores de classe al dia. Ell no disposava de tant temps i li va plantejar un altre sistema: li pagaria un sou
complet perquè l’acompanyés tot el
dia i li parlés en alemany, i per cada Pere Parés era
paraula que digués en català o casteassessor de molts
llà li descomptaria una quantitat. Estem segurs que el mètode va resultar fabricants de
maquinària agrícola
altament efectiu.
Francesc Parés Canalías parla del centre d’Europa.
dels viatges del seu avi: “Era assessor Ells li ensenyaven
dels Class i de moltes altres famílies les seves novetats
de fabricants del centre d’Europa.
i ell els transmetia
Era l’expert d’Espanya en maquinària agrícola. Els fabricants alemanys les seves impressions.
li ensenyaven les seves novetats i ell
els transmetia les seves impressions”. Cal assenyalar que en aquella època els viatges eren molt més
llargs i pesats que avui, i que per embarcar-se en aquests trajectes
hom havia de posseir un esperit decididament aventurer. “Quan havien de visitar el nord d’Alemanya, una regió que avui forma part de
Polònia, el meu avi viatjava en tren amb la meva tia Conxita, i el meu
pare i el meu oncle volaven en els primers vols regulars de la Lufthansa, en hidroavions de lona amb finestres de mica. Volaven seguint els
cursos dels rius i si hi havia boira volaven tan baix que quan trobaven un pont havien de remuntar el vol per no xocar. Si feia molt mal
temps amaraven al riu, lligaven l’avió a un pal, dormien en una fonda
i seguien el viatge el dia següent”. Francesc Parés Canalías té molt
present l’emoció que representaven aquests viatges, tan allunyats de
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les comoditats d’avui dia. Explica que, segons li va contar el seu pare,
una vegada, a l’aeroport, un dels motors d’hèlix es va incendiar abans
de l’enlairament. Els operaris van apagar el foc, van reparar el motor
i el van tornar a encendre com si res.
Fahr es va iniciar en la fabricació de tractors el 1927 i Pere Parés es va encarregar de comercialitzar-los a Espanya. Però no van ser
aquests els primers tractors que es van incloure en el catàleg de la
companyia. Parés va distribuir primer el Bubba UTB3, un testa cal-

Gravats dels models de lligadores Nº2 i Nº3 de Parés.

El tractor italià Bubba es coneixia com a testa calda (“cap calent”) .

A més d’importar maquinària i eines del camp, Parés fabricava eines de disseny propi. A la foto,
pàgina de publicitat de la versàtil arada Parés, transformable en cultivador.
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Pere Parés Serra posa entre la maquinària que comercialitzava.

da de disseny italià del qual encara avui se’n veuen exemplars pels
camps del país veí. L’apel·latiu de testa calda (“cap calent”) prové del
fet que per engegar-lo s’havia escalfar prèviament la culata del motor
amb un fogó. Aquest model disposava d’un motor semidièsel amb un
cilindre horitzontal. Joan Artigas, exempleat de Parés i coordinador
de la Federación de Asociaciones de Amigos de la Maquinaria Agrícola de Época, explica amb ironia que el sotragueig que feia ajudava
a fer la digestió: “Els cops del cilindre feien que el menjar s’anés assentant.”
El segon fill de Pere Parés Serra, Francisco Parés Fernández,
també es va incorporar al negoci en complir 17 anys. Corria 1928, una
època de revolució tecnològica i de creixement per a la companyia.
Com el seu germà gran, Francisco Parés compaginava la feina amb
els estudis de Peritatge Mecànic a l’Escola Industrial. Durant l’any
següent, Pedro Parés Fernández va viatjar per tot Espanya promocionant les arades de fabricació pròpia Pelfort, arades reversibles
suspeses, sense rodes, en versions per a un i dos solcs, dissenyades
expressament per als nous tractors Fordson, les primeres unitats
del qual van arribar aleshores al país. Gràcies a la dedicació, entre
d’altres, dels Parés, tractors, arades i altres màquines van anar substituint gradualment el treball manual i la tracció animal tant en el
cultiu com en la sega, la batuda i la resta de labors del camp.

Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

El 1931 la companyia va obrir sucursal a Saragossa. Es va situar
al capdavant de l’oficina a Pedro Parés Fernández, que va romandre
tres anys en el càrrec. En aquest moment, les principals màquines
que importava l’empresa eren les segadores Fahr, les trilladores i
tractors Lanz i els tractors eruga Hanomag, totes elles marques alemanyes. Es complementaven amb diversitat d’eines tant per a tracció
animal com per a tractor, procedents en part de França, però també
d’Alemanya, i amb màquines i ormejos de fabricació pròpia.
Aquell any, com va ocórrer anteriorment amb el seu germà Pedro, Francisco Parés Fernández va ser enviat a Colònia per treballar
a la línia de muntatge de la fàbrica
Fahr i poder conèixer així a fons la Gràcies, entre
maquinària que després havia de
d’altres, als Parés,
vendre. L’any següent, de tornada
d’Alemanya, va començar a treballar tractors, arades i
a Parés com a mecànic-viatjant-de- altres màquines van
mostrador, és a dir, com a respon- anar substituint
sable de la posada en marxa de les gradualment el
màquines venudes en tot el territori treball manual i la
espanyol. Aleshores es van incorpotracció animal en
rar també al catàleg de Parés els primers motocultors Holder —que van les feines del camp.
contribuir de manera destacada a la
mecanització dels petits camperols
del país—, les batedores Flotters i la seva “germana” espanyola, la batedora Parés.
El 1934, Francisco Parés va rellevar el seu germà Pedro a la direcció de la sucursal de Saragossa. Aquest va tornar a Barcelona per
fer-se càrrec de l’administració de la central. Francisco, però, seguia
fent freqüents desplaçaments per tot el país, motiu pel qual l’any següent es va nomenar un nou director de la sucursal, Alejandro Burillo Espier. I el 3 de juliol de 1936 Francisco Parés va tornar definitivament a Barcelona.
Des del començament de la dècada, després del Crac del 29 i de la fi
de la dictadura de Primo de Rivera, Espanya vivia una inestabilitat econòmica i política creixent, i en els últims mesos es palpava la possibili-
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Aspecte de la seu de Parés y Compañía a Barcelona després de la Guerra Civil.

El fill de Pere Parés va escriure: “A la porta hi ha el vell. No el pot destruir ningú. Compte amb ell!”

A l’esquerra: edició en castellà de Diplomático en el Madrid rojo, de Felix Schlayer. A la dreta: una
imatge de l’autor a la seva maduresa, quan ja havia deixat el negoci de maquinària agrícola.

tat d’una insurrecció militar. Efectivament, quinze dies més tard, en el
tristament famós 18 de juliol, es va produir l’alzamiento nacional que va
significar l’inici de la Guerra Civil espanyola.
Mentre la família Parés es reagrupava a Barcelona, que no va caure
a les mans dels revoltats fins a la finalització del conflicte, la seu saragossana va quedar ràpidament sota el domini del bàndol nacional, de manera que es va tallar la comunicació entre elles; comunicació que no es va
restablir fins tres anys més tard.
Mentrestant, el ja retirat Felix Schlayer havia mantingut la residència a Madrid i exercia com a cònsol de Noruega, de la mateixa manera, pel que sembla, que havia fet anys enrere. En el moment de la revolta,
essent l’ambaixador noruec de vacances al seu país, Schlayer va exercir
el càrrec en funcions. Gràcies a les seves memòries, escrites poc després
del final de la guerra, sabem que va denunciar activament els múltiples
abusos comesos al Madrid republicà. Va ser testimoni de, entre altres
esdeveniments, els successos de Paracuellos de Jarama, en què van ser
afusellats més de quatre mil reclusos de les presons madrilenyes. També
va tractar de treure del país a Ricardo de la Cierva, germà de l’inventor
de l’autogir, que treballava per a la seva ambaixada, fent-lo passar per
súbdit noruec, però en l’últim moment, quan el jove advocat pujava a
l’avió, l’engany es va descobrir i va ser detingut i afusellat.
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Façana de la seu de Parés y Compañía a Saragossa, situada al carrer de San Vicente de Paúl, 28.

Demostració del funcionament de diversos equips Massey-Harris, probablement al Marroc, el
1952. El model reproduït a la fotografia és el 744.

Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

Malgrat que aquest succés va comportar que el govern republicà comencés a veure amb mals ulls l’activitat del cònsol, Schlayer
va continuar fent el possible per salvar innocents, i es va arribar a
entrevistar amb la dirigent Dolores Ibárruri, més coneguda com la
Pasionaria, i amb el president del govern, Juan Negrín. Però a mitjan
1937, veient que la seva pròpia vida corria perill, va aconseguir sortir
in extremis del país amb la seva dona, en una de les escenes més emocionants del llibre Diplomático en el Madrid rojo, publicat a Alemanya
el 1938 i traduït tardanament al castellà en diferents edicions.
La història és la següent. Felix Schlayer i la seva dona es van
traslladar a València per embarcar-se en un vapor enviat pel Govern
francès per recollir refugiats. Essent ja dalt del vaixell, va aparèixer
una patrulla de la policia secreta que va ordenar a Schlayer que els
acompanyés a la comissaria per estampar el segell de sortida en el seu
passaport. Ell s’hi va negar, conscient que es tractava d’un mer pretext per empresonar-lo. El capità del vaixell i el cònsol francès, presents a la discussió, es van posar nerviosos i li van exigir a crits que
baixés, perquè si no ho feia tindrien problemes amb el Govern espanyol, que potser no els permetria salpar i no podrien treure del país,
si això passava, cap refugiat. En aquell moment Schlayer va veure arribar el cotxe de l’encarregat de negocis d’un estat centreeuropeu (no
especifica quin), va pujar-hi i va demanar al conductor que el portés
al consolat noruec. Allà l’encarregat de negocis va tractar amb els policies i “aquests van haver de conformar-se i reconèixer el passaport
diplomàtic, però van exigir que els deixessin examinar un cop més
el meu equipatge, esperant trobar-hi algun pretext per detenir-me”.
No el van trobar i finalment ell i la seva esposa van poder embarcar.
Schlayer conclou amb una nota d’agraïment: “La meva dona m’havia acompanyat amb serenitat i valentia en aquell arriscat tràngol, i
durant el registre de l’equipatge havia sabut parlar a aquells homes,
apel·lant de manera tan commovedora a la seva consciència que el cap
de la patrulla em va acabar demanant que li permetés acomiadar-se
d’ella, la qual cosa va fer, demanant-li disculpes i besant-li la mà”.
Tot i que les simpaties polítiques de Schlayer estaven clarament
del costat dels revoltats i que la seva narració pot tenir un to esbiaixat, ningú no posa en dubte que l’exempresari i cònsol va salvar la
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vida a vuit-centes persones en acollir-les a l’ambaixada noruega, fet
pel qual ha arribat a ser considerat “l’Schindler espanyol”. En acabar
la guerra, Schlayer va tornar a Espanya i se’n va anar a viure a Torrelodones (Madrid), on va morir el 25 de novembre de 1950.
Durant la guerra, l’activitat comercial de la casa Parés pràcticament es va paralitzar. No obstant això, a la resta del món el progrés agroindustrial seguia el seu curs. El 1938 l’australià Tom Carroll,
enginyer de la companyia canadenca Massey-Harris, va dissenyar la
primera recol·lectora autopropulsada, que va suposar una autèntica
revolució en l’àmbit de la recol·lecció de cereals. El 1944 es va dur a
terme per promocionar el model una de les accions de màrqueting
més agosarades de les que hom té
Es van dur una gran notícia. Des de Texas, 500 màquines
tipus es van obrir camí per
sorpresa en descobrir d’aquest
tots els Estats Units, collint milers
que el senyor Burillo d’hectàrees de cereals. L’any següent
havia romàs en
es va repetir l’experiència a Amèrica
del Sud i se’n va gravar una pel·lícula
el seu lloc i havia
mantingut la relació que al llarg de molts anys va ser utilitzada pels diferents representants
amb els agents que
la marca (entre ells Parés) per
van quedar a la zona de
promocionar el model.
per liquidar comptes.
El 1938 va ser també un any important per a dues grans companyies
del sector. Aquell any els fabricants
Henry Ford i Harry Ferguson van fer un pacte de cavallers per comercialitzar tractors amb patents de les dues marques: d’una banda
l’arrencada mitjançant bugia de Ford, que aportava seguretat, i de
l’altra el sistema Ferguson, un mecanisme hidràulic que controlava
les eines del tractor mitjançant tres punt de suport, un avanç tan revolucionari que avui encara s’usa. El primer fruit d’aquesta tecnologia conjunta, el Ford 9N (el número prové de l’any en què es va llançar
al mercat, el 1939), anomenat “el petit gris” pel color de la seva carrosseria, va tenir un èxit extraordinari. En vuit anys se’n van vendre més
de 300.000 unitats. L’acord es va mantenir fins a la mort de Henry
Ford, esdevinguda el 1947.

Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

Alejandro Burillo va mantenir l’oficina de Saragossa operativa durant la Guerra Civil. Aquí el veiem
en una imatge de 1958, en la recentment estrenada seu del carrer de Fernando el Católico, 5 i 7.

Però no seria encertat dir que a Espanya no va passar res de significatiu durant aquells anys. El 1939, en acabar la guerra, els Parés
van restablir el contacte amb la sucursal de Saragossa esperant trobar el negoci en ruïnes, literalment o, almenys, quant a balanç econòmic. Es van dur una gran sorpresa en descobrir que el senyor Burillo
havia romàs al seu lloc i havia mantingut la relació amb els agents que
van quedar a la zona nacional per liquidar els comptes pendents. De
la mateixa manera que Pere Parés Serra havia complert la seva missió
durant la Gran Guerra, ho va fer en aquesta ocasió Alejandro Burillo.
En dos moments de gran adversitat les persones posades al càrrec del
negoci sense cap supervisió havien demostrat ser del tot mereixedores de la confiança que s’hi havia dipositat.
Malgrat tot, el 1940 es pot considerar un nou any zero en l’accidentada història d’aquesta saga de comerciants. La impossibilitat
d’importar tractors i eines de les marques fins aleshores representades (cal recordar que només acabada la contesa espanyola es va iniciar a Europa la Segona Guerra Mundial), unida a les dificultats per
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Subsolador Parés, un ormeig que rompia la terra per sota de la capa llaurable, sense voltejar-la.
Aquest model va ser fabricat pels Talleres Mariano Alegre d’Osca.

La voluminosa batedora de cereals Flother, marca destacada de fabricació alemanya que la casa
Parés va distribuir durant alguns anys.

Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

aconseguir matèries primeres per part dels fabricants nacionals i a la
manca de recanvis, van obligar a comerciar amb màquines usades i a
fer el que calgués per subsistir. Calia començar de nou i avançar pas
a pas. Les plantilles tant de Barcelona com de Saragossa van quedar
molt reduïdes, i la seva tasca es va centrar principalment en la recuperació de màquines abandonades durant la guerra, a perseguir deutors i a dur a terme una veritable reconstrucció del negoci. L’empresa
es va veure obligada a reorganitzar la cartera de proveïdors i va posar
la mirada en la importació de màquines d’origen nord-americà. Els
Parés van demostrar una vegada més que amb voluntat, imaginació i
treball dur es poden sortejar tots els obstacles.
Pere Parés Serra es va adonar que havia començat una nova era,
que les circumstàncies eren diferents i que havia d’introduir sàvia nova
a l’empresa si volia seguir endavant. Per aquest motiu va considerar
aconsellable donar entrada al negoci als seus fills Pedro i Francisco.
Per això va convertir l’empresa, fins llavors de propietat particular, en
societat comanditària, i li va canviar el nom pel de Parés y Compañía.
En aquell moment els germans Parés es van repartir les responsabilitats. En Pedro es va dedicar principalment a l’administració
i importació, i en Francisco, a la venda i postvenda, encara que les
decisions estratègiques les prenien conjuntament. En Francisco es
va veure obligat a realitzar viatges interminables per tot el territori
estatal, que mai baixaven de 70.000 quilòmetres a l’any (gairebé dues
voltes senceres a la Terra al llarg de l’equador). El caràcter sociable i
l’esperit aventurer d’aquesta família va ser un valor clau en el desenvolupament de l’empresa, ja que va facilitar la creació d’una xarxa comercial que es va anar ampliant a poc a poc i que d’una altra manera
hauria estat impossible de construir.
El 1941, en previsió d’un progressiu augment de l’activitat, la
companyia va adquirir un local a Barcelona, al carrer de Buenaventura Muñoz, 20, cantonada amb Nàpols, 8, que en el futur es convertiria
en la seu central de l’empresa.
El 1945, en ple procés de recuperació i creació de llaços comercials, Pere Parés Serra va rebre una carta del seu amic Hislop, antic
delegat a Espanya de la International Harvester Company (companyia que es trobava entre les representades per Felix Schlayer), lla-
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Tracció: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

vors vicepresident de Massey-Harris, en què li oferia la representació per a la Península i Balears de la seva firma actual. No cal dir que
la notícia va ser rebuda amb entusiasme, i hem d’afegir que aquesta
marca seria durant dècades, i amb diferència, la més important del
catàleg de Parés y Compañía.
Aquell any també va néixer el primer fill de Francisco Parés
Fernández, Francesc Parés Canalías. I el 7 de maig de 1945, el mateix dia en què Alemanya va signar la seva rendició incondicional i es
va acabar la guerra a Europa (a Àsia seguiria encara uns mesos més),
Pere Parés Serra es va jubilar. Va morir tres anys més tard, el 1948, a
l’edat de 68 anys.
Joan Artigas, que dos anys més tard entraria a l’empresa com
a responsable del servei de recanvis i que acabaria essent director
comercial de la zona de Catalunya, no el va arribar a conèixer, però
opina: “Em consta que el senyor Pere era un home intel·ligent, treballador tenaç, bon venedor i amb gran capacitat comercial. Un cop retirat del negoci, apareixia de tant en tant pel despatx, i els que el van
conèixer manifestaven que era una persona molt recta, molt enèrgica
i d’una capacitat professional extraordinària”. En canvi, un cop jubilat degué canviar notablement d’actitud. El seu nét Francesc Parés
Canalías explica que si passava per la botiga i els seus fills no hi eren,
donava festa als treballadors i tancava. “El meu pare es cabrejava
d’una manera!”, riu Francesc.

Pere Parés Serra en el seu element: un camp de blat a punt de ser segat. L’empresari va contribuir
a la mecanització i a l’augment de la productivitat de l’agricultura espanyola.
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El s successius propieta r is dels negocis dels

quals ITT ha recollit el testimoni han estat empresaris, ja que dirigien companyies. En ocasions van ser
també fabricants, ja que van dissenyar i produir maquinària agrícola i industrial. Però tots eren, abans
que res, comerciants. Importaven, distribuïen i venien equips. Tot i la diversitat d’etapes històriques,
l’evolució de la tecnologia i els canviants usos socials,
tots compartien la vocació comercial. Des que Alberto Ahles es presentava a exposicions per donar-se a
conèixer i endur-se com més medalles millor fins a les
demostracions itinerants de producte a particulars,
passant pels anuncis a la premsa o la participació en
esdeveniments públics, les companyies amb les quals
entronca International Trucks & Tractors no han escatimat mai esforços per arribar al comprador, en lloc
d’esperar que fos al revés. Comptar amb les marques
internacionals més prestigioses no va ser mai suficient; no van deixar mai de conrear el reconeixement i la
confiança amb una bona formació als concessionaris
i amb un servei tècnic fiable, però, sobretot, amb una
publicitat creativa, la participació a fires i la realització d’actes promocionals singulars. Iniciatives de molt
diversa índole, però que comparteixen una motivació:
la voluntat de seducció.
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Locomòbil
Ruston,
Proctor & Co.
Aquesta companyia anglesa
va iniciar la seva
activitat el 1884.
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Locomòbil
Ruston,
Proctor & Co.
Un catàleg més
modern de la
marca.
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1900-1902,
Deering
La companyia
nord-americana
es va fundar el
1874 i el 1902
es va integrar a
la International
Harvester
Company.
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Deering
A la portada,
Deering, i a la
contraportada,
el logotip de la
International
Harvester
Company (IHC).
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Lanz
Aquesta marca
alemanya va ser
una de les més
destacades del
catàleg de Felix
Schlayer.

Felix Schlayer
La publicitat va
tenir un paper
molt destacat
en el desenvolupament de la
companyia.
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Parés
Batedora de
disseny propi.
Es tracta del
model Blat Nº00,
al qual van seguir
el Nº01 i el Nº02.

Pedro Parés
Dos anuncis
de quan Parés
comptava
únicament amb
delegacions
a Catalunya.
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Pedro Parés
Un altre anunci
de l’època.
La fotografia
comença a
substituir
el gravat.
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Pedro Parés
Vistós anunci a
pàgina doble
que mostra les
principals eines
i màquines
comercialitzades
per la companyia.
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Fahr
La productivitat
ha estat sempre
un factor decisiu
de compra en
l’àmbit agrícola.
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1949, Granollers
Escampadissa
d’eines de Parés
Hermanos a la
Fira de l’Ascensió.

Bubba
La marca italiana
va ser una de les
primeres a comercialitzar tractors.

Diversos
Productes de les
marques Welger,
Vigatà i Lanz,
pionera, aquesta
última, en la fabricació de tractors.
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Lanz
Simplicitat,
robustesa i
economia eren
les raons per
adquirir un
tractor Lanz.
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1946-1949,
Massey-Harris
La marca
canadenca,
incorporada al
catàleg el 1946,
va marcar un
abans i un després
a la companyia.

1956, Saragossa
La nova oficina,
situada al carrer
de Fernando
el Católico, 5 i 7,
es va inaugurar
el 1957.
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Art i tecnologia
Un curiós
prospecte que
acompanyava les
dades tècniques
de la màquina
amb il·lustracions
picants i tendres.
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1946-49,
Barcelona
Tractors
Massey-Harris
Pony davant de
la seu de Parés
al carrer de
Buenaventura
Muñoz, 20.
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1957-65, Vic
Exposició de
Parés al Mercat
del Ram de Vic
(Barcelona).
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1962, Antequera
Màquines
presentades per
Parés a la fira
d’Antequera
(Màlaga).

1962, Madrid
Francisco i
Pedro Parés en
un banquet amb
directius de
Massey Ferguson
al restaurant
Lardi.

1953-54, Vic
Fira del Mercat
del Ram de Vic
(Barcelona).

1952-1965,
Lleida
Exposició de
maquinària
Lanz i Massey
Ferguson a
la Fira de Sant
Miquel.
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Fahr
La marca alemanya
va aportar grans
innovacions al
sector agrícola,
com el motor de
combustió de
quatre temps.
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1962,
La Vanguardia
Parés es va
anunciar pocs
cops a la premsa;
casualment
un d’ells va ser
el dia que va
néixer Xavier
Domènech Mir.
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Alcázar de
San Juan
Exposició de
material agrícola
a Alcázar
de San Juan
(Ciudad Real).

Madrid
Reunió de
concessionaris
d’Espanya
de Parés al
restaurant Lardi.

1964, Barcelona
Un tractor
cedit per Parés
Hermanos aplana
la sorra a la Plaça
Monumental.

1963, Granollers
Exposició de
Parés Hermanos
a la Fira de
Granollers
(Barcelona).

102

1961, Granollers
Parés Hermanos
a la Fira de
l’Ascensió de
Granollers
(Barcelona).
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104

Massey
Ferguson
Il·lustració que
mostra un conjunt
de tractor MF 25
amb embaladora.

Cóndor
La marca
espanyola de
motocultors
Cóndor també va
ser distribuïda per
Parés Hermanos.
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Activitat firal
José Ventura
Quintana, director
de la sucursal de
Madrid, entre dues
hostesses.

106

1965, Pamplona
Reunió de
servei de Massey
Ferguson.
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Lanz
Parés va
comercialitzar
trilladores i
tractors Lanz
durant els anys
quaranta i
cinquanta.

1957-1965,
Massey
Ferguson
Aquesta foto i la
inferior esquerra:
estand de Parés
Hermanos.

1953, Madrid
Parés Hermanos
va presentar
màquines
Massey-Harris
a la Feria
del Campo.

1962, Zaragoza
Foto dreta: estand
de Parés a la Feria
de Muestras.
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1967, Bilbao
Echevarri i Parés
van compartir
espai a la Feria
Internacional de
Bilbao.
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1960-1965,
Noain
Autocar a Noain
(Navarra). Entre
los passatgers hi
ha José Ventura Quintana i
Francisco i Pedro
Parés.

1967, Madrid
A la Feria del
Campo: Miguel
Moreno López
(primer per
l’esquerra) i José
María Carreño
(tercer).

1962, Madrid
Banquet al
restaurant
Lardi. Distingim
Robert Campbell,
Francisco i
Pedro Parés i
mister Soonius,
delegat de Massey
Ferguson.

1975, Sant
Quirze Safaja
Les convencions
anuals de Parés
es feien a l’Hotel
Mas Badó, a Sant
Quirze Safaja
(Barcelona).
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1963, Barcelona
Tractor Massey
Ferguson prestat
per Parés per a la
cavalcada de les
festes de la Mercè.
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1963, Lleida
Carruatge tirat
per un Massey
Ferguson a la
Batalla de Flors.

1962, Sitges
Un Massey
Ferguson 25
participa al
popular Carnaval
de Sitges
(Barcelona).
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1967, Vic
Al Mercat
del Ram de Vic
(Barcelona) es
va presentar la
caixa de canvis
automàtica
Select-O-Speed.
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1967, Barcelona
Miss Barcelona,
Miss Catalunya
i les seves
dames d’honor
damunt d’ una
retroexcavadora
Ford 4600 a la Fira
de Mostres.
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1974,
Mollerussa
Estand de Parés
Hermanos
a la Fira de
Mollerussa
(Lleida).

1967, Barcelona
Visita dels
representants
de l’ambaixada
dels Estats Units
a l’estand de
Parés a la Fira
Internacional
de Mostres.

1974,
Mollerussa
El color blau
identificava els
tractors Ford.

1974, Saragossa
A la fira d’aquell
any es va
col·locar un
Ford 9600 sobre
una estructura
giratòria
accionada per un
motor elèctric.
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Burgos
Presentació
d’equips de
construcció
Ford davant de
compradors
potencials.
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Burgos
Aquest tipus
d’activitats
divulgatives i
promocionals
van ser habituals
durant anys.
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1970, Girona
Material de
construcció
Ford a la fira
de Sant Narcís.

1963, Barcelona
Un Massey Ferguson 35 remolca
un carruatge
al Festival de la
Cançó Mediterrània, al recinte firal
de Montjuïc.

1968, Amposta
Estand del
concessionari
Talleres Giner a
la Fira d’Amposta
(Tarragona).

1963, Barcelona
Maquinària Ford
en exposició
a la Fira
Internacional
de Mostres.
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Lleida
Material de
construcció
Ford a la Fira de
Sant Miquel. En
primer terme, el
Supertigre 842.
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126

Burgos
Presentació
d’equips de
construcció Ford.

1965, Barcelona
Homenatge a
Vicente Izquierdo
amb motiu de la
medalla del Mèrit
al Treball.
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Parés Hermanos
Anunci de premsa
de la companyia.
Als anys 60 i 70
Parés comptava
amb quatre
delegacions.
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1978, Barcelona
La nova seu de
Parés, al carrer
d’Àvila, 126-138,
ocupava un
edifici de nau
i tres plantes.
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1997, Martorell
La compra del
concessionari
Scania a
Barcelona va
suposar l’entrada
en un nou sector.
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2008, ITT
Memòria
anual d’ITT,
International
Trucks &
Tractors.
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2008, ITT
Pàgines dobles de
la memòria anual
d’ITT.
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2008, ITT
Les marques amb
què comptava
l’empresa en
els sectors de
l’agricultura, el
transport i la
construcció.
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2008, ITT
L’apartat de la
memòria anual
referent a l’àrea
d’ofertes.
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2009, ITT
La identitat de la
línia de negoci
d’ITT Alquiler.
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2012, ITT
Memòria anual de
la companyia en la
qual es presenta la
nova imatge.
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2014, ITT
Nova memòria
del grup, que
incorpora les
últimes empreses
comprades.
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2014, ITT
En la memòria
d’aquell any
queda reflectida
l’entrada al
mercat xilè.

2014, ITT
El grup
distribueix
equips agrícoles,
de transport i de
construcció.

2014, ITT
La imatge de
marca s’inspira
en la roda
i busca crear
un efecte òptic
de moviment.

2014, ITT
El 60% dels
empleats del
grup estan
dedicats al servei
de postvenda.
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2014, Marroc
Els mecànics de
Vimo ITT Lavail
van demostrar els
seus coneixements
en completar el
dur raid ParísCasablanca en un
“quatre llaunes”.
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2014, Barcelona
Oficina d’ITT al
carrer de València,
284, de la capital
catalana.
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2014, Barcelona
Sala de reunions
de l’oficina d’ITT
a Barcelona.
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2014, Barcelona
Logotip del
grup ITT que
rep al visitant
en l’oficina
de Barcelona.
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Pedro i Francisco
Parés Fernández
1946 — 1972
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Acceleració: Pedro i Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

E

Pedro i Francisco Parés Fernández, 1965.

l contracte amb Massey-Harris, companyia amb seu central a
Toronto (Canadà), es va signar el 1946. La feina ben feta donava els seus fruits i s’aconseguia, per fi, allò que amb tant afany
s’havia perseguit des que la guerra va tallar d’arrel el tracte amb les
empreses alemanyes. Aquesta nova font de negoci va tenir un efecte col·lateral no menys positiu. Per dur a terme els tràmits oficials
d’importació, que s’havien de fer en diversos ministeris de la capital espanyola, es va establir tracte comercial amb l’advocat Miguel
Moreno López, relació que amb el temps derivaria en amistat i, més
tard, en un sòlid compromís professional, ja que passaria a ser soci
de l’empresa el 1952.
Gràcies, en gran part, a la bona tasca del seu nou aliat a Madrid,
els germans Pedro i Francisco Parés Fernández, ja al davant del negoci, van començar a poder importar i vendre cada vegada més unitats
de tractors.
En aquesta època l’empresa va importar també dos exemplars
de la recol·lectora de cereals automotriu amb la qual Massey-Harris havia sorprès el món uns anys abans. Les dues primeres unitats
d’aquesta màquina arribades a territori espanyol van ser muntades
peça a peça per Francisco Parés en el mas El Rosalino, situat a la localitat de Carmona (Sevilla). Aquesta compra va ser una fita tant en
la història de l’empresa com en la de la mecanització del camp espanyol, ja que la capacitat de treball d’aquestes primeres recol·lectores
no propulsades per animals va reduir enormement el temps i esforç
invertit pels agricultors en el cultiu de cereals.
Al cap de poc, el 1947, va morir Henry Ford, i Ferguson va entendre acabat el pacte que havia fet amb ell nou anys abans i que permetia al primer treure al mercat tractors amb la seva patent. Però Henry
Ford II va seguir venent màquines amb patents del seu contrincant, i
aquest el va portar a judici. L’anomenat “litigi del segle” va començar
l’1 de gener de 1948 i no es va resoldre fins sis anys més tard, el 1954,
amb una sentència condemnatòria per a Henry Ford II, que l’obligava
a pagar 9.250.000 dòlars al demandant.
Mentrestant, el 1949, a aquesta banda de l’Atlàntic, es va canviar el nom de l’empresa, que es va passar a denominar Parés Hermanos per reflectir la nova propietat. Don Pedro i don Francisco porta-
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Tractors Massey Harris aparcats davant l’oficina-exposició de Parés y Compañía a Barcelona. Al
costat del primer vehicle, model Pony, posen Pedro i Francisco Parés Fernández.

ven tota una vida dedicats a la compravenda de maquinària agrícola.
Es van formar per a això, coneixien el producte, havien trepitjat el
terreny i portaven anys, de fet, exercint de gerents, recorrent al seu
progenitor només per demanar-li assessorament en situacions especialment delicades o conflictives. Havien creat una estructura organitzativa que els posava a la primera fila del sector.
El funcionament del mercat, però, era —per dir-ho suaument—
atípic. El bloqueig econòmic en què Europa i Amèrica mantenien Espanya obligava el país a fer mans i mànigues per tirar endavant. Així,
per exemple, la importació de tractors quedava en mans dels agricultors dedicats al cultiu de patates i taronges. Aquests productes eren
dels pocs que Espanya exportava i eren, en conseqüència, l’única
manera amb la qual es podien obtenir divises. Així que la casa Parés,
com qualsevol altra empresa que volgués importar tractors, depenia
d’una sèrie de caramboles per poder-ho fer: primer, els exportadors
de fruites i hortalisses havien de fer cobraments en moneda estrangera; segon, els camperols havien d’informar el Ministeri d’Agricultura
de la seva intenció d’adquirir la maquinària; i finalment, a instàncies
d’aquest ministeri, el de Comerç repartia al seu criteri entre les dife-
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rents importadores del sector les poques unitats d’aquests vehicles
que es podien adquirir amb les divises disponibles.
En aquest ordre de coses, les possibilitats de desenvolupament
del negoci eren molt limitades. L’empresa generava pocs rèdits, encara que, d’altra banda, es percebia un creixement constant, per bé
que lent. En aquella època els germans Parés van contractar dos
mecànics que romandrien a l’empresa fins a la seva jubilació, i que
exemplifiquen el tipus de persona que constituïa l’espina dorsal de la
companyia i el tipus de caràcter que calia per prosperar en una situació com aquella. Eren Josep Forcada Estragués, cap de taller, i Josep
Pere Pallerols, conegut com a “Pepito de Sarrià”, que passava mesos
sencers viatjant per tot Espanya arreglant les màquines dels clients.
Forcada va treballar a la companyia durant prop de 30 anys, i Pallerols, durant 35. Un compromís per part dels empleats com aquest
hauria estat més difícil d’aconseguir, probablement, si els propietaris
del negoci no haguessin predicat amb l’exemple.
“Forcada era un savi despistat —explica Francesc Parés—. El
meu pare no el podia enviar a casa dels clients perquè arreglava tan
bé les avaries que la màquina no es tornava a espatllar mai més. Sempre deia que les coses estaven mal dissenyades, que es podien fer molt
millor”. Pel que fa a Pepito de Sarrià, en una ocasió va ser enviat a reparar un tractor a Monte Julia, la finca de Francisco Godia a Binaced
(Osca) i aquest se’l va endur en cotxe a Madrid a buscar el recanvi que
els faltava. Godia va ser el primer pilot espanyol que va competir a
la Fórmula 1 i, pel que sembla, pel camí degué fer una exhibició de la
seva habilitat al volant, el que no va agradar en absolut a en Pepito. A
la tornada, el mecànic va entrar molt alterat al despatx del president
(sempre parlava en tercera persona de si mateix):
—Senyor Paco, en Pepito de Sarrià anirà on vostè digui, però no
tornarà mai més a pujar al cotxe del senyor Godia.
Una altra incorporació destacada a l’equip humà de Parés va ser
la de Joan Artigas, el 1950. Artigas va respondre a un anunci publicat a La Vanguardia en què s’oferia feina a la secció de recanvis de
Motormóvil, una empresa de maquinària del camp. Els gerents de les
dues companyies eren amics, de manera que quan Francisco Parés
Fernández li va explicar al seu homòleg que necessitaven algú per
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La recol·lectora de cereals Massey-Harris 890, un model fabricat a França.

ocupar-se dels recanvis dels 170 tractors que eren a punt d’importar
d’Amèrica, aquest li va passar els currículums que havia rebut. Mesos
després que Artigas escrivís a Motormóvil proposant-se per la feina,
Francisco Parés Fernández va trucar a la seva porta i, exhibint un
paper, li va preguntar:
—¿Vostè ha escrit aquesta carta?
—Sí.
L’endemà Artigas va anar a les oficines de Parés al carrer Marquès
de l’Argentera i van tancar el tracte. Però calia salvar encara un obstacle.
—No sé ni una paraula d’anglès —va alertar Artigas.
—Els catàlegs porten figures.
—Ah, en aquest cas no hi ha problema!
Malgrat que Espanya va mantenir una posició neutral a la Segona
Guerra Mundial, el règim dictatorial del general Francisco Franco i la
seva simpatia cap a l’Alemanya nazi van deixar el país fora del Pla Marshall, el projecte d’ajudes econòmiques del Govern nord-americà per facilitar la recuperació dels països aliats després de la guerra. Tanmateix, a
partir de 1950 els Estats Units van concedir a Espanya un crèdit destinat
a l’agricultura, com a suport al Govern, per evitar que el país caigués en
l’òrbita soviètica. Així va ser com es va permetre a Parés importar 170
tractors Massey-Harris, una xifra llavors considerada astronòmica.
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Joan Artigas havia estat contractat pels seus coneixements de
mecànica, però aviat va sobresortir per la seva visió comercial. En
una ocasió, en entrar al despatx del carrer de Buenaventura Muñoz, a
Barcelona, Artigas va veure a la porta un cartell que deia: “Prohibida
l’entrada als clients. Esperin-se al vestíbul”. Els clients eren els agricultors que portaven la documentació d’acord amb la qual el Ministeri
els havia adjudicat un nombre determinat de tractors o de recol·lectores. A mesura que les màquines anaven arribant des del Canadà, Parés les anava distribuint als compradors finals, que tenien pressa per
obtenir-les. Els clients demanaven una solució que no sempre podia
prestar-se amb l’agilitat necessària. Artigas va advertir a Francisco
Parés que aquesta dinàmica comercial canviaria més d’hora que tard i que Parés va vendre
si seguien amb aquesta actitud, quan el 1952 prop de duesaixò passés es trobarien amb moltes
-centes unitats del
dificultats, no ja per tancar vendes,
sinó perquè els clients ni tan sols els Pony de Masseyrebessin. Cinc minuts després el car- -Harris. Veient la
bona marxa del
tell havia desaparegut.
El món, efectivament, estava negoci la companyia
canviant, i l’empresa s’havia d’adap- va decidir obrir
tar amb rapidesa als canvis si no vodespatx a Madrid.
lia quedar enrere. Així, el 1952 Parés
Hermanos es va convertir en societat
anònima i, al costat de Pedro i Francisco Parés Fernández, s’hi va donar entrada com a accionistes a alguns empleats de confiança, com Miguel Moreno López, encarregat de
les gestions amb el govern a Madrid, Francisco Creus Pujadas, director
de l’àrea de comptabilitat, i Vicente Izquierdo Solanas, secretari personal de Francisco Parés.
L’any següent el Ministeri d’Agricultura va liberalitzar la venda
de tractors de potència inferior a 20 cavalls de vapor. Parés va vendre aquell any prop de dues-centes unitats del Pony, el model de Massey-Harris que complia aquestes especificacions. Veient la bona marxa
del negoci, la companyia va considerar convenient ampliar la seva xarxa comercial, només formada en aquell moment per l’oficina central de
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Barcelona i la sucursal de Saragossa, i va decidir obrir despatx a Madrid. Es va comprar un terreny al carrer d’Alcalá, 187, es van iniciar les
obres i el 1955, finalment, es va inaugurar la nova seu. Se’n va fer càrrec
José Ventura Quintana, que més endavant esdevindria també accionista de la companyia.
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En aquella època, Franco va voler comprar recol·lectores per a
les seves finques i els diferents importadors li van fer demostracions
personalitzades. Els Parés li van presentar un model Massey-Harris.
Segons Miguel Moreno, el dictador va preguntar a Francisco Parés si la
màquina disposava de recanvis. L’empresari li va dir que els recanvis

Tractors a la finca Monte Julia, propietat de Francisco Godia Sales a Binaced (Saragossa).

Camperols amb un Massey Fergusson 35, a Granollers (Barcelona), 1962.

Furgoneta de servei de Parés Hermanos. Pel nom i forma legal de l’empresa i la marca distribuïda
podem datar la fotografia entre 1952 i 1956.
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no estaven subjectes a quotes i que no suposaven un problema. Però
Franco no semblava convençut:
—Sí, però si un dia la màquina s’espatlla i no teniu recanvis i els
heu de importar tindrem un problema.
El senyor Parés li va respondre, molt seriós:
—Miri, si se li espatlla la màquina, o en desmuntem una que tinguem al magatzem o n’importem una de contraban.
“Diuen que Franco es va posar a riure —explica Parés Canalías—.
Al final, però, no va escollir la nostra màquina… per descans del meu
pare, que hauria hagut de regalar-li”.
El 1956 Massey-Harris va absorbir la firma anglesa Harry Ferguson. La companyia canadenca era ja una multinacional de pes, però
després de l’adquisició, i sota la denominació Massey Ferguson, va esdevenir un actor destacadíssim del sector a nivell mundial. Ferguson
disposava d’agent a Espanya, Carlos de Salamanca, que havia estat
l’importador més antic del món de Rolls Royce i Bentley i que encara
avui és representant de les marques d’automòbils més prestigioses de
la Gran Bretanya. Però gràcies a la seva excel·lent feina com a importador de Massey-Harris durant onze anys, Parés Hermanos va ser triat
com a agent general a Espanya per a tot el material del nou grup. Gràcies a això, Parés seria durant la dècada següent una peça clau en la
introducció massiva de recol·lectores al país.

Un jove Francesc Parés Canalías mostra amb orgull una recol·lectora de cereals feta
amb un Meccano, en una foto de final dels anys cinquanta.

Local en construcció per a les oficines, magatzems i servei de Parés Hermanos al carrer de
Fernando el Católico, 5-7, de Saragossa. L’edifici es va inaugurar el 1957.
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Dia…: l’espaiosa seu (1.100 m2) de Parés al carrer de Fernando el Católico, 5 i 7, de Saragossa.

Interior de les oficines del carrer de Fernando el Católico, 5 i 7, de Saragossa.

…i nit: una altra imatge de la sucursal saragossana, inaugurada el 1957.

Algunes de les màquines i eines en exposició a la sucursal saragossana.
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Dos mecànics de Parés Hermanos fan una parada en la seva jornada laboral, durant la qual han
d’acudir als domicilis de clients a reparar màquines espatllades.

La implantació de Parés al territori seguia avançant. El 1957 va
traslladar la sucursal de Saragossa a un edifici de propietat a l’avinguda
de Fernando el Católico, 5 i 7. Un any després obria despatx a Sevilla, en
un local de lloguer, i el 1965 el traslladava a un edifici de propietat al carrer de Luis Montoto, 14. Francesc Parés va portar personalment el projecte de construcció. “Essent molt jove, mentre encara estudiava, volava
els caps de setmana de Barcelona a Madrid i d’allà a Sevilla per veure les
obres i els plànols, i a la tornada explicava la situació al meu pare”.
L’any 1960 és una altra data rellevant en aquesta història. Va ser
llavors quan Parés Hermanos va importar per primera vegada una màquina no agrícola: una retroexcavadora, la primera de Massey Ferguson que s’importava a Espanya. Encara que inicialment se’n va comercialitzar un únic model, es va posar la primera pedra d’una nova línia
de negoci que en el futur va tenir gran importància a la companyia: la
maquinària industrial.
Xavier Domènech Mir, actual president del grup que va absorbir
Parés, apunta que “Espanya ha estat el mercat més important del món
de retroexcavadores durant molts anys”. Això es deu al fet que “l’existència de venedors que creuen en el producte en facilita la implantació i
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acaba per crear una cultura entorn seu”. Parés Canalías coincideix amb
aquesta visió: “El meu avi va introduir la primera premsa belga, el primer
tractor Bubba… Era un pioner, un innovador. Hem de tenir en compte el
marc en què ens trobem: una Espanya aïllada i contingentada, en què la
dificultat, si ets importador, és importar. De manera que el teu anhel és
pensar noves coses per importar. Això et porta a una recerca constant de
maneres d’ampliar el negoci. Aquesta actitud la tenia el meu avi, la tenia
el meu pare i la tenia jo”. La contrapartida d’aquesta manera d’actuar és
el que ell anomena l’efecte missioner: “Introduir tot això costava molt al
principi, perquè era completament nou per a tothom. Vet aquí el nostre
interès per fer contínuament cursos, per formar la gent”.
A més de ser l’any en què es va
estrenar com a importador d’equips El 1960 Parés va
industrials, el 1960 Parés també es
importar per primera
va iniciar en la fabricació de maquinària, si deixem de banda la creació vegada una retrod’eines i ormejos. El seu enllaç amb excavadora Massey
el Govern, Miguel Moreno, havia Ferguson. Es va obrir
demanat al llavors ministre d’In- així una línia de nedústria, Gregorio López-Bravo, au- goci que en el futur
torització per fabricar tractors. El
va tenir gran imporgovern la hi va denegar, però va prometre concedir-los-la en un futur no tància a la companyia.
gaire llunyà i va suggerir a l’empresa
preparar-se, mentrestant, fabricant recol·lectores. Parés va obtenir llicència de Massey Ferguson i
juntament amb Garteiz Hermanos va constituir a Noain (Navarra)
la societat Motorización Agrícola SA (MASSA). En va ser el primer
director José María Castellanos, exdirectiu de Massey a Algèria que
posteriorment fou substituït per Pedro Olabarría, un enginyer acabat
de llicenciar que acabaria esdevenint soci accionista de Maquiagro,
empresa que aviat farà entrada en aquesta història.
Francesc Parés Canalías, fill de Francisco Parés Fernández, va
iniciar la seva col·laboració a la companyia el 1961, quan tenia 16 anys,
acompanyant el seu pare cada primer dimarts de mes a MASA. Mirant
enrere, Francesc valora que de qui més va aprendre a l’empresa va ser
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Tractor Massey Ferguson fabricat per MASA a Noain (Navarra), 1960-1965.

Recol·lectora Massey Ferguson 812 fabricada per MASA. Amb tanc per al gra.

Recol·lectora Massey Ferguson 31/12, també fabricada a Espanya per MASA.

del seu pare: “Feia tournés per Espanya durant quinze dies i tornava a
casa. Hi havia dies que li deia: ‘Pare, para ja, que he d’anar a dormir!’.
Era un treballador incansable. Tenia intel·ligència emocional, a l’empresa portava les relacions públiques. Li interessava molt que jo tingués una educació pràctica. Era un self-made man, els títols no li importaven gaire”.
Des d’un punt de vista tècnic, un altre mestre important per a
Francesc Parés va ser Josep Maria Bordes. “Quan vaig entrar a l’empresa el meu pare em va fer passar per tots els departaments. El primer
al que vaig anar a raure va ser el d’assistència tècnica, que dirigia Bordes. Aquest em va veure com el fill del propietari, com un protegit, i no
m’ho va voler posar fàcil. Em va donar el catàleg del Massey 65 i em va
encarregar traduir-lo al castellà. Ho vaig fer tan bé com vaig poder i
l’hi vaig lliurar. Llavors em va donar quatre manuals més. Vaig tenir el
dilema de si queixar-me de la situació al meu pare i vaig decidir que no,
i que a més de traduir-los me’ls estudiaria a consciència.”
L’any següent, el 1962, també va ser clau per als germans Parés,
que van veure com s’iniciava una etapa d’esplendor per a la companyia.
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A final d’any, el govern va decidir liberalitzar les importacions, posant
així punt final a la política dirigista que havia dominat el mercat durant
més de dues dècades. Tot i que el decret per liberalitzar la fabricació de
maquinària agrícola encara trigaria a arribar, aquest fet va contribuir
indubtablement a fer que l’empresa augmentés les vendes de manera
exponencial. Es van arribar a vendre 2.500 tractors en un any i es van
importar productes fins llavors inexistents en el mercat espanyol, com
el compressor Hydor. En el moment de màxima activitat, Parés importava productes de 32 fabricants diferents. Reflex d’aquest creixement
del negoci, la companyia va adquirir un edifici al carrer d’Àvila, 126138, de Barcelona, per dedicar-lo a magatzem.
Però el camí fins allà no havia estat fàcil. “Durant quatre o cinc
anys sortíem els dilluns juntament amb els concessionaris a vendre
màquines als agricultors i tornàvem els dissabtes o els diumenges al
matí”, recorda Joan Artigas. Francisco Parés Fernández solia dir que
els venedors i mecànics de l’empresa es podien considerar “apòstols”
de la mecanització del camp.

Furgoneta usada a Sevilla per al servei de mecànics i repartiment. Fotografia de 1961.
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Magatzem de Parés Hermanos al carrer d’Àvila, 128, de Barcelona, el 1966.

Oficina central de Parés al carrer de Buenaventura Muñoz, 20, de Barcelona. 1966.
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Exposició de Parés Hermanos a la Fira de l’Ascensió de Granollers (Barcelona), en col·laboració
amb Herramientas Agrícolas Bosch, el concessionari a la ciutat. Maig de 1962.

Exposició de maquinària Massey Ferguson a la Feria Oficial y Nacional de Muestras de Saragossa,
que va tenir lloc del 2 al 20 d’octubre de 1963.
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Els productes de l’empresa es donaven a conèixer principalment
assistint a les fires del sector, com la de Muestras de Saragossa, la del
Campo de Madrid o la d’Artés, a la província de Barcelona, i mitjançant la premsa, tot i que la publicitat en diaris era excepcional. Un bon
exemple d’això és l’anunci aparegut a La Vanguardia el 20 de maig de
1962, data en la qual, curiosament, naixia Xavier Domènech, president
del grup a l’actualitat.
No eren menys importants les demostracions de material sobre
el terreny. Els venedors del grup van recórrer tot Espanya donant a
conèixer als pagesos les prestacions i qualitats de diferents màquines
que podien ser del seu interès. No feia falta que ho anunciessin. Quan
arribaven a un poble, corria el boca a orella i hi acudia tothom. Així
va ser com les màquines de Parés es van anar estenent pel camp espanyol. Encara que no va ser aquest l’únic recurs que van utilitzar. Els
concessionaris de Parés tenien la consigna de prestar maquinària per
a tota mena de desfilades i cavalcades: Reis, Carnaval, festes locals de
tot caire… Així s’aconseguia que les marques importades per Parés estiguessin presents en la ment dels compradors potencials. En realitat,
les marques ja eren de les més conegudes del sector, però sempre es va
considerar positiu participar activament en la vida social i cultural de
la localitat on estaven implantats.
El 1965, en plena expansió del mercat de la maquinària agrícola a Espanya, quan Parés, sense deixar de sembrar, anava recollint els
fruits de dècades de sacrifici sense que, pel que sembla, s’hagués de
produir de manera immediata cap novetat, va ocórrer un fet que acabaria alterant profundament el curs de la història de la firma. Tot i que
per explicar-ho hem de retrocedir unes dècades.
Ford, que havia tingut representació a Espanya des de 1907, va
obrir el 1920 la seva primera sucursal al país constituint a Cadis la
Ford Motor Co. Posteriorment va traslladar la factoria a Barcelona i
va passar a denominar-se Ford Motor Ibérica, nom que en retirar-se
la companyia nord-americana de l’accionariat es va escurçar a Motor Ibèrica. El contracte de llicència amb Ford tenia vigència fins
1965. Llavors, en el moment de renovar, els nord-americans van voler tornar a entrar a la societat com a accionistes majoritaris, cosa
que Motor Ibérica no estava disposada a acceptar. La negociació es va

16 9

170

1878

Acceleració: Pedro i Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

Signatura del contracte amb Ford. Francisco Parés, un representant de la marca i Pedro Parés, 1965.

La renovada seu de Parés al carrer d’Àvila, 126-128, de Barcelona, en una imatge de 1987.

allargar. Massey Ferguson va veure una oportunitat de treure profit
de l’embolic i va comprar accions de Motor Ibèrica davant la sorpresa
de la majoria dels implicats. També de Parés. Els representants de
Massey els van prometre que seguirien comptant plenament amb
ells, però a l’hora de la veritat els van oferir una part minsa del negoci,
només la de la maquinària agrícola a Andalusia.
El tracte va ser considerat inacceptable. Després de vint anys de
dedicació i esforç, Parés s’havia d’acontentar amb un paper secundari
com a agent de la casa canadenca. Però estava a punt de produir-se un
gir inesperat. En plena negociació entre Massey i Parés, Ford va oferir
als segons la representació exclusiva a Espanya de la seva maquinària
agrícola i industrial. “Estant el meu pare i el meu oncle de viatge, un dia
van aparèixer al despatx Allan Shanks i Peter Fowles preguntant pels
senyors Parés —explica Francesc Parés Canalías—. Els vaig atendre jo.
Ens volien oferir la representació de Ford a Espanya. Jo els vaig dir que
ho veia difícil, que estàvem lligats a Massey. Però ells van contestar que
esperarien fins a l’últim moment. Quant Massey ens va confirmar que
només ens oferia els tractors per a Andalusia, vam trucar a la Ford i en
menys d’una setmana vam signar amb ells”.

El cessament definitiu de la relació amb Massey Ferguson es va
produir al final d’agost de 1965 i el contracte de representació per a
les línies de tractors agrícoles i equips amb retroexcavadora de Ford
es va signar el 3 de setembre. En aquell moment, Francesc Parés Canalías era a Stoneleigh, l’escola de Massey a Anglaterra. “Vaig rebre
un tèlex del meu pare que deia: ‘Hem deixat els vermells. Estem amb
els blaus [en referència als colors típics de les carrosseries de cada
marca]. T’espero a Basildon [la fàbrica de Ford] dilluns’.” Juntament
amb un company polonès i com a pràctica d’un curs, Francesc Parés
havia estat desmuntant una recol·lectora. Va deixar un missatge al
seu col·lega desitjant-li que, quan la tornés a muntar, la màquina funcionés, i se’n va anar.
Gairebé d’un dia per l’altre Parés deia adéu a una de les grans
marques del sector (el canvi va comportar també que les accions de la
fàbrica de MASSA a Navarra passessin a mans de Motor Ibèrica) i donava la benvinguda a un altre gegant amb qui s’establia un vincle durador i que havia de reportar també grans satisfaccions.
Va caldre, però, adaptar-se a la nova situació. Per formar els empleats de Parés sobre els models Ford va venir a Espanya Louis Turf,
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responsable de l’Agricultural Machinery Central de la companyia a
Detroit. La presentació del producte als concessionaris es va fer convocant reunions en quatre punts neuràlgics: Barcelona, Madrid, Saragossa i Sevilla. Posteriorment seria Joan Artigas qui viatjaria cada quinze
dies al Henry Ford Institute of Agricultural Engineering de Boreham,
centre situat en una elegant mansió del segle XVIII al comtat d’Essex
(Anglaterra), per fer T to T o trainer to trainers, és a dir, a formar-se per
poder formar al seu torn venedors i mecànics, o bé per assistir a presentacions de productes.
D’altra banda, Francesc Parés Canalías va ser enviat als Estats
Units a conèixer de primera mà els
productes i la filosofia de la nova reGairebé d’un dia
presentada. “Vaig passar un cap de
per l’altre Parés deia
setmana sol a Nova York. Em vaig poadéu a una de les
sar unes sabatilles esportives i vaig
grans marques del
anar corrent fins al Bronx. De Nova
sector i donava la
York vaig volar a Detroit, on em va rebenvinguda a un altre bre el senyor Orbegoso. Em va donar
les claus d’un Mercury, una targeta de
gegant que havia de
i un mapa on em va assenyalar
reportar també grans crèdit
l’hotel i l’oficina, i em va dir: ‘T’espesatisfaccions: Ford.
rem demà al matí “. No havia vist mai
un cotxe d’aquesta mida. Em vaig llegir el manual d’instruccions i em vaig
posar a donar voltes amb el cotxe pel pàrquing fins que em vaig veure
preparat per sortir al carrer”.
Al cap de pocs dies el van enviar a una escola que la marca tenia
a Paris, una petita ciutat de Texas. “Vaig volar en un DC-2 amb un
col·lega peruà. A París ens esperaven l’alcalde i el director de l’escola. Vam ser els dos primers estrangers que vam visitar el centre. La
ciutat era increïble. Ens van portar directament a comprar un barret
i unes botes. A l’hora de dinar, el xèrif es treia el cinturó amb les pistoles i el deixava al penjador, on la gent deixava els abrics. En aquella
època, al contrari d’ara, es donaven subsidis per a la desforestació.
Existia el temor que no hi hauria prou aliments per a tota la població
del planeta. La Ford havia produït una pel·lícula sobre el tema titula-
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da El món no pot esperar. L’empresa llogava una gran finca a Texas per
un període de 20 anys. No pagava lloguer, però muntava una escola:
amb la seva maquinària d’obres públiques desforestaven una parcel·
la i la convertien en terreny d’ús agrícola, i amb la maquinària agrícola la conreaven. I a més servia per fer pràctiques”.
El tarannà viatger i la personalitat sociable formen part de l’ADN
dels Parés. Uns trets que van permetre als membres de les diferents
generacions d’aquesta saga emprenedora obrir-se al món i aventurar-se a explorar nous mercats, sempre amb una mentalitat oberta i
una extraordinària capacitat d’adaptació que els va aplanar el camí al
llarg dels anys. Van viatjar per negociar contractes amb proveïdors, per
formar-se, per visitar clients… En aquesta línia, poc després de la seva
ruta nord-americana, Francesc Parés va fer una nova ruta per Europa
per donar a conèixer la companyia a les empreses que fabricaven màquines amb motors o components Ford. En aquella ocasió va conduir
per tot el continent. “Vaig recórrer tot Europa en un 600. Vaig estar
tres mesos fora, sense passar més de dues nits seguides a la mateixa
ciutat”, explica.

Visita de Pedro i Francisco Parés (segon i quart per l’esquerra) a la fàbrica Yale-Trojan de Batavia
(Estats Units). Fotografia feta el 27 de febrer de 1969.
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No obstant això, el flux de coneixement es produïa en els dos sentits. Sovint arribaven a Parés visitants de la Ford. La companyia oferia
als seus executius world tours perquè coneguessin com funcionaven les
diferents delegacions, i Espanya era un dels destins preferits. Francesc
Parés relata una anècdota referent a aquestes visites. “Sovint, quan es
feien presentacions deien: ‘Senyor tal, aquest és don Pedro’, al què els
americans responien: ‘Hi, Don!’.”
La reorientació cap a Ford com a principal proveïdor es va dur a
terme sense desatendre altres representacions i sense deixar de buscar
activament oportunitats de negoci. El 1966 Francisco Parés Fernández
va obtenir en un viatge a Itàlia la concessió per a Espanya dels molins
per a àrids OMFP. Aquest mateix any el seu fill Francesc entrava com a
soci a la companyia. Dos anys després Parés va col·laborar amb una altra
firma espanyola en el disseny de vibradors per a la recollida d’olives pensats especialment per ser usats amb un nou tractor de gran qualitat que
aleshores es començava a comercialitzar, el County Super 4, vehicle amb
tracció a les quatre rodes que muntava sobre el xassís del Ford 5000.
Parés Hermanos va ser també la primera companyia europea
que va importar el Ford 8000, un tractor de 115 o 120 cavalls, segons
la versió. Així, les primeres unitats del model arribades a Europa es
van rebre a Espanya i van tenir una acollida excel·lent. Noves versions
d’aquest model, les 9000, 9600 i 9700, s’usen encara als nostres camps.
L’èxit de l’aposta es devia a l’extraordinari coneixement del mercat que
amb els anys havia adquirit la casa Parés. “Vam veure que a Espanya
hi havia demanda de potències superiors als 100 CV —assegura Joan
Artigas—. A Europa, les finques són en general de dimensions inferiors.
A més, a Espanya el tractor necessita el doble de capacitat de tir que a
França, Alemanya o Anglaterra, perquè la terra és més dura, més tenaç. Per això el 8000 podia tenir més interès aquí que allà”. Parés havia estat una empresa atenta a la innovació des de molt abans de dir-se
Parés. Aquesta característica es trobava en la companyia fundada per
Alberto Ahles, es va transmetre al negoci comandat per Felix Schlayer,
d’aquí a Parés, i va passar posteriorment a ITT.
Una altra particularitat comuna a la diversitat de projectes que es
van passar el relleu al llarg dels anys era la recerca de l’excel·lència. Sempre
van treballar amb les millors firmes del sector. Explica Artigas: “Nosaltres
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Signatura del contracte amb Ford: Miguel Moreno, Francisco Parés, el representant de Ford,
Pedro Parés i Francesc Parés Canalías. Presideix l’acte el retrat de Pere Parés Serra.

veníem màquines al final de la vida útil de les quals et gastaves un 10 o un
20% del preu en recanvis. Amb màquines nacionals et gastaves el 100%.
No perquè els enginyers espanyols no fossin bons. Jo en vaig conèixer
molts i eren dels millors del món. El que passava és que en la dècada dels
cinquanta a Espanya no es feien acers de qualitat, no hi havia les matèries
primeres adequades. Ens faltava el crom, el níquel, el molibdè necessaris
per dotar els acers d’una resistència mecànica adequada. Existia el talent,
però no hi havia els mitjans per fabricar productes de qualitat”.
Francesc Parés confirma la dada de baix consum de recanvis. “Un
delegat de Ford estava convençut que amagàvem els recanvis originals
i veníem recanvis pirates. Es basava en el fet que el consum de recanvis
a Espanya era molt més baix que a la resta de països d’Europa. Jo li vaig
dir: ‘Comprovem-ho’. Vam agafar un llistat de cent pagesos als quals havíem venut tractors, els vam anar a visitar i els vam sotmetre a un qüestionari preparat per ell. La conclusió a la qual vam arribar va ser que a
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Exposició de Parés Hermanos en una fira industrial de 1967. Al centre de la imatge s’observa una
rasadora contínua de cadena Davis, de fabricació nord-americana.

El luxós vestíbul de la sucursal de Parés a Sevilla, situada al número 14 del cèntric carrer de Luis
Montoto. Aquesta delegació es va inaugurar el 1966.

Acceleració: Pedro i Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

Espanya els tractors no es feien malbé. El que passava era un fenomen
relacionat amb el concepte de marca. Si compres un cotxe molt barat li
dones molta guerra, mentre que si és car el cuides més. Nosaltres donàvem molt bona assistència tècnica, però a més els agricultors tenien moltíssima cura de les màquines”.
El 1969, amb l’objectiu d’ampliar la xarxa de maquinària agrícola
per cobrir millor les necessitats del camp espanyol, Parés va incorporar una nova marca al seu catàleg: Antonio Carraro di Giovanni, un
fabricant italià de tractors compactes de quatre rodes motrius que per
encàrrec de un convent caputxí havia creat el tractor articulat o reversible, en la qual el conductor podia
canviar de posició, de manera que la En anys posteriors
màquina podia passar d’arrossegar
es van anar afegint
un ormeig a empènyer-lo.
Els Carraro eren una nissaga noves marques al
familiar de fabricants de tractors de catàleg de l’empresa.
Campodarsego (Pàdua). “L’avi Gi- El 1972 ho van fer la
ovanni Carraro, en ‘Nono’, conduïa danesa Farendløse
un Jaguar, i perquè pogués visitar la i la irlandesa
fàbrica en cotxe li van fer els passaIrish Sugar.
dissos a mida”, explica en Francesc.
“Per obtenir el permís d’importació
d’un tractor l’havies de portar a Madrid a homologar-ne la potència. I segons aquesta potència el Govern t’atorgava una quota de gasoil a preu
subvencionat. Els tractors Antonio Carraro duien motors Ruggerini i
sempre ens donaven menor potència de la indicada. El meu pare enviava sovint tèlex al senyor Antonio Carraro queixant-se d’això. I aquest
al final li va dir: “Don Paco, calmi’s. ¿Que no sap vostè que els cavallini
italiani són una mica més piccolos que els espanyols?’”.
El 1971 Parés Hermanos obrir sucursal a Lleida comprant les instal·lacions del fins llavors agent de l’empresa per a aquella província,
Josep Maria Llovera. Aquell mateix any Francesc Parés Canalías va
assumir la direcció del departament comercial de la societat. En aquest
càrrec va apostar per incorporar al catàleg noves marques d’eines i ormejos. Per aquest motiu li va tocar tornar a viatjar intensament per
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Europa. Va visitar totes les fires especialitzades del vell continent per
esbrinar qui eren els millors fabricants.
Així va ser com va obtenir la representació de Hardi, el més gran
fabricant europeu de polvoritzadores i atomitzadores de productes
fitosanitaris. “El senyor Hartvig Jensen no me la volia donar, perquè
volia una companyia del seu sector. Al final el vaig convèncer en un sopar i li vaig fer signar un menú”. Seguint els preceptes de màrqueting
apresos dels nord-americans, van idear una forma original de cridar
l’atenció sobre la marca. “A la fira de Granollers vam omplir una polvoritzadora Hardi d’aigua i perfum i vam ruixar el públic. Als pagesos els
va encantar”, revela l’empresari.
En els anys posteriors es van anar afegint noves marques al catàleg de l’empresa. El 1972, concretament, ho van fer la danesa Farendløse, fabricant de dalladores de tambor, i la irlandesa Irish Sugar, que
comercialitzava una avançada recol·lectora de remolatxa.
Amb l’any acabava una etapa molt fructífera de la companyia. I
un nou canvi de vital importància, que marcaria significativament el
futur de l’empresa, era a punt d’arribar. Després de la jubilació de Pedro i Francisco Parés Fernández, arribava saba nova per manejar del
timó. Francesc Parés Canalías, fill del segon, va ser l’escollit per ocupar
el càrrec de director, mentre que Manel Roig va passar a encarregar-se
de la direcció comercial. Era un equip altament preparat que havia de
donar un gran impuls a l’empresa, però que es va haver d’enfrontar a un
enemic imprevist i despietat…

Acceleració: Pedro i Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

Vista des de l’interior de l’oficina central barcelonina de Parés Hermanos, al carrer de
Buenaventura Muñoz, 20, cantonada amb Nàpols, 8. Fotografia de 1953.
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ITT distribueix equips per a professionals,

eines especialitzades en la sembra, conreu de la terra,
moviments de terres, recol·lecció, transport, compactació, elevació i manipulació de càrregues… Des
de l’inici de l’activitat dels seus antecessors a la fi del
segle XIX fins a avui l’empresa ha procurat obtenir la
representació dels millors fabricants del món, els que
podien assegurar en cada moment les màximes prestacions en el funcionament dels seus equips. Com a
mostra de l’admiració que sentim per aquestes màquines, hem preparat aquest àlbum il·lustrat de recol·lectores, tractors, excavadores i camions que han fet història, ja sigui perquè han representat un avenç tècnic
significatiu, perquè han satisfet millor que altres les
necessitats específiques del client espanyol, perquè
han suposat una fita en les vendes de la companyia o,
en definitiva, perquè han deixat un record inesborrable entre agricultors, treballadors de la construcció i
transportistes. Per a ells i per a nosaltres aquestes màquines són autèntiques peces de museu. Heus aquí un
breu resum en ordre cronològic de 140 anys de desenvolupament tecnològic des dels inicis de la Revolució
Industrial fins ben entrat el nou mil·lenni.

Batedora de cereals Ruston, Proctor & Company (1906-1930)
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Locomòbil Ruston, Proctor & Company (1907-1918)

Tractor Bubba (1926-33)

Tractor agrícola Lanz D7500 (1935)

Tractor eruga Lanz Bulldog D1560 (1936-43)
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Tractor Massey-Harris 820 (1954)

Recol·lectora de cereals Massey Ferguson 780 (1955)

Tractor Massey-Harris 35 (Perkins Diesel)
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Tractor Fiat 110-90 (1986-2003)

Tractor Ford TW25 (1983-89)

Tractor Ford 2000 (1965-75)
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Recol·lectora de cereals New Holland 8070 (1982)

Excavadora de cadena Ford H47
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Tractor Ford 7840 (1991-95) i embaladora New Holland D1000 (1991)
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Tractor eruga New Holland Fiat 8285 (1994-96)

Tractor CaseIH Maxxum 115 (2007-14)
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Autocar turístic Scania Touring

Minicarregadora Bobcat S175

Camió Scania 113 (1987-95)

Retroexacavadora New Holland LB110
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Excavadora de cadena Takeuchi TB1140

Manipulador telescòpic Manitou MT732
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Miniexcavadora Bobcat E35
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Vendimiadora New Holland VL5080

Compactador Hamm 3414
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Camió Scania amb semiremolc Schmitz

206

1878

207

Les Màquines

Cosechadora New Holland CX8080 (2012)
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Carregadora de rodes New Holland W170C
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Tractor New Holland T7250 (2011-13)

212

1878

213

Canvi de rasant

Francesc
Parés Canalías
1973 — 1983

214

1878

Canvi de rasant: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

E

Francesc Parés Canalías, 1973-83.

l 1973, amb l’arribada de Francesc Parés Canalías a la direcció, es va iniciar un nou capítol en la història de l’empresa. Però
aquest va ser també un any clau en l’esdevenir del món. La crisi
del petroli, sorgida en frenar els estats de l’OAPEP les exportacions de
cru als països que havien donat suport a Israel en la guerra contra Síria
i Egipte, va comportar una elevada inflació i una reducció de l’activitat
econòmica als Estats Units i a Europa i, potser més important, la primera presa de consciència en aquests països de la seva dependència i
fragilitat. Les idees sobre el malbaratament energètic i la sostenibilitat
venien de lluny, però va ser llavors quan es van gravar a foc en el subconscient col·lectiu de les societats occidentals.
Arribaven temps difícils i Parés es preparava per a rebre’ls. Els
darrers tres anys, en el seu càrrec de director comercial, Francesc
Parés Canalías ja havia apostat per ampliar el ventall de marques representades i per fer-ho principalment mitjançant fabricants d’eines
i ormejos. Un cop nomenat director general va seguir aplicant sense
dilació els canvis que al seu parer havien d’assegurar la supervivència
de la companyia en el nou entorn que estava sorgint.
El primer encàrrec que els consellers de Parés van fer al nou
director va ser el disseny d’un pla de desenvolupament de l’empresa.
Aquest va presentar un detallat projecte que establia la nova política
a seguir, l’obertura de noves sucursals i una reorganització general. El
pla, que es va implantar esglaonadament entre 1976 i 1980, va ser clau
per captar nous inversors. Va ser així com es va produir l’entrada a la
companyia d’Investors in Industry (3i), una prestigiosa multinacional
de capital d’inversió i capital risc amb seu a Londres, que va adquirir
una quarta part de les accions.
El 1974 es va iniciar la comercialització del material de farratge i premses embaladores Bamford. L’any següent Francisco Parés
Fernández, coneixedor de la idoneïtat dels tractors d’eruga per als sòls
andalusos, i en no disposar Ford d’aquest tipus de model, es va interessar per Landini. No obstant això, la marca italiana formava llavors
part del grup Massey Ferguson, competència directa de Ford. Massey
estava disposada a donar a Parés la representació dels cingolati (tractors de cadenes) Landini sempre que es quedés a més la dels de rodes,
mentre que Ford només acceptava que el seu representant espanyol ad-
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Francesc Parés Canalías saluda el ministre d’Agricultura, José Delamo Espinosa, a la Feria de
Maquinaria Agrícola de Saragossa de 1981, en presència dels senyors Erskine i Carreño.

quirís màquines d’eruga i sempre que fossin de qualsevol marca menys
aquesta. Al final, després de moltes negociacions, es va aconseguir la
quadratura del cercle i Parés va poder afegir un altre nom de prestigi
al seu catàleg.
També la Ford Motor Company va ampliar les condicions del seu
contracte amb Parés. El novembre de 1976 li va cedir la representació a
Espanya de la seva línia d’equips per a la construcció. Parés ja havia posat anys enrere el primer peu en aquest sector en comprar l’excavadora 750 de Massey Ferguson, però a partir de l’acord amb Ford aquesta
àrea va començar a tenir un pes important dins del negoci.
En aquells temps, l’oficina de la capital espanyola s’havia tornat
poc operativa a causa del ràpid creixement urbanístic. La càrrega i descàrrega de material generava embussos de trànsit i l’espai de magatzem i taller resultava insuficient, de manera que es van comprar terrenys a la veïna població d’Alcalá d’Henares per edificar una nova seu,
les obres de la qual van acabar aquell mateix any.
L’empresa seguia en expansió i es va dur a terme una nova ampliació de capital, que va quedar repartit entre 31 accionistes. Es va tancar
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l’oficina de Lleida i la sucursal per a Catalunya i Balears es va establir
a Sant Andreu de la Barca, a uns 20 quilòmetres de Barcelona. Es van
inaugurar també altres dues seus: una a València, que cobria la zona de
llevant i províncies limítrofes d’Albacete, Conca i Múrcia, i una altra
a Lleó, que s’ocupava del nord-oest espanyol. Aquestes se sumaven a
les d’Alcalá de Henares (zona centre) i Sevilla (zona sud). Alhora, es va
acordar enderrocar l’immoble del carrer d’Àvila, 126-138, de Barcelona, per construir de bell nou en el terreny un edifici de nau i tres plantes en el qual instal·lar tots els serveis de la seu central.
El nou edifici es va inaugurar el 1978, any del centenari de la
fundació de la companyia. El prospecte editat amb motiu de l’efemè- El 1978, any del
ride, titulat “Cent anys al servei de
centenari de la seva
l’agricultura i la construcció”, aporta
dades sobre la situació de l’empresa fundació, Parés
en aquell moment. Parés és llavors Hermanos era
“una organització que ocupa, en tot una organització
el territori espanyol, 200 persones i que ocupava 200
30.000 m2 d’espai útil” i les marques persones i dispoque representa són Ford, County, Ansava de 30.000 m2
tonio Carraro, OMFP, Massey-Ferguson-Landini, Hydor, Irish Sugar, Har- d’espai útil.
di, Farendløse i Bamford, un autèntic
who’s who de la maquinària agrícola i
d’obres públiques.
Per commemorar el centenari, Parés va convidar tots els distribuïdors d’Espanya a Barcelona, on se’ls va oferir un sopar de gala. L’empresa s’havia caracteritzat sempre per la imaginació amb què ideava
els esdeveniments comercials; sovint es tractava d’accions atrevides
amb què aconseguia cridar l’atenció de col·laboradors i clients, alhora que es posicionava com a companyia moderna i solvent. En aquesta
ocasió, abans del sopar es va fer als participants a una visita guiada per
alguns punts turístics destacats de la ciutat. Un d’ells va ser el Gran Teatre del Liceu, on, mentre els venedors admiraven la decoració del pati
de butaques, el teló es va aixecar i van aparèixer per sorpresa els últims
models de tractors Ford.
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Unitats del Ford 2000 a la Fira de Sant Narcís de Girona, parc de la Devesa, 1970.

Francisco Parés, Mario Villela i Pedro Parés a la fàbrica Ford a Basildon (Anglaterra), el 1965.

En una altra ocasió, per a la presentació d’una nova sèrie, un
tractor es va pujar peça per peça al primer pis de l’Hotel Palace de Barcelona, on es va tornar a muntar. Trobar-se en un petit saló amb una
màquina que de cap manera no hauria pogut ser pujada a la planta, i no
diguem ja fer-la passar per la porta, va causar un gran efecte entre els
assistents. Francesc Parés havia pres la idea d’uns estudiants de Boreham, que havien gastat una broma als seus instructors desmuntant
un Ford i tornant-lo a muntar a l’interior del pub del centre educatiu.
Aquest tipus d’accions en llocs insospitats eren habituals a Ford i els
seus directius animaven els seus representants a diferents països a ferles. Aquesta filosofia, però, connectava a la perfecció amb la idea que es
tenia a Parés de les relacions públiques.
La companyia nord-americana estava dirigida llavors per
Henry Ford II, nét del fundador. L’empresari havia dirigit amb èxit
(mitjançant el fitxatge dels whiz kids, joves enginyers i economistes
que havien estat al davant del departament estadístic de la força aèria nord-americana durant la Segona Guerra Mundial, o de Lee Ia-

cocca, dissenyador del Ford Mustang, per exemple) la transformació
de la companyia en el quart grup industrial del món. Era un home
de caràcter fort i de moral estricta. “Havia prohibit als seus treballadors divorciar-se… fins que ho va fer ell. L’any següent hi va haver
250 divorcis a la Ford”, explica Francesc Parés.
El 1980 es va presentar, segons el que preveia el pla de desenvolupament, el Manual d’organització de Parés Hermanos. S’hi defensava que el grup havia de ser reconegut per la qualitat del servei
que prestava als clients, pel reclutament, formació i motivació d’un
equip humà preparat i imbuït dels mètodes de gestió empresarial
més moderns, i per una organització que busqués la màxima eficiència en la gestió dels recursos. Seguint aquests principis, l’empresa
es dividia en dues subdireccions, la d’Operacions Financeres, la titularitat de la qual es va donar a Antonio Cirera, i la d’Operacions
Comercials, al càrrec de la qual es va posar a Josep Giné Davi, gestors, tots dos, altament qualificats fitxats expressament per ocupar
aquestes posicions.
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Henry Ford II el 1978, en el centenari de la companyia: “A Pedro Parés, amb els meus millors desitjos”.

A parer de Joan Artigas, un dels valors més notables de l’empresa
era efectivament “la seva filosofia de servei al client, que cada un d’ells
fos tractat com el millor dels amics, independent que fos propietari
d’un tractor o de deu”. Un altre, afegeix, era “la formació continuada
als nostres concessionaris, als quals donàvem a conèixer nous productes per, amb això, aconseguir incentivar-los a vendre i fidelitzar-los a
Parés Hermanos i a les seves representades”. Ell mateix viatjava contínuament a l’escola de Ford a Boreham i al departament de producte a

Recol·lectora Ransomes Cavalier 2800 en acció en un camp de l’empresa Raimat. Abans de
l’arribada de New Holland, Parés va representar aquesta marca durant tres anys.
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Francisco Parés Fernández, Francesc Parés Canalías i Pedro Parés Fernández a la fàbrica de Ford
a Basildon (Regne Unit).

Basildon (Anglaterra) per familiaritzar-se amb les característiques de
la maquinària i poder transmetre aquest coneixement a tercers.
Al principi de la dècada dels vuitanta aquesta filosofia va aportar
a Parés nous aliats. Un d’ells va ser Lansing Bagnall, fabricant de carretons elevadors i màquines per a interiors, amb qui es va establir una
joint venture. I un altre va ser Kverneland, líder en el sector de les arades. Davant la incògnita de com respondria l’agricultor espanyol a la
marca noruega, Joan Artigas va preguntar a un bon nombre de clients
si estarien disposats a pagar un preu més elevat per una arada de més
qualitat. La resposta va ser unànimement afirmativa. Aquell any va fer
una comanda de 150 unitats, una xifra d’importació que al cap d’un
lustre ja s’havia multiplicat per deu.
El prestigi de Kverneland estava justificat. En una ocasió, un dels
propietaris del concessionari Hermanos Brun, de Zuera (Saragossa),
va dir a Artigas:
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—Fa dues setmanes vaig estrenar una màquina i ja l’he partir
per la meitat.
—Doncs la Kverneland no es trenca.
—¡Ha! No m’ho crec. Aquesta em duraria encara menys.
—Miri, vostè se l’emporta i la té deu dies. Passat aquest temps o bé
em porta en un camió tots els trossets en què s’hagi trencat l’arada o bé
em porta el talonari.
Al cap de deu dies el camperol va arribar sense camió i amb el
talonari.
—Què ha passat? —Li va preguntar Artigas.
—Doncs que no l’he pogut trencar.
Encara que Artigas coneixia els A la crisi del petroli
tractaments tèrmics i les resistències
de 1973 s’hi va sumar
dels acers, va córrer un risc considerable en jugar-se una arada que costava el 1975 l’alliberament
gairebé un milió de pessetes (6.000 de les reserves de
euros al canvi, el doble ajustant el preu blat rus. D’un dia per
a la inflació). Si hagués perdut l’aposta l’altre la demanda de
hauria hagut de dedicar un any de sou maquinària agrícola
a pagar la màquina. La seva basa, i la de
es va contraure i molts
Parés, era el profund coneixement que
van deixar de pagar.
tenia del producte i del client.
Però en plena fase expansiva de
l’empresa, el context socioeconòmic
mundial va fer un nou gir que va posar de nou Parés Hermanos contra les
cordes. A la crisi del petroli de 1973 s’hi va sumar el 1975 l’alliberament de
les reserves de blat rus, que a la llarga va provocar una caiguda del preu
dels cereals a tot el món i, en conseqüència, la ruïna de molts petits i grans
agricultors. D’un any per l’altre la demanda de maquinària agrícola es va
contraure i molts clients van deixar de pagar les quotes degudes. “Si normalment fèiem una provisió de 20 milions de pessetes per a devolucions
de lletres, en base a les dades històriques, de sobte es van presentar devolucions per valor de 100 milions. Això ens va crear una crisi de tresoreria
extraordinària, que es va agreujar per la gestió que en van fer els bancs”,
recorda Francesc Parés. Va començar així un canvi de tendència. De créixer amb puixança es va passar sobtadament a una profunda contracció.
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El director va convocar una reunió d’urgència per decidir quina solució es podia aplicar i després de llargues discussions es va
prendre una decisió dràstica: “Deixar de pagar a qui més diners tenia i més ens necessitava. És a dir, a la Ford”. La multinacional va
acceptar les noves condicions, però en contrapartida va exigir que
se li permetés sotmetre l’empresa a un control exhaustiu. Va enviar
interventors que, entre altres coses, van obligar a reduir substancialment l’estructura. Va caldre fer acomiadaments, en alguns casos de persones vinculades a l’empresa des de feia molts anys. Una
altra exigència va ser desprendre’s
de les firmes d’ormejos, cosa que es
New Holland es
va fer, lògicament. No obstant això,
va dirigir a Parés
Francesc Parés va idear un estraper proposar-li la
tègia per mantenir-les igualment:
representació. La
va proposar a algunes de les marcompanyia havia
ques representades, concretament a
Kverneland, Hardi i Carraro, crear
demostrat resolució
conjuntament una nova companyia
i havia ressorgit
que s’ocupés de la importació a Esamb força un cop
panya dels seus productes. Es va
calmades les aigües. constituir així Parés Implementos
SA (PIMSA), la direcció del qual va
encarregar a Manel Roig Monner.
Van ser moments durs, però amb les expeditives mesures
adoptades es va corregir el rumb i els comptes van tornar a donar
resultats positius. A Parés mai es va témer apostar per solucions
dràstiques quan era l’única opció per preservar la bona salut de la
companyia. Tot i això, el cost emocional d’aquestes decisions deixa
sempre un pòsit, les conseqüències del qual no se solen posar en evidència fins temps més tard.
Enmig d’aquesta convulsa situació, va aparèixer New Holland,
un destacat fabricant de recol·lectores i màquines destinades a la producció de farratge. La firma espanyola Santana fabricava recol·lectores
amb llicència New Holland, però en aquell moment es va veure també
afectada per la crisi i Jean Mal, delegat de New Holland a Espanya, es
va dirigir a Parés Germans per proposar-los la representació. La com-
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D’esquerra a dreta, Francesc Parés Canalías, Miguel Moreno i dos tècnics de Ford a Boreham
House, el centre de formació de la companyia a Essex (Anglaterra).

panyia havia demostrat resolució davant de circumstàncies adverses i
havia ressorgit amb força un cop calmades les aigües. Ford no hi va posar pegues aquesta vegada. L’empresa de Detroit havia decidit vendre
la línia de tractors i centrar-se en els automòbils, per la qual cosa no els
preocupava que es treballés amb la competència.
En canvi, en una estratègia de reconcentració, el 1982 Parés Hermanos va decidir vendre la seva participació a PIMSA, que va passar a
denominar-se Productos e Implementos SA, el que li permetia mantenir
el nom abreujat. L’aventura va ser breu per a tots els implicats. Al cap de
pocs anys, les restants firmes que constituïen l’empresa es van disgregar
per seguir cadascuna el seu propi camí dins del mercat espanyol.
Aquesta entrega absoluta a la feina va passar factura a Francesc
Parés Canalías. La seva passió per l’empresa, sumada a les dificultats
amb què havia hagut de bregar durant anys per mantenir-la en flotació, el van portar a dimitir el 1983, un cop el ritme econòmic del grup
s’havia recuperat i deixava la companyia en bon estat. Va vendre les
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seves accions al preu simbòlic d’una pesseta cadascuna. “Un cop vaig
tenir la companyia sanejada em vaig adonar que havia gastat un capital
emocional i personal irrecuperable. Que l’havia aconseguit salvar, però
enemistant-me amb tothom. No podia seguir, em sentia ofegat”, confessa. Així, doncs, després de deu anys dirigint la companyia superant
tota mena d’obstacles, Francesc Parés Canalías es va retirar deixant la
incògnita de com seguiria l’empresa sense la seva figura al capdavant.

Signatura del contracte de distribució de New Holland. Francesc Parés Canalías i Jeff Barenberg,
vicepresident de la multinacional a Europa.

La representació de New Holland el 1982 va donar un nou impuls a Parés Hermanos, malgrat que dos
anys després la distribució passaria a Maquiagro, que després d’absorbir Parés va crear el grup ITT.
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una
història
de gairebé
140 anys
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L A NOS T R A
H IS T ÒRI A

1878

1900

Alberto Ahles & Cía.
El 1900 Ahles es va associar amb
el seu compatriota Felix Schlayer,
enginyer de professió, a qui havia
contractat perquè dissenyés
eines i ormejos agrícoles.

Alberto Ahles
El 1878 el diplomàtic alemany va
establir un negoci d’importació
de màquines i eines agrícoles al
Passeig de la Duana, 15-17, de
Barcelona.

1880

1890

1900

1910

232

1878

233

Cronologia

Pedro Parés
Durant la Primera Guerra Mundial,
Pere Parés va restar sol al capdavant
del negoci i en acabat va passar
comptes amb Schlayer i, després
d’un any de descans, va crear la seva
pròpia empresa.

1920

1940

1912

Felix Schlayer
Alberto Ahles es va retirar el 1912,
deixant a Felix Schlayer una empresa consolidada amb onze
sucursals a tot Espanya.

Pere Parés
Contractat com a mosso de corda
per Ahles i Schlayer, Pere Parés va
progressar ràpidament i en finalitzar la Primera Guerra Mundial
es va establir pel seu compte.

1920

1930

1940
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Parés Hermanos SA
Després de la mort de Pere Parés
Serra, el 1949 els seus fills van
canviar el nom de l’empresa a Parés
Hermanos SRC i el 1952 la van
convertir en societat anònima.

1960
1952

Pedro i Francisco Parés Fernández
Els dos fills de Pere Parés Serra es
van repartir la feina i van codirigir
en harmonia el negoci heretat, que
es va anar expandint.

1950

1960

1970
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Creació d’ITT
Després d’uns anys dirigint en paral·lel
les empreses Parés Hermanos,
Tecnitractor i Maquiagro, els
accionistes Manuel Esteve, Ramon
Ariño i Pedro Olabarría, més Xavier
Domènech, les van fusionar a
International Trucks & Tractors (ITT).

1980
1991
1984

Francisco Parés Canalías
El nét del fundador va modernitzar i va fer créixer l’empresa, però
la va deixar per diferències amb
els socis després de superar la
crisi del final dels 70.

1980

Ramon Ariño Arenas i
Xavier Domènech Mir
Els dos socis van formar un
equip compenetrat que va
assegurar el negoci diversificant-lo i internacionalitzant-lo.

1990
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1995

2001
2002

2001
1993

1999

2000
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2006

2003
2005

2005

Cevit

A partir de la creació d’ITT el 1991
es produeix l’entrada al sector
de l’automoció i es reforça la
presència en el de la maquinària
de construcció, es creen línies per
al lloguer i la compravenda de
segona mà i s’obtenen concessions
d’un nombre creixent de marques.
A la primera dècada del nou segle,
a més, l’empresa es comença a
establir en nous mercats: primer
al Marroc i més tard a Xile i França.
Tot això obliga a ordenar i renovar
la imatge corporativa, cosa que
es fa el 2012.
Una fita destacada de la història
del grup és l’aliança amb l’empresa
francesa Lavail, iniciada el 2005 i que
es va anar ampliant progressivament
fins a la creació d’ITT Lavail el 2013,
grup que avui compta amb 500
empleats i 41 delegacions.
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2011

2010
2011
2013

2010
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Nou rumb

Ramon Ariño Arenas
i Xavier Domènech Mir
1984 —
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I

Xavier Domènech Mir i Ramon Ariño Arenas, 2014.

arribem al, de moment, últim capítol d’aquesta història.
Al poc temps de la sortida de Francesc Parés Canalías de l’empresa familiar, un grup d’emprenedors creava a Barcelona, amb
el beneplàcit d’Sperry New Holland, una nova empresa amb l’objectiu
de representar la multinacional de la maquinària agrícola a Espanya.
Manuel Esteve, Ramon Ariño Arenas i Pedro Olabarría van ser els socis fundadors d’aquesta companyia, que es va anomenar Maquiagro.
A Pedro Olabarría l’havíem trobat com a director de MASA, d’on
va passar a Motor Ibérica, llavors importador de Massey Ferguson.
Per la seva banda, Manuel Esteve i Ramon Ariño s’havien conegut a la
companyia d’autocessoris Harry Walker. El primer va deixar l’empresa
per crear la filial espanyola d’Hidráulica Vickers, del grup Sperry, i el
segon es va incorporar a Numax-Electrospiro, una firma d’aspiradors
i ventiladors. Al cap de poc, Esteve va cridar Ariño al seu costat; inicialment li va oferir la posició de controller, per a més tard, davant la seva
marxa de Vickers, proposar-li el lloc de gerent. “Van contractar primer
una persona fitxada a través de cercatalents. Es va percebre en el seva
actuació manca absoluta d’honradesa, el van acomiadar i em van demanar novament que assumís el càrrec. I, en contra del meu impuls,
vaig acceptar”, rememora Ariño.
En aquella època New Holland formava part del grup Sperry. La
marca tenia com a importador a Espanya Parés Hermanos, però les
vendes es ressentien encara de les últimes fuetades de la crisi i la multinacional va voler estudiar altres opcions. El 1983 va encarregar a Ramon Ariño que busqués el millor representant possible per a Espanya,
i es va posar mans a l’obra amb l’ajuda de Xavier Domènech Mir, que a
Sperry s’ocupava precisament de l’anàlisi dels riscos que assumia Parés Hermanos en la venda dels productes New Holland, el finançament
dels quals realitzava el grup. Van sospesar moltes possibilitats i no els
en convencia cap, i van veure que a força d’estudiar el tema havien obtingut un coneixement detallat del negoci. “Manuel Esteve, president
d’Sperry Espanya, va proposar: ‘Per què no ho fem nosaltres? Sabem
com fer-ho’”, explica Domènech. Es va presentar un pla de negoci que
Sperry va acceptar i el 1984 es va crear Maquiagro com a distribuïdor a
Espanya dels productes New Holland.
Dos anys més tard Ford va comprar New Holland a Sperry. La mul-
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Mr. Preety, representant de Ford, lliura el premi Five Star Excellence de 1986 a Pedro Parés
Fernández i Manuel Delgado, gerent de PHSA.

tinacional nord-americana tenia Parés com a distribuïdor a Espanya tant
dels seus productes agrícoles com dels de construcció, mentre que les recol·lectores de cereals i minicarregadores New Holland eren distribuïdes
per Maquiagro, el que plantejava l’interrogant de quina d’aquestes dues
empreses s’ocuparia a partir d’aquell moment de la importació de les dues
marques a la Península. Les dues companyies es van postular per encarregar-se’n i el grup va decidir finalment apostar per Maquiagro.
De manera que el 1984 Maquiagro va obtenir la representació
d’una de les marques més potents del sector i quatre anys més tard va
comprar, no sense dificultats, Parés Hermanos. Ramon Ariño confessa
que aquesta última adquisició “va costar bastant. L’habilitat de Manuel
Esteve per negociar va ser molt important. Va anar comprant accions de
diferents socis, va entrar al consell d’administració…”. Maquiagro es va
convertir així en un destacat importador de maquinària agrícola (tractors i recol·lectores) i d’equips de construcció lleugers (minicarregadores
i retroexcavadores).
En el moment de la compra, Parés Hermanos distribuïa, a més de
Ford, els tractors Landini. Una part important dels models de la marca

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

eren competència directa de Ford, de manera que es va decidir crear una
companyia nova per ocupar-se de la venda de la marca italiana. Es va anomenar Tecnitractor i se’n va encarregar la direcció a Antoni Esteve, fins
llavors director comercial de Parés.
Els propietaris de Maquiagro van oferir el càrrec de director comercial de la companyia a Antoni Llorca (que ja ocupava aquest lloc
a Parés Hermanos), en considerar que tenia l’experiència necessària
per gestionar-la. “Per les raons que siguin, va dir que no. I llavors vam
creure que Xavier Domènech estava preparat, que tenia esperit comercial, que era algú en qui es podia confiar, i l’hi vam oferir. I ho va acceptar. Al cap de poc Antoni Llorca ens va dir que les seves circumstàncies
havien canviat i que ara sí que podia assumir el càrrec. Li vam dir que
havia fet tard, que havia perdut l’oportunitat. Ho va acceptar i es va incorporar a l’equip a les ordres de Domènech. Els dos van treballar colze
a colze durant alguns anys. Van tirar junts de la companyia i es van
entendre molt bé”, explica Ariño.
Un any més tard es va contractar com a adjunt a la direcció comercial a Xavier Riera, que en el futur es convertiria en soci del grup
ITT. Ens ho explica ell mateix: “Jo estava treballant en una corporació
financera i buscava canviar de feina. Pensava que el meu futur passava
pel món immobiliari i vaig escriure a una empresa de selecció de personal. Els vaig anar a veure i em van dir que, en vista del meu perfil, no
servia per a això i que, en canvi, podia ser útil en una empresa que distribuïa maquinària agrícola. La proposta em va sorprendre, però vaig
anar a veure Ramon Ariño i Xavier Domènech. Els vaig trobar oberts i
honestos, i vam encaixar. I aquí segueixo encara”. Va ser contractat el
1989 i l’any següent es va traslladar a Sevilla per gestionar el negoci de
recol·lectores d’Andalusia. El 1993 va abandonar l’organització i s’hi va
reincorporar el 1997 com a responsable de ScaBarna.
El 1989 va assolar Espanya una sequera molt intensa. Com és
costum en el sector, l’octubre anterior Maquiagro havia compromès
amb fàbrica les màquines que esperava vendre aquell exercici, però
les condicions climatològiques van portar molts agricultors a ajornar
les compres i Maquiagro es va trobar amb 30 recol·lectores en estoc,
“un capital immobilitzat equivalent a quatre milions d’euros actuals
—aclareix Xavier Domènech—. Un dia va trucar al despatx de Parés des
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d’Alemanya un intermediari internacional de compravenda d’equips
d’origen turc i va preguntar: ‘¿Vostès tenen màquines?’. ‘Sí’. ‘Nosaltres
els les compraríem’. Li vam passar una oferta, a la qual va respondre:
“Vingui a Alemanya i parlem del preu. I jo li vaig contestar: ‘Aquest és
el preu. Si a vostè li interessa vinc, si no, no em faci perdre el temps’.”
No només es va realitzar la venda i es va poder solucionar un greu problema, sinó que el comprador es va convertir en client habitual i encara
avui segueix comprant vehicles a la firma.
A la pregunta de si el període va ser difícil, Domènech argumenta
que “a mi em va agafar de jove i em sentia amb ànims per a tot”. Encara
que és més gran que ell, Ramon Ariño comparteix el seu entusiasme:
“Vam gaudir molt, perquè treballàvem molt a gust”. Però tampoc va ser
bufar i fer ampolles. “Va començar una època de viatges, viatges i més
viatges”, diu Ariño. Van recórrer tota la Península i Balears. Domènech
assegura que coneix gairebé tots els pobles d’Espanya i, com a mostra
del nivell d’exigència de la seva feina, afirma: “Jo havia estat tretze vegades a Salamanca i no havia visitat mai la Catedral”.
Els dos socis rememoren algunes de les situacions amb què es
trobaven. Diu Domènech: “Jo guanyava 62.000 pessetes al mes. Un
bitllet d’avió a Granada costava 72.000 pessetes. Si feies un viatge i no
venies, resultava molt costós per a l’empresa. No et podies equivocar”.
Es viatjava sobretot per fer venda al client final. “A la casa del client
—descriu Ariño—el pare sempre seia en un racó i tu parlaves amb el
fill. Però el tracte es tancava quan el pare assentia amb el cap. Sopaves,
acabaves a les dues de la matinada i a les sis del matí agafaves el cotxe.
I així tota la setmana”. Afegeix Domènech: “El client preguntava: ‘¿On
quedem?’. I jo li deia: ‘Vinc a casa teva’. Allà veies quin peu calçava. Així
era com valoràvem el risc. Dèiem: ‘Aquest client pagarà’.” La compra de
maquinària agrícola suposava també una gran inversió per al client.
“Hi va haver un comprador a la fira de Saragossa que abans de signar va
estar tres dies resant-li a la Pilarica”, comenta.
L’anecdotari generat durant aquests anys és interminable. Domènech explica que “si un client no podia pagar, desfèiem el contracte i
ens endúiem la màquina. Jo conduïa, mentre en Ramon anava al seient
de darrere redactant un acord d’extinció del contracte amb una màquina d’escriure Olivetti petita, amb còpies fetes amb paper de carbó”.
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En una ocasió, “ens vam equivocar en vendre una màquina a un client
de Sevilla que no podia pagar: la culpa no és mai de qui no paga, és de
qui ha donat el crèdit —afirma l’empresari—. Aquest agricultor deia que
no ens la tornava. No tenia res i per tant tampoc no tenia res a perdre.
Li vaig oferir 500.000 pessetes per la màquina (costava 10 milions) i
va acceptar. Li vaig demanar a en Ramon que em fes un ingrés perquè
pogués fer un taló i no quedar al descobert, perquè jo no tenia aquesta
quantitat de diners al meu compte”. Si es detectava risc de no cobrar no
es tancava la venda. “Volíem vendre, però el negoci és el negoci. Vendre
sense cobrar no és vendre, és regalar”, diu.
Després d’uns anys dirigint en
paral·lel Maquiagro, Tecnitractor i Després d’uns anys
Parés Hermanos, el 1991 els socis van
dirigint en paral·lel
decidir fusionar les tres empreses en
una sola companyia. Va néixer així Maquiagro,
ITT. Un dels accionistes havia estat Tecnitractor i Parés
propietari de la societat International Hermanos, el 1991
Therapeutic Technologies, dedicada els socis van decidir
a distribuir productes per facilitar la fusionar les tres
mobilitat a pacients amb minusvaempreses en una sola
lideses. Les gestions realitzades no
van aconseguir els resultats esperats companyia. Va néixer
i l’empresa va cessar l’activitat. En el així ITT.
moment de buscar denominació per a
la nova companyia es va pensar a aprofitar les sigles. “El nom d’ITT
ens va agradar i vam pensar a mantenir-lo, perquè ja hi estàvem familiaritzats. Vam buscar uns termes que encaixessin amb les sigles, que
van resultar ser International Trucks & Tractors”, argumenta Ramon
Ariño. El curiós del cas és que llavors l’empresa encara no representava
cap marca de camions, com sí que faria després. “Això de trucks va ser
una premonició”, riu Ariño.
Es va iniciar un complex procés de fusió amb Parés Hermanos. I
el primer que calia fer en aquell moment era racionalitzar l’estructura.
De 127 empleats es va passar a 35. “Me’n recordaré tota la vida, de la
primera persona que vam haver de acomiadar —explica Domènech—.
Vaig passar dos dies amb ell i no vaig tenir el valor de dir-li. No vaig
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Xavier Domènech Mir i Ramon Ariño Arenas a la presentació a la premsa dels nous tractors Ford
sèrie 40 i les recol·lectores New Holland TC, a Madrid, 1992.

Tractors Ford a ple rendiment en una de les habituals demostracions a clients que es feien per
promocionar els nous models.
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dormir durant dues nits. I quan em va portar a l’aeroport li vaig dir:
‘Mira, sóc un covard. He vingut amb l’encàrrec de acomiadar-te i no he
tingut nassos de fer-ho. I ara que me’n vaig, perdona, però estàs acomiadat’. La seva sorpresa va ser majúscula”.
Per atzars de la vida, el mateix any en què va néixer ITT, i quan
en feia només cinc que Ford havia comprat New Holland, la companyia
nord-americana va vendre la seva divisió agrícola (amb la marca Ford
New Holland) al grup Fiat. Va néixer així Fiatgeotech, l’embrió del que
és avui una dels fabricants mundials més importants d’equips per a
l’agricultura, transport i construcció, CNH Industrial.
Les conseqüències de l’operació d’adquisició del grup Fiat van
ser devastadores per a ITT. La raó rau en que Fiat disposava a Espanya
d’una filial pròpia amb una sòlida infraestructura per a la distribució
dels seus productes agrícoles. Hi va haver una dura negociació, però va
ser infructuosa, i uns mesos després es formalitzava l’acord pel qual
ITT cessava en la distribució de Ford i New Holland a Espanya. Aquesta la assumia la filial de Fiatgeotech, que passava a dir-se New Holland
Espanya. En contraprestació, Fiat pagava a ITT els actius romanents i
es quedava amb part del personal. “Aquest acord és el que més tristesa
m’ha generat en la meva vida professional. L’acord es va tancar a l’Hotel
Ramada de Barcelona, avui Le Meridien. Recordo pujar per la Rambla
amb llàgrimes als ulls —confessa Domènech—. Després d’onze anys
lluitant per un projecte ens vam quedar sense res. En aquell moment
pràcticament no existíem.”
Aviat, però, se li va presentar a Xavier Domènech una immillorable oportunitat laboral. Un dels alts càrrecs mundials de Fiatgeotech,
Franco Fusignani, coneixedor de la capacitat comercial i l’experiència
de negoci de Domènech, el va comminar:
—Tu has de venir a treballar amb nosaltres.
—No serveixo per treballar per a una multinacional, no em sentiria còmode.
Fusignani va insistir i Domènech va acceptar reunir-se amb ell i
amb Rafael de Ansorena, director general de Fiatagri a Espanya i Portugal. “Em van fer anar a Mòdena, a un restaurant espectacular, on ens
van servir uns excel·lents vins, tots de viticultors clients seus. Em van
fer una oferta de sou que no podia rebutjar.” Finalment Domènech va
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entaular durant alguns mesos una col·laboració professional amb Rafael de Ansorena i amb Carlos Ibáñez, president de Fiatgeotech a Espanya, per a l’organització de la distribució a Espanya de New Holland,
en què es tractava d’unificar les xarxes de concessionaris oficials de les
marques Fiatagri i Ford New Holland, buscant a cada zona el millor
candidat. Aquesta va ser sens dubte un feina clau que va establir les bases de la sòlida organització de la xarxa comercial que la marca New
Holland posseeix avui al nostre país.
El mateix 1993, coincidint amb una gran sequera i un període de
recessió econòmica molt severa a Espanya, gràcies als contactes mantinguts amb New Holland, se li va presentar a la direcció d’ITT la possibilitat de comprar Tramasa, un important concessionari andalús de
la marca Fiatagri, propietat del grup Abengoa. “Vaig presentar el projecte als socis. Era difícil d’analitzar, però jo hi creia. I Ramon Ariño
em va dir: ‘Jo et dono suport. Si ningú més s’hi anima ho fem tu i jo’. “I
es van animar tant Pedro Olabarría com Manuel Esteve. Es va crear
així Compañía Maquinaria 93 (CM93), distribuïdor oficial de la marca
a Còrdova, Granada, Màlaga i Jaén.
Amb aquesta idea, Xavier Domènech va aportar la indemnització
que havia cobrat com a capital per entrar com a soci a ITT. Els altres
accionistes ho van veure amb bons ulls. “Sempre he cregut que aquells
que posen interès en la companyia s’hi han de sentir més vinculats que
el que suposa entrar a treballar a les vuit del matí i sortir a les tantes”,
argüeix Ariño. Domènech va abandonar així la seva col·laboració amb
New Holland Espanya i va passar a liderar al costat de Ramon Ariño
el desenvolupament del nou negoci d’ITT, el concessionari oficial New
Holland a bona part d’Andalusia.
Una de les condicions que CNH va posar a ITT per aprovar la concessió va ser que la companyia espanyola deixés la representació de Landini. Les dues marques comercialitzaven tractors eruga i entre les dues
controlaven més del 65% del mercat. “Així, al final de 1996 vam deixar
Landini, després d’una gens fàcil negociació”, corrobora Domènech. ITT
va iniciar llavors un doble procés de diversificació de productes i d’internacionalització. “Després d’haver estat importadors d’una marca sòlida,
de tota la vida, i d’endur-nos moltes patacades, vaig pensar que no tornaria a apostar-ho tot a un sol número mai més”, explica l’empresari.

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

La delegació a Granada de Compañía Maquinaria 93, amb tots els productes a la venda disposats
per a una jornada de portes obertes.

Una altra perspectiva de les instal·lacions de Compañía Maquinaria 93 a Granada, amb els equips
disposats per ser mostrats al client.
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Altres notícies de l’entorn polític-econòmic europeu i espanyol
van acompanyar aquest canvi de rumb. Aviat es va produir un esdeveniment que va transformar de manera radical l’economia del vell
continent. L’1 de novembre de 1993 va entrar en vigor el Tractat de
Maastricht, que donava carta de constitució a la Unió Europea, fet que
comportava, entre altres coses, la llibertat total de comerç entre els països membres. Tot d’una, Europa s’obria i es facilitava la importació de
tot tipus de productes entre els països membres.
El 1994, amb motiu del reduït volum de negoci que quedava a ITT
després de la pèrdua de la importació de Ford New Holland, Pedro Olabarría va vendre la seva participació a l’empresa. Així, van quedar com
a socis Manuel Esteve, Ramon Ariño i Xavier Domènech.
ITT va iniciar llavors una política d’expansió a diferents sectors
i zones dins de la distribució de maquinària a Espanya. Aquest creixement del grup, obtingut fonamentalment mitjançant adquisicions, fins
a la seva configuració actual ha estat motivat per dues grans raons: d’una
banda, la necessitat de diversificació davant dels possibles efectes de polítiques no controlables dels fabricants, i de l’altra, la bona labor comercial, la serietat professional i la solidesa financera dels socis fundadors.
En aquella època Xavier Domènech va tenir un pressentiment.
“Li vaig dir a en Ramon que ens havíem de ficar a fons en el negoci de
la construcció, que explotaria a Espanya. Per què ho pensava? No ho
sé”. Seguint aquest impuls, CM93 es va introduir en la venda de maquinària de construcció, inicialment amb New Holland Construction i
posteriorment amb altres marques i societats del grup.
L’entrada en el sector del transport va ser una mica diferent. El
1995, estant ja fora d’ITT, van oferir a Pedro Olabarría la distribució
d’Scania a Barcelona. A ell no li va interessar i ho va proposar als seus
antics socis. Es va crear d’aquesta manera ScaBarna, companyia que
al cap de poc va ampliar la seva zona d’influència amb l’adquisició del
concessionari Lleida-Scania.
“Aquesta operació va ser una mica més arriscada que la de CM93
—assegura Ariño—. Scania era una marca de gran prestigi, però no era
gaire coneguda. Vam heretar a Barcelona una organització pesada, que
calia canviar”. La inversió que es va fer va ser molt important, però l’èxit
va ser extraordinari. Essent uns nouvinguts en el sector, van acabar es-

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

Lliurament de 52 camions Scania a Transportes Trota de Lleida.

sent el major concessionari privat d’Scania a Espanya. “Amb l’entrada en
el món del transport es va produir el boom. ITT va passar de no tenir cap
ingrés el 1993 a facturar prop de 180 milions d’euros els primers anys del
segle XXI. Amb el pas del temps el sector del transport ha arribat a suposar la meitat del nostre negoci —explica Xavier Domènech—. Començar
de zero no és cap drama. El que has de tenir són ganes. Vam recuperar
part de les persones acomiadades… i fins avui”.
Van tornar a contractar Riera Xavier el 1997 perquè dirigís la nova
societat, ScaBarna. “Durant els anys que vaig estar fora no havia perdut
el contacte amb en Ramon i en Xavier. Les coses es van fer bé i em va
resultar fàcil reintegrar-me”, admet. “ScaBarna ens va ajudar molt a superar la crisi que va venir després. Durant els últims anys de recessió la
major part dels beneficis del grup els va aportar aquest negoci. El transport ha estat un sector més estable que l’agrícola. Les vendes també van
caure, però es van mantenir el manteniment i el tallers”. El 2000, a més,
es va incorporar la marca de remolcs Schmitz-Cargobull i l’any 2013 es
va adquirir la concessió d’Scania a Palma de Mallorca.
Durant la primera dècada del segle, ITT va experimentar un gran
desenvolupament motivat per les noves adquisicions i per la recuperació i el creixement continuat de l’economia espanyola. El 1999 va com-
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Xavier Riera, responsable del negoci d’ScaBarna, amb Josep Padrós, d’Autocares Padrós, fent
lliurament al Futbol Club Barcelona del nou autocar del primer equip, 2004.

La premsa esportiva local es va fer
molt ressò dels nous autocars, que
incorporaven un gran nombre de
mesures de seguretat i de comoditats
per als passatgers.

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

prar Osca Maquinaria, una veterana companyia mallorquina, fundada
per un excapellà, dedicada en els seus orígens a la fabricació de tractors
i recol·lectores i que llavors comercialitzava maquinària agrícola i de
construcció de diverses marques, entre d’altres de New Holland.
El 2001, Ramon Ariño va decidir retirar-se de la primera línia.
“Ho vaig deixar quan em faltaven un parell d’anys per jubilar-me.
¡Portava treballant des dels quinze! Però vaig voler mantenir una participació en la companyia perquè havia col·laborat en la seva creació i
desenvolupament i la sentia molt meva”. Però a més de ser soci, Ariño
segueix exercint oficiosament d’assessor del grup ITT. “Encara avui
no prenc cap decisió sense parlar amb
ell —assegura Xavier Domènech—. I Durant la primera
quan ho faig em quedo tranquil. Semdècada del segle,
pre em diu que sí, però sé, perquè el
conec, que si alguna vegada no està ITT va experimentar
d’acord amb mi m’ho dirà”. Per la seva un gran desenvolupabanda, Ariño agraeix que el tinguin ment motivat per les
en compte. “És estimulant poder se- noves adquisicions i
guir contribuint. I m’ajuda a mante- per la recuperació de
nir el cap despert”.
l’economia espanyola.
Els altres socis d’ITT coincideixen en l’apreciació de Ramon Ariño
com una persona generosa, amb sòlids valors que va saber traslladar a
l’empresa. “A mi en Ramon m’ho ha ensenyat tot”, diu Domènech. Al
seu torn, Ariño va aprendre d’ell, “sobretot, l’amistat, aquest lliurament total, el viure el que estàvem fent, treballar sense horaris. Aquesta acceptació de les circumstàncies no sempre és fàcil de trobar”.
Xavier Riera assegura que “Ramon Ariño és extraordinari. Humanament és impossible que hi hagi algú millor. I des del punt de vista del
negoci és el complement ideal de Xavier Domènech, que també és un tipus fantàstic. Són una mica el seny i la rauxa. Xavier és una persona amb
capacitat de veure negoci on ningú més en veu i Ramon és una persona
amb un gran sentit comú. He tingut la sort de tenir-los als dos al costat i
que em deixessin aprendre. Segurament hi ha empreses en què la informació és poder, però en aquest cas s’ha compartit i tots hem après”.
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Ramon Ariño a Còrdova l’any 2000, explicant els resultats anuals de CM93 als treballadors.

Xavier Domènech, director general d’ITT, amb Sergio Marchionne, president de CNH
Industrial N.V.

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

Ramon Ariño, per la seva banda, creu que “l’única cosa que jo puc
haver aportat és posar èmfasi en que ningú no pogués tirar-nos mai
en cara haver-los enganyat. Hem intentat deixar les coses clares per
al client, per al proveïdor, per a la banca, per a totes les relacions… I
entendre la gent. Veure que la companyia no només són els que estan a
dalt, sinó tot el conjunt. Quan hi ha hagut bons resultats tot el món en
l’organització hi ha participat. Si no crees una base sòlida, tot s’ensorra.
La confiança és essencial. A la llarga en veiem les conseqüències: que la
companyia està avui molt ben considerada”.
Els anys següents es van succeir les adquisicions i fundacions
d’empreses. El 2001 es va comprar Darsa, una companyia amb seus
a Parets del Vallès (Barcelona) i Tarragona dedicada a la comercialització i postvenda de maquinària per a la construcció. Aquell any
també es van crear ITT Alquiler, amb la qual es pretenia cobrir la demanda de lloguer de maquinària de construcció i obres públiques, i
ITT Recuperación, dedicada a la venda de recanvi recuperat. Aquesta
companyia aporta al grup, diu Domènech, “una pinzellada anàrquica.
Si no, és impossible que les coses surtin bé. Fins i tot els motors tenen
una vàlvula d’escapament”.
El 2002 es va sumar una altra peça destacada al trencaclosques
ITT: Bobcat of Catalunya. El 1999, en adquirir Osca, van entrar en contacte amb Vicente Suárez, responsable de Bobcat a Espanya. “Vam
organitzar una primera reunió i hi va haver molt poca sintonia. Em
vaig equivocar en tot —confessa Xavier Domènech—. El vam portar a
un restaurant molt modern, el més sofisticat que hi havia a Barcelona,
que no va ser del seu gust. Ens va dir: ‘Jo no confio en absolut en vosaltres, no m’agradeu gens”. Nosaltres vam replicar: ‘Dóna’ns una mica
de temps, coneguem-nos. I si no hi ha manera, ho deixem. Però dóna’ns
una oportunitat. “Ens va fer cas i en poc temps vam passar de l’antipatia a una relació immillorable”. A part de per la desavinença inicial, la
història va ser també embolicada perquè la marca ja tenia concessionari a Catalunya, precisament un dels que més venia a Espanya. “Suárez
ens va dir: ‘No m’agrada com porta el negoci aquest concessionari. Us
interessa la concessió? És que el cessarem de totes maneres. A més,
he parlat amb els empleats i tots vindrien amb vosaltres’.” Domènech
tenia reserves, però finalment Bobcat va trencar el contracte amb el
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El president de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza concedeix el premi a
la innovació tecnològica a Ramon Ariño i Xavier Domènech.

concessionari i aquest els va portar a judici. El litigi es va resoldre positivament i ITT va agafar el relleu. Els resultats econòmics van ser “espectaculars”, en paraules de Xavier Domènech. “Bobcat of Catalunya,
amb un equip comandat per Joan Biosca, va arribar a facturar disset
milions d’euros. Vam passar a ser un dels distribuïdors de Bobcat que
més venia a Europa. En veure com treballaven els exempleats de l’empresa vaig quedar impressionat. He après molt d’ells. Jo no vaig fer res
més que intentar donar confortabilitat al projecte. Ho van fer tot ells”.
El 2002 es va agafar també la distribució de la marca CaseIH
(pertanyent a CNH) a Andalusia i el 2003 es va adquirir FH Maquinària, concessionària de maquinària d’obra pública de New Holland a
Sevilla, el gerent original de la qual, Manuel Amo, continua avui treballant en el grup.
Va ser també llavors quan va fer la seva entrada a ITT Ignacio
Pérez Echagüe, futur soci del grup. Enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Madrid i MBA per l’IE de Madrid, havia treballat
a New Holland a Espanya i al Regne Unit (avui CNH Industrial) i en
altres companyies abans d’incorporar-se a ITT. Treballant a New Ho-

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

lland, va conèixer Xavier Domènech com a responsable del concessionari Compañía Maquinaria 93. Hi va haver bona entesa i el 2003 Pérez
Echagüe es va incorporar a l’equip. “Fins l’any 2006 vaig estar portant
ITT Alquiler, el negoci de lloguer de maquinària. Des de 2007 fins al
principi de 2014 em vaig encarregar del negoci de CM93 a Andalusia,
el distribuïdor dels productes de CNH. Des de la nova inversió a França, estic implicat en el llançament del nou projecte Vimo. En paral·lel,
compagino aquestes posicions amb la col·laboració en diversos aspectes de desenvolupament del grup juntament amb Xavier Domènech i la
resta de l’equip directiu”, aclareix.
El 2005 es va posar també en marxa Cevit, concessionari i distribuïdor de veremadores New Holland per a gran part de la comunitat de
Castella - la Manxa. Aquesta és una de les regions amb major superfície
de vinya del món. La idea d’establir-se allí va ser de Pierre Lavail, propietari del concessionari de New Holland a Toulouse (França) i gran
coneixedor de la maquinària de viticultura. “Després d’una conversa
amb l’Ignacio, Pierre ens va venir a veure —explica Domènech—. Ens
va explicar que el contactaven molts agricultors espanyols per comprar-li màquines, i que volia instal·lar-se aquí, però que preferia fer-ho
de la mà d’alguna empresa que conegués el territori, com nosaltres. Jo
m’ho vaig prendre amb escepticisme. Li vaig dir: ‘Fes un pla de negoci i
ho estudiarem’. Al final ens vam engrescar. Em va dir: ‘A les escoles de
negoci diuen que no has de muntar mai una societat al 50%, de manera
que ho haurem de fer d’una altra manera’. I jo li vaig respondre: ‘Només muntarem una societat si és al 50%’. Ell em va assegurar que no
funcionaria i jo li vaig dir que nosaltres no érem una escola de negoci.
Ho vam fer i va sortir bé. No en vam encertar ni una al nostre business
plan: tot el que dèiem que pujaria va baixar i el que vam dir que baixaria
va pujar, però el resultat global, això sí, ha estat molt positiu”.
El 2006 es va crear ITT Maroc per facilitar l’entrada de certs productes, principalment del sector de la construcció, al Magrib. S’han fet
moltes transaccions amb diferents clients del país, i avui continua essent una assignatura pendent que el grup haurà d’abordar en el futur
per poder-se implantar al país d’una manera més estable.
Amb la creació de Cevit es va iniciar una sòlida i duradora aliança
entre els grups Lavail i ITT, que al llarg dels anys han seguit desenvo-
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El Renault 4 amb el qual Vimo, la societat creada pel nou grup ITT Lavail, va posar a prova
l’habilitat dels seus mecànics per planta cara als reptes més difícils.

lupant projectes internacionals de distribució de maquinària. És el cas
de la creació de MACH10 el 2010, representant de Bobcat i Doosan per
al sud-est de França, amb seu a Toulouse.
El 2008 va arribar la recessió. Feia un any que Xavier Domènech
percebia signes de canvi. “Vam començar a fer retallades des dels primers signes de caiguda el 2007, el que ens va permetre anar una mica
més descarregats. La crisi es notava en el mercat. Hem viatjat moltíssim i això significa escoltar, escoltar i escoltar. I parlant tant amb distribuïdors com amb clients notaves que les coses no acabaven d’anar
bé”. Llavors es va poder constatar l’encert de la política de diversificació iniciada quinze anys enrere. L’agricultura i la construcció van caure estrepitosament (les baixades de mercat van ser en cinc anys del 65
i del 95% respectivament), però el transport es va mantenir més estable gràcies a la postvenda, el que va permetre al grup seguir avançant.
ITT tenia el 2007 gairebé 400 treballadors i en un període de dos a tres
anys es va passar a una mica més de 200; un ajust dur, necessari per
adaptar la companyia al volum de negoci existent.

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

Al començament de la crisi, l’empresa va realitzar una provisió
per si es veia obligada a tancar; d’aquesta manera podria afrontar la
liquidació sense problemes. Per fortuna, al final no va fer falta utilitzar-la, encara que es van destinar una mica més de sis milions d’euros a
l’ajust provocat per la recessió, fonamentalment en despeses d’indemnització per acomiadament, depreciació d’existències i despesa per insolvències. Ramon Ariño aclareix: “Jo sempre he pensat que havia de
viure del salari i que el que generés la companyia havia de ser per a la
companyia. Has de tenir calaix per respondre a les teves obligacions i
per al personal, per si algun dia haguessis de tancar. Això ens ha donat
molta solidesa financera”.
L’octubre de 2012 es va redactar un pla de negoci en el qual es va
veure que el pitjor havia passat i que, si es feien bé les coses, la supervivència estava assegurada. Efectivament, el 2013 els resultats van mostrar una nítida millora. Els esforços (entre ells, baixades substancials
de salaris, sobretot a la part alta de l’organigrama) havien fet efecte.
“Vam veure que podíem i vam dir: ‘Bé, ara podem començar a invertir’,” afirma Domènech.
Havent reorganitzat el grup i assumint que els resultats d’explotació no podrien ser optimistes, es van seguir fent inversions. El 2009 es
va ampliar la concessió de New Holland per a tota la província de Sevilla.
Aquell mateix any es va iniciar un procés intern de millora de processos amb un nou sistema d’informació i gestió i amb la centralització dels
serveis d’administració i comptabilitat, per dotar el grup de la màxima
competitivitat. Es va començar a treballar i invertir a fons en el servei
tècnic i la postvenda. “Això, que en determinat moment es considerava
un mal necessari, ha estat la nostra principal font de rendibilitat i de sostenibilitat durant la crisi”, assegura Ignacio Pérez Echagüe.
Un any més tard es va crear la marca de carrosseries per a camions Box Solutions i es van inaugurar les noves instal·lacions de CM93
a Sevilla. A la presentació a la premsa, Pérez Echagüe es va mostrar
optimista: “Malgrat el mal moment, sempre hi ha oportunitats de fer
negoci i estem obligats, d’una banda, a detectar-les i, de l’altra, a treballar amb esforç i imaginació”. L’estratègia de negoci de CM93 era de
creixement amb rendibilitat. “Sorgeixen multitud d’oportunitats de
negoci que avaluem. És essencial estar atents a cada possible necessi-
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tat d’un client i tractar d’oferir una solució del tipus que sigui: buscar
una màquina en qualsevol punt del món, vendre-la per canals web, fórmules de rent-to-sell, contractes de manteniment, gestió de flotes amb
GPS…” Solucions, com veiem, innovadores, ja sigui des del punt de vista
comercial o tecnològic. “Es tracta de trobar la manera d’aportar valor”,
explica Pérez Echagüe.
Avui el directiu manifesta la mateixa confiança en el projecte:
“La crisi ens ha permès fer molts canvis en la manera de treballar i tenir una companyia en una posició molt competitiva i àgil per afrontar
el creixement”. Es tracta d’entendre la crisi com una oportunitat i no
com un obstacle. “Hi va haver moments complicats i es van prendre
decisions difícils, per bé que encara queda molta feina per fer. És un
treball constant, no pots aixecar el peu de l’accelerador “. Avui, CM93
té implantació a totes les províncies andaluses menys Almeria, així
com a Catalunya i a les Balears, amb un total de deu delegacions. Comercialitza equips per a la construcció i obra pública Bobcat, Doosan,
New Holland Agriculture, CaseIH, New Holland i Case Construction,
Takeuchi, Manitou, Ausa, Hamm, Astra i Atlas Copco, i ofereix servei
tècnic de transmissions Allison i ZF.
Però tornant al 2011, quan les coses començaven a redreçar-se, es
va produir un important canvi accionarial en el grup. Manuel Esteve
va decidir retirar-se del negoci, i mitjançant una operació de management buy-out Xavier Domènech i Ramon Ariño li van comprar la participació. El moment es va aprofitar per facilitar l’entrada com a socis
a empleats amb responsabilitats clau en el grup: Xavier Riera, Ignacio
Pérez Echagüe i Isaac Briones, actual director financer corporatiu.
Això respon a la voluntat dels dos socis fundadors restants de premiar
la dedicació i fer que “la gent se senti molt involucrada en el que s’està
fent”, en paraules d’Ariño. D’altra banda, es va convidar a formar part
del projecte a una persona externa, Miquel Ginesta. “És un economista
amb experiència com a professor d’Esade, auditor d’Arthur Andersen
(avui integrada a Deloitte), bon coneixedor del nostre grup ja que el va
auditar en els seus inicis, i empresari del sector de la logística, a més
de participar en altres negocis com a conseller. Volíem algú que ens
pogués aportar una visió externa i confiàvem molt en el seu criteri”,
explica Xavier Domènech.

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

Mentrestant, el petit concessionari Cevit creat el 2005 a la Manxa juntament amb el soci francès havia anat creixent sense pausa.
L’empenta dels seus responsables havia portat a l’empresa a realitzar
vendes i serveis en països com França, Israel o Canadà, entre d’altres.
Sense pretendre-ho, Cevit es va convertir en una companyia exportadora. “Els nois em deien: ‘On anem?, on anem? Cal vendre!’,” explica
Xavier Domènech. De manera que es va temptejar el mercat sud-americà i es va optar per establir-se a Xile.
Així va ser com es va crear el 2012 Cosecha Mecánica, centrada
en la mecanització de la vinya i l’olivera. “No trobàvem gent per ferse’n càrrec i Pierre Lavail va portar
dos joves de Toulouse. Ara tenim dos “La crisi ens ha
mecànics espanyols que no parlen
permès fer molts
gairebé francès i dos mecànics francesos que no parlen gairebé espanyol canvis en la manera
compartint un petit pis a Xile. El res- de treballar i tenir
ponsable de Cevit i Cosecha Mecáni- una companyia
ca, Santiago García, va cada dos per en una posició
tres a veure’ls i els prepara truita de molt competitiva
patates”. Xavier Domènech narra
per afrontar
l’escena amb el sentiment d’algú que
ha viscut situacions similars, si no en el creixement.”
el detall si en l’essència.
Aquest capital humà ha estat
clau en el desenvolupament de l’empresa. Un altre exemple digne d’esment és el del Juan Romero, comercial de la delegació cordovesa de
CM93 que en vint anys d’exercici professional va vendre 1.170 tractors
nous, el que equival a més de 55 tractors l’any; un rècord a la companyia i probablement a tot el sector. En l’acte d’homenatge que se li va
dedicar quan es va jubilar, Pérez Echagüe el va descriure com “un defensor dels seus i de la casa; parlar bé del servei tècnic que tenim, del
producte i de l’empresa han estat una constant davant de clients, col·laboradors i proveïdors” i , va afegir, “és una persona de tracte afable amb
qualsevol tipus de clients, tant amb els grans terratinents de Còrdova
com amb clients petits i senzills. Romero té un saber estar únic amb
un llenguatge adaptat a cada circumstància”.
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En aquells anys la companyia va seguir guanyant concessions.
El 2012 va obtenir la de Bobcat-Doosan a València i Castelló, i el
2013, la de Case Construction a Andalusia, Extremadura i Balears i
la d’Scania a Balears. Xavier Domènech defensa que “hem fet molta
feina en moments de crisi”. El tancament de moltes empreses va permetre a ITT obrir-se camí. L’ampliació d’Scania va portar a canviar
el nom geolocalitzat d’ScaBarna pel més genèric d’ScaITT. “Ara tornem a ser el concessionari que major volum de compres fa a Scania,
tant de camions com d’autocars i recanvis”, explica Xavier Riera. La
societat compta actualment amb la representació de la firma sueca a
Barcelona, Lleida, part de la província d’Osca i Balears, la d’Schmitz a
Catalunya i Balears, i la de la marca de camions petits i pickups Isuzu
també a les Balears.
I el 2014, quan ja es veien allunyar els núvols de la crisi, ITT va
fer una de les inversions més importants de la seva història. Al costat
del grup Lavail va comprar tres companyies amb una facturació anual
conjunta pràcticament igual a la d’ITT. Es tracta de tres concessionaris
de maquinària agrícola situats a la regió francesa de la Picardie, al nord
de París, una de les zones agrícoles més riques d’Europa.
Una de les companyies adquirides, Vimo, propietat del grup d’automoció Gueudet, era una societat amb un conflicte de competència
amb una altra empresa, i New Holland va voler que canviés de propietari. El 2013 es va signar un protocol de compra, es va sotmetre a una
auditoria i en poc temps es va tancar el tracte. Les altres dues concessions comprades, Bernard i Bernardi, d’altra banda, eren companyies
que passaven per dificultats econòmiques i estaven en concurs de creditors. En casos com aquest, el procés de compra sol ser llarg a causa
de la complexitat legal. Però en un moment determinat l’administració
concursal va veure que la situació era insalvable i l’operació es va precipitar. El març de 2014 els grups Lavail i ITT van prendre possessió de
les tres societats i les van fusionar, creant així una gran concessió amb
un volum de negoci potencial pròxim als 70 milions d’euros. La nova
societat de distribució ha mantingut el nom de Vimo. La inversió que
ITT va realitzar per a aquest nou projecte es va fer exclusivament amb
recursos propis, fet demostratiu de la solvència i prudència financera
del grup al llarg de molts anys.

Nou rumb: Ramon Ariño Arenas i Xavier Domènech Mir, 1984 —

Jornada de portes obertes a la delegació de Courcelles-sous-Moyencurt (regió de la Picardie,
França) de Vimo ITT Lavail.

Aquesta nova inversió suposa una fita important en la col·laboració entre els grups ITT i Lavail, que han formalitzat una aliança estratègica amb multitud de sinergies a desenvolupar en el futur tant en els
negocis comuns com en les organitzacions respectives. El conjunt de
tots dos grups arriba a una xifra de negoci consolidada el 2014 de 203
milions d’euros, amb prop de 500 empleats i 41 delegacions a Espanya,
França i Xile.
Tota empresa té l’impuls de créixer. En els sectors en què es mou
ITT —agricultura, construcció i transport— “el client és cada vegada
més gran i nosaltres també hem de ser-ho”, apunta Xavier Riera. A
més, “el nostre objectiu és que els nostres empleats puguin millorar les
seves perspectives laborals. Tenim un equip de gent molt bona i se’ls ha
de permetre ascendir i realitzar-se”, afegeix Domènech.
Amb un llenguatge poc habitual en el món empresarial, Riera
certifica: “Hi ha una cosa bàsica a ITT: al personal se’l cuida moltíssim,
se l’estima. Tenim una rotació de personal mínima i això és perquè la
gent es troba a gust”. Domènech ho associa a la flexibilitat de l’estructura organitzativa: “La nostra clau és que tothom fa el que ha de mane-
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ra natural. Intentem que tots els que treballen a la companyia aportin
el que se senten còmodes fent, que normalment és el que saben fer”.
Tenir cura dels treballadors i també dels clients. “Les marques
són importants, però el més important és estar al costat del client, sobretot quan té un problema”, valora Riera. I Domènech hi coincideix:
“Quan viatjo i em demanen que ompli dades d’immigració, a ‘professió’
jo hauria de posar ‘empresari’, però no ho faig. Poso ‘comerciant’ —explica—. Per ser comerciant has de donar molt servei. Per això tenim
una plantilla de 150 mecànics. A nosaltres el que ens agrada són els
clients. I per poder tenir clients has de tenir marques. Nosaltres som
fonamentalment comerciants. Com ho eren els Parés, com ho era Felix
Schlayer i com ho era Alberto Ahles”.
És una qüestió de confiança, en resum. Ignacio Pérez Echagüe
explica: “El contracte de concessió amb New Holland és del 93. No se
n’ha tocat ni una coma i han passat ja vint anys. Però és un torcebraç
diari. Hem de conviure amb aquest entorn d’incertesa i acotar les inversions a curt termini. No hi ha cap entorn segur en el món dels negocis, i menys en el nostre. Una multinacional pot canviar de propietat,
de filosofia i de distribuïdor. Aquest és un factor incontrolable. Xavier
Domènech i Ramon Ariño ja han viscut aquesta experiència, i això crea
un pòsit”. També ho veu així Riera: “Xavier destaca per escoltar, per
comptar amb l’opinió de la gent. S’alimenta de molta informació i de
la seva capacitat de llegir les persones. És una capacitat que no tothom
posseeix i que li permet gestionar eficientment recursos i persones”.
I és que, en definitiva, el món dels negocis és això: gestionar
recursos i persones.
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Ramon Ariño i Xavier Domènech Mir, els dos directors generals que ha tingut ITT, a la seu central
de la companyia a Barcelona, en una imatge de 2014.
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