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Una eina al servei de la ciutat

Xavier Filella Fargas
Regidor de Cultura de l'Ajuntament ele Reus

Teniu a les mans un nou volum d'una col-Iecció ja consolidada, la de les Pu
blicacions de l'Arxiu Municipal de Reus, una eina més amb la qual pretenem
apropar el coneixement de la ciutat i dels seus diversos aspectes històrics a

tota la ciutadania i, especialment, pel que fa a la divulgació dels continguts de
l'extensa documentació històrica que sobre la ciutat serva l'Arxiu Municipal.

En aquesta ocasió ens apropem a un aspecte fins fa poc ben quotidià a la ciutat

i, tanmateix, poc conegut, com és el del treball de les dones a les sederes, i ho
fem per mitjà d'un excel- lent estudi, obra de Salvador Palomar i Yolanda

Bodoque. Un estudi que és fruit de la col-laboració entre el Museu de Reus i
el Departament d'Antropologia de la Universitat Rovira iVirgili, els quals por
ten endavant un ampli programa de recerca sobre aquest mateix tema a càr

rec, entre molts altres, pel que fa el Museu, de Salvador Palomar i, per la Uni

versitat, de Yolanda Bodoque que, precisament per això, per ser dues persones
qualificades en aquest moment sobre el tema, se'ls hi va encarregar el present
llibre.

Fruit també d'aquesta col-Iaboració és el seu plantejament, amb una primera
part que conté una visió a la vegada històrica i etnogràfica de l'evolució de les

sederes, de les tècniques i dels estris de l'ofici, i de les dones treballadores, des
de mitjan segle XIX fins a mitjan segle xx, a càrrec de Salvador Palomar, i una

segona part que recull i analitza el treball femení al llarg de la segona meitat
del segle xx, a partir de les vivències directes d'algunes de les seves protago
nistes per mitjà del testimoni oral, a càrrec de Yolanda Bodoque.
En definitiva, es tracta d'un treball que ve a augmentar i millorar el nostre

coneixement, i que la Regidoria de Cultura, aquest cop amb la col-Iaboració
de la Regidoria de Polítiques per a la Igualtat, posa a disposició de la ciutat i
del país.
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Presentació

Misericòrdia Dosaiguas Pérez

Regidora de Polítiques per a la Igualtat de l'Ajuntament de Reus

Ja fa uns mesos, es van enderrocar les naus de la Industrial Sedera, al camí de

Tarragona, l'última d'un seguit de grans fàbriques tèxtils que havien

caracteritzat el paisatge urbà i que serviren per impulsar l'activitat econòmica
de la ciutat durant més de dos segles.

"

La desaparició física d'aquests edificis ubicà definitivament en l'àmbit del
record les vivències de no poques persones que havien treballat en aquesta o

en altres indústries de caire similar. I aquest fet ha servit enguany com a excu

sa per realitzar aquest llibre, creat a partir de la recerca de les experiències
personals d'un grup de treballadores de les sederes de Reus.

La memòria de les fàbriques tèxtils -també anomenades genèricament sederes

és ben present encara a la nostra ciutat. No són poques les persones que hi

treballaren, però encara en són moltes més aquelles que coneixen les sederes

pels records de mares, pares i avis.

Les vivències personals m'han permès de conèixer de més a prop el col-lectiu

de persones per a qui la sedera ha format part de la seva vida quotidiana. El

meu pare treballava a la Industrial Sedera, i això fa que, a la meva memòria, es

barregin moltes imatges i molts records: des quan anava a portar-li l'esmorzar

alguns dissabtes al matí i em quedava impressionada a mesura que m'anava

apropant a aquell edifici tan immens; el soroll incessant dels telers, la humitat
de la sala, el crit de la sirena, l'olor de greix i els colors grisos i blaus que
imperaven a l'entorn de treball. .. L'olor de sabó de tall quan la mare rentava

la roba emprada a la feina, l'adaptació de l'horari de dinar i sopar de tots

nosaltres al torn corresponent o la remor del conjunt de dones quan passaven
pel raval. Però sobretot em cridava l'atenció quan aquestes sortien a preu fet
de la fàbrica, contentes í comentant la jornada. Perquè malgrat que la vida del

conjunt de teixidores i filadores era una vida plena d'esforços i de sacrificis,
marcada pel pes del treball i de la família í que, en la majoria de casos, havien
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de suportar totes soles, la fàbrica també era un lloc de relació, de

companyerisme i d'alegria, si s'esqueia. Són molts els records que tinc sobre
com el treball a la sedera marcava la vida quotidiana no només de Ia meva

família, sinó també de molts reusencs i reusenques.

Reus, ciutat industrial per excel-Ièncía de la Catalunya Nova, en aquella època
es convertí en la ciutat de les fumeres, unes fumeres que, amb la seva profusió,
caracteritzaven el perm horitzontal de la població. Però sota de cada xemeneia,
de cada fumera, o al peu de cada teler, la dona reusenca del tèxtil complia el

deure que ella mateixa s'autoimposava: fer una feina modèlica, sense cap altra

ambició que la de contribuir al propi manteniment i al dels seus, i sense cap
altra compensació afegida que la de saber que allò que sortia de les seves

mans era el producte d'un treball ben elaborat. I tot això ho feien des del
silenci i la discreció, com si la seva feina i la seva abnegació no fossin importants,
perquè tal com diu Xavier Amorós:"La dona, en definitiva, és l'ésser més esti
mable. Ho és pel que fa i pel que diu, però també pel que calla". Però també
eren les responsables de la casa, de Ia vida quotidiana dels seus esposos, les
seves criatures i els seus pares i mares.Al cap i a la fi, elles eren les veritables

responsables del funcionament del nucli familiar.

Aquest és un llibre que ens parla del treball de les dones. Però no només hem
de considerar-les a elles, perquè no menys important fou el treball d'aquelles
que, des de la llar, treballaven i s'organitzaven per tal de possibilitar la feina
dels marits a la indústria. Totes aquestes dones, des del seu anonimat, han
contribuït a construir la història de la nostra ciutat. I sigui aquesta una manera

de retre'ls homenatge i de treure a la llum els veritables subjectes actius de
l'esdevenir històric.

El llibre ens acosta els testimonis d'un seguit d'obreres tèxtils a Reus. Dones

que han contribuït a donar vida i riquesa a la nostra ciutat a través del seu

treball, que hanfet ciutat amb el seu esforç -jo diria que molt gran- i amb la

seva dedicació, que molt sovint ha estat un sacrifici necessari. I després d'una
introducció històrica on es destaca la importància d'aquesta branca indus
trial a la nostra ciutat, se'ns permet d'apropar-nos i conèixer encara més quines
eren les veritables condicions de vida de les generacions anteriors, i la

importància del paper de les dones en les reivindicacions del moviment obrer
del tombant del segle xx.

Memòria de la Sedera: les obreres tèxtils a Reus forma part d'un programa
de recerca sobre memòria biogràfica iniciat l'any 2001. Gràcies a aquesta
investigació, que desenvolupen conjuntament el departament d'Antropologia
de la URV i el Museu Comarcal SalvadorVilaseca, i que s'emmarca en un pro-



jecte d'àmbit nacional-l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya-, ha

estat possible conèixer quin era el veritable entorn de l'època. També vull

agrair des d'aquí el treball conjunt i la col-Iaboració entre les diverses àrees

municipals, la qual cosa ens ha permès d'aprofundir en el passat de la nostra

ciutat, tot posant de manifest que la societat en què vivim avui s'ha construït

gràcies al treball i l'esforç d'un col-lectiu que va aportar el seu treball, el seu

rigor i, sovint, el seu sacrifici a la capacitat productiva i a la prosperitat general
de la nostra població, tot i la persistent manca de justícia social que gairebé
sempre van haver de sofrir.

És el nostre homenatge més fervorós a aquestes clones del tèxtil reusenc per
la seva generositat, la seva força i la seva valentia com a treballadores i com a

dones.
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Homenatge a les primeres treballadores de la fàbrica Puig i Carcereny.
Foto cedida per Ramon Castells.



Pròleg

Joan Prat
Coordinador del Grup de Recerca Biogràfica

El llibre deYolanda Bodoque i Salvador Palomar,Memòria de la Sedera.
Les obreres tèxtils a Reus, que tinc l'honor de prologar, és el resultat d'una
sèrie d'interesos institucionals, intel-lectuals i personals força diversos. En efec

te, quan el Grup de Recerca Biogràfica, constituït gràcies a un programa de
recerca IPEC (Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya) que convoca el
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, vàrem comen

çar a treballar sobre un Banc de Memòria Biogràfica, els dos membres de

l'equip que pertanyen al Museu Comarcal SalvadorVilaseca de Reus -Anna

Figueras i Salvador Palomar- ens varen proposar a la resta de la gent -jordi
Roca, Isabel de la Parte, Joan Manel Garda, Lídia Martínez, Miquel Àngel
Martínez,Yolanda Badoque i jo mateix, com a coordinador-, que treballem al

Departament d'Antropologia Social i Filosofia de la Universitat Rovira iVirgili,
de col-laborar en una exposició que volien muntar sobre una sedera que hom
acabava d'enderrocar a Reus a l'antic camí de Tarragona.Anna Figueras i Sal
vador Palomar havien redactat un prepojecte que posteriorment Jordi Roca,
membre de l'equip i especialitzat en temes d'antropologia industrial, va

reorientar en la línia del que podríem anomenar un estudi sobre memòria
obrera i més específicament sobre memòria obrera femenina. Quan les coses

estaven així, un canvi en la política cultural de l'Ajuntament de Reus va fer
desestimar la idea inicial de l'exposició i, en canvi, gràcies a l'interès de la re

gidoria de Polítiques per la Igualtat del mateix Ajuntament, va prendre cos la
realització d'un llibre basat en biografies a itineraris laborals d' obreres tèxtils
a les sederes de Reus.

Mentre s'anava dissenyant i reconfigurant aquest panorama, i nosaltres inten
tàvem conjugar els interessos no sempre coincidents del CPCPTC, de l'Ajun
tament de Reus i del mateix Grup de Recerca Biogràfica, cada cop quedava
més clar que serien Yolanda Badoque i Salvador Palomar els qui es responsa
bilitzarien de tirar endavant la investigació amb l'ajut puntual, si calia, de la
resta de membres de l'equip. Així doncs, Palomar es va fer càrrec de la part
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més històrica i Bodoque, de la més etnogràfica, que ha consistit en la realitza

ció d'un seguit d'entrevistes en profunditat a obreres del tèxtil de la seda a

Reus després de la Guerra Civil. En alguns casos, hom ha comptat amb l'ajut
voluntari d'un grup d'estudiants d'Antropologia que, al seu torn, participaven
en un seminari de pràctiques dirigit per la mateixa Dra.Yolanda Bodoque.

Si bé coneixia elllibre parcialment per haver anat seguint el seu procés d'ela

boració, ara que l'he llegit de nou i amb parsimònia per prologar-lo, m'he ado

nat que des del començament de les entrevistes es va produir entre

l'entrevistadora i les entrevistades com una mena de màgia -altres en diuen

química,jeeling o amor a primera vista- que plana per damunt de totes les

pàgines delllibre i que, per això, el fa tan bonic de llegir. La Dra. Bodoque s'ado

na de la complexitat del món en què acaba d'entrar (la introducció corrobo

ra el que estic dient) i les informants, contentes de poder explicar-li les seves

vivències, s'aboquen, amb generositat per facilitar-li la feina, establint amb ella

un bon rollo (en un llibre realitzat, pensat i publicat a Reus se'm perdonarà
aquesta expressió poc acadèmica però precisa) que no sempre és freqüent
quan hom realitza el treball de camp. Si, inicialment, el que interessava reco

llir eren els itineraris laborals de les diferents informants, només cal fullejar les

transcripcions de les entrevistes per adonar-se que en tots els casos es produ
eix com una mena de"desbordament" vital en el qualles antigues treballado

res de les sederes de Reus, a més a més d'apel-lar a la seva memòria laboral,
aprofiten l'avinentesa per parlar de moltes altres coses de la seva vida, així, en

majúscules. I penso que això té més trascendència del que sembla. En efecte,
els científics socials hem establert una sèrie de categories conceptuals -par
lem de l'àmbit tecnològic, econòmic, familiar, social, polític, ideològic, religi
ós, etc., etc. - que ens serveixen per copsar, llegir i classificar la realitat que ens

envolta. Evidentment, aquestes distincions tipològiques són constructes cien

tífics convencionals que poden resultar útils sempre i quan no perdem de vista

que la riquesa de la vida social sovint no permet ser encotillada sense més pels
mateixos. "A què ve ara això?", es preguntarà més d'un. Doncs que quan les

informants empren la metàfora constant"erem com una família" per referir

se a la vida de la fàbrica, trenquen els motllos i esquemes classificatoris esta

blerts, com també els trencaven quan, aprofitant el descuit dels contramestres

i directius de la fàbrica, xerraven, esmorzaven, feien ganxet, llegien una novel-la

o es feien xocolata desfeta o coïen els fesols del dinar junt a les màquines,
transgredint les regles del joc imposades per un sistema de dominació fona
mentat en la classe i el gènere. La conclusió que potser es podria apuntar és

que tant en la metàfora que lliga família i treball com en les divertides anèc
dotes de transgressió esmentades, apareix l'hàlit de la vida individual i col
lectiva que l'investigador/a ha de saber preservar.



A vegades, quan els investigadors organitzem, treballem i reflexionem sobre
els relats de vida o laborals dels/les nostres informants, no som capaços de
retenir o reflectir aquest hàlit del que fa un moment parlava i la conversió de

la memòria col-lectiva a patrimoni cultural o etnològic s'acompanya d'una

notable sensació de momificació o cadaverització. No és aquest el cas de

Memòria de la Sedera. Les obreres tèxtils a Reus ja que els seus autors,
Yolanda Bodoque i Salvador Palomar, han sabut presentar una polifonia d'ex
traordinària vivacitat com el lector/a, girant full, podrà comprovar per ell
mateix sense més dilacions.
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La indústria tèxtil reusenca

fins als anys 30: treball femení i

emancipació social

Salvador Palomar Abadia

A la memòria de la Lluïsa Gómez Gutiérrez,
treballadora de la sedera

� Porta de la sedera Puig i Carcereny. MCSV



 



La indústria del teixit manual havia sigut tant important a Reus que, malgrat les

avantatges de la maquinaria tèxtil establerta ja en algunes fàbriques locals, a

darreries del segle XIX encara hi havia vells velers que seguien teixint en els ar

caics telers hermoses teles de seda o grosseres peces de borràs. Encara eren legió
els que, en els anys ele la nostra infantesa, el dissabte anaven a tallar peça a casa

del fabricant per compte del qual treballaven i el dilluns a fer el "suquet" a fora.

Pere Cavallé, 1923'

La memòria de la indústria tèxtil és encara ben present a la ciutat de

Reus. Són nombroses les persones que hi van treballar i, encara més, les que
coneixen -per haver conviscut amb dones i homes o haver-ho sentit explicar
a mares o a àvies- les característiques del treball a les fabriques tèxtils.

A Reus, aquestes indústries van ser designades popularment amb el nom

de sederes, independentment del tipus de teixit que elaboressin.Així, es par

la, a vegades, del Vapor Nou com una sedera -tot i que es recorda que s'hi tre

ballava el cotó- i, sobretot, se segueix parlant de sederes en referir-se a les

indústries que treballaven el niló o altres fibres sintètiques.
Si bé els records viscuts arriben poc més enrere del segon terç del se

gle XX, la memòria pot aportar encara algunes notícies de generacions anteri

ors, explicades de mares a filles. I la documentació escrita ens permet anar, fins

i tot, més lluny en el temps.
I és que la indústria tèxtil fou un dels motors de l'economia reusenca

durant més de dos segles. De la producció artesanal -amb telers manuals- de

teixits de llana, cotó i seda es passà, a mitjan segle XIX a l'ús de telers mecànics,
moguts a vapor. El tèxtil va ser ser un dels sectors capdavanters del procés
d'industrialització de la societat.

L'objectiu, doncs, d'aquestes notes sobre la indústria tèxtil a Reus i el

treball femení és emmarcar històricament la recerca sobre memòria biogràfi
ca, basada en testimonis orals. Una introducció que vol incidir especialment
en el període immediatament anterior al treballat des de la recerca oral -el

darrer terç del segle XIX i el primer del XX-, apropant-se a les formes de vida

de generacions anteriors i destacant el paper de les dones -especificament les

reusenques i operàries del tèxtil- en la història del moviment obrer. Es trac

ta, per tant, d'una visió de síntesi, elaborada, en bona part, a partir dels estudis

existents.

1 CAVALLÉ, Pere.Festes costums... , p. 93.
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Fibres i teixits

Per al treball tèxtil es fan servir fibres de procedència vegetal o animal.

Entre les primeres, la més important ha estat, sens dubte, el cotó, una borra que
recobreix les llavors d'una planta de la família de les malvàcies, del gènere
anomenat Gossypium. Llavors i borra estan tancades dins una càpsula que
s'obre en eI moment de la maduració. Un cop recollides, es desgranaven, se

parant la llavor de la borra. Les llavors s'aprofitaven per fer oli i la borra es

premsava en grans bales que eren transportades als centres dé producció tèx

til. La fibra de cotó està composta de més d'un 90% de cel-Iulosa.

Altres fibres vegetals són eI lli o eI cànem, que s' extreuen deIs troncs de

les respectives plantes.
Entre eIs tèxtils de procedència animal cal esmentar, evidentment, la

llana -pèl de les ovelles de diverses races- i, sobretot, la seda.Aquesta és una

fibra que produeix una espècie d'eruga -que per això s'anomena popularment
cuc de seda- per fer eI seu capoll, abans de convertir-se en papallona. Per

obtenir la seda es mata la crisàlide abans que surti, per escalfor. Després, eIs

capolls són desborrats, assecats i classificats en sedes de diverses categories.
La seda es compon d'un 75% de fibroïna i un 25% de sericina. Forma

dues fibres unides per aquesta última substància, que és com una goma que
es dissol en l'aigua calenta i encara més en eI sabó.

Finalment, cal fer referència als teixits artificials, si més no, a aquells que
comencen a emprar-se en eI període que ens ocupa.

La seda artificial fou obtinguda al darrer terç del segle XIX. A l'Exposició
Universal de París de 1899 es van presentar un seguit d'articles elaborats amb

aquestes noves fibres.Al tombant deI segle xx, es coneixien diverses tècniques
per a l'eIaboració de sedes artificials. Les primeres fibres obtingudes ho foren
dissolent cotó -cel-lulosa- en àcid nítric, passant la solució per un bany d'àcid

sulfúric, i barrejant-la finalment amb una solució d'alcohol i éter. Era l'anome
nada seda nitrosa o seda al col-Iodió. La solució resultant, espessa, era passada per
una mera de tubs i, deixant evaporar l'éter i l'alcohol, quedaven eIs filaments de

seda artificial. L'elaboració de la seda, però, era cara i molt perillosa, pel poder
explosiu de la nitrocel-Iulosa amb què es treballava.

Un altre mètode consistia a fer reaccionar encenall de coure amb amo

níac, amb la qual cosa s'obtenia una solució de color blau que té la propietat
de dissoldre la cel-Iulosa del cotó. Resultava molt menys perillós, però no prou
barat ja que s'havia d'emprar cotó -cel-Iulosa gairebé pura- per a la seva fa
bricació.

A començaments del segle xx, s'emprava eI procediment de la seda vis

cosa, en què la cel-lulosa s'obtenia de pasta de fusta, dissolta amb hidròxid de

sodi, sulfur de carboni i altres productes.Tot i ser molt emprada, els filaments

presentaven problemes per la seva poca ressistència a la humitat. La seda



acetada solucionava aquests problemes però era més cara de fabricar i presen
tava problemes a l'hora de tenyir-la. S'obtenia a partir de pasta de fusta impreg
nada d'àcid acètic glacial, dissolta amb els productes adequats i precipitada
amb aigua.

De fet, unes i altres eren fibres de cel-lulosa vegetal, més o menys mo

dificada pel tractament químic. L'evolució de la indústria química permetrà,
més endavant, obtenir altes fibres sintètiques com el niló, nom amb què es

coneixen les fibres formades per llargues cadenes de poliamida.
Les fibres tèxtils, siguin de procedència vegetal o animal, un cop netes

i a punt de ser utilitzades, han de convertir-se en fils que, més endavant, ser

viran per fer les teles. La filatura és, per tant, la primera part del procés d' ela

boració tèxtil. Manualment, s'empraven el fus i la filosa, estris coneguts des de

temps remots, però encara en ús en el període històric que ens ocupa, i les

redes i els torns de filar, emprats en zones de muntanya fins ben entrat el se

gle xx. Al segle xvui, els germans Farguell, de Berga, crearen la màquina de fi

lar Bergadana o Maixerina.

Quant al cotó, hi havia dos procediments per a obtenir fils -Ia filatura

de carda o de fibra curta i la de fibra llarga o de pentinat-, els quals definien

dues branques diferents dins de la indústria.

Ambdues necessítaven d'una fase prèvia. Calia obrir les bales de cotó i

batanar-lo: separar les fibres, airejar-les, barrejar el cotó de les diferents bales

i ventar-Io.Això s'aconseguia amb les màquines obridores i batanadores. El

batan, que rebia el cotó esponjat i barrejat de la màquina obridora, el colpe
java, airejant-lo, i començava a posar les fibres en una mateixa direcció, formant

una mena de tela anomenada napa.

Aquesta passava a la màquina cardadora, que tenia un seguit de corrons

recoberts d'una cinta amb unes fines punxes d'acer, un tambor també cobert

de cinta amb punxes i uns corns llisos sobre els quals s'enrotllava la veta que
sortia de Ia carda. L'objectiu d'aquest procés era posar les fibres de cotó en la

posició adequada, tan paral-leles com era possible, tot convetint la napa que
rebia en una veta apte per fer fils i treient totes les petites impureses que
encara podien quedar al cotó.

La veta passava als manuars i a les metxeres. Aquestes màquines aga

faven les vetes, les reunien i les estiraven. Es tractava d'afinar encara més la bar

reja de les fibres, eliminant els grops. L'última metxera, a més, donava a la

metxa una mica de torsió.

La metxa passava a les màquines que la convertien definitivament en fil.

Hi havia les anomenades selfactines -de l'anglès selfacting, que actua per ella

mateixa- i les contínues. Encara que treballaven de manera diferent, tenien la

mateixa finalitat: obtenir el fil de cotó apte per a ser teixit. Les selfactines de

riven d'una màquina filadora -batejada com a "Jenny" - inventada aAnglaterra
cap a11763.
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La selfactina i la contínua, cadascuna a la seva manera, agafaven la met

xa i l'estiraven, fent relliscar unes fibres sobre unes altres fins que tenien el

gruix necessari per al fil que es volia obtenir. El fil, un cop llest, quedava ple
gat, formant espirals als voltant d'uns tubs de cartró, tes fusaaes. Segons el ti

pus de teixit, s'emprava directament el fil de les fusades o es passava per les

aspis, màquines debanadores que preparaven les troques.
Però també podia ser que el fil que sortia de les selfactines anés a les

màquines contínues de retòrcer, que agafaven els fils, els unien i els retorcien

en un de sol, més gruixut i resistent, que a la vegada es caragolava en fusades
o es passava a l'aspi per fer troques.

Encara hi havia una altra tècnica de filatura, que ja s'ha esmentat: Ia de

pentinat. En aquest sistema, el cotó es cardava -tal com hem vist anterior

ment- i després es passava als guils i a les pentinadores. La pentinadora treia

totes les fibres curtes i deixava només les fibres llargues del cotó, posades en

un paral-Ielisme perfecte, cosa que permetia obtenir un fil més regular i més
fi. De Ia pentinadora es passava a les metxeres i a les altres màquines que s'han
descrit.

Evidentment, hi havia diversos tipus de fil de cotó -segons la qualitat de
la matèria primera i el procés seguit- que servien per a distintes labors tèx
tils.

La filatura de Ia seda natural seguia un procés molt diferent ja que, de fet,
es tractava d'aplegar les fibres o fils ja elaborats pels cucs de seda. Els capolls
s'escaldaven per estovar i dissoldre la goma. que unia els fils. Després d'això
es podia desenrotllar el fil del capoll. Els diversos caps de fil s'unien i se'ls
donava la torsió desitjada. S'obtenien, així, fils de seda de diversa qualitat
-segons el nombre de caps emprats i la torsíó-, que eren valorats per la seva

resistència, elasticitat i regularitat.
Entre els noms dels diversos fils de seda podem esmentar la seda negra,

el torçal, l'organdí ... Del rebuig de la filatura, els capolls foradats per la papa
llona, els mal formats, etc, trinxats i tornats a filar, s'obtenia un fil gruixut co

negut amb el nom de scbappe.
D'altra banda, teixir és obtenir una tela entrellaçant fils. Hi ha diferents

tècniques que empren estris diversos -només cal recordar les que s'utilitzen
encara en l'àmbit domèstic.Aquí, però, ens interessa el teixit de teler, és a dir,
l'obtenció d'una tela a partir d'entrellaçar dues sèries de fils, la primera de fils
paral-lels aillarg -I'ordit- i la segona, de fils transversals -Ia trama. Aquesta
tècnica és molt antiga i les màquines eines que s'utilitzaven van evolucionar
molt lentament fins a mitjan segle xviu. L' evolució més significativa que van

experimentar en molts segles fou el pas d'un teler vertical a un d'horitzontal.
Encara avui s'empren aquests telers per a produccions artesanals.

La introducció de la força mecànica al teler, accionada a partir del vapor,
va fer possible produir una major quantitat de teixit i de millor qualitat. La
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persona que s'ocupava dels telers no teixia, però havia de controlar el bon

funcionament de la màquina, reposant el fil acabat -segons les màquines- o,

sobretot, tenint cura d'aturar la màquina si es trencava un fil. El teler mecànic

-que anà evolucionant progressivament- era una màquina que havia d'estar

molt ben ajustada, delicada en certes parts i que havia de ser vigilada constant

ment.

El treball de tissatge que es desenvolupava a les fabriques comprenia
diferents operacions prèvies com bobinar, preparar l'ordit o carregar les bit

lles. Generalment, el fil arribava al tissatge formant troques. Calia posar-lo,
mecàniment, en rodets o bobines per mitjà de debanadores que, de pas, nete

javen el fil de nusos i gates per mitjà d'unes aranyetes. Els fils passaven a l'ordit

o a les bitlles. Els fils d'ordit -enrotllats conjuntament en unplegador- anaven

al teler tots junts, formant una estesa de fils ben iguals de tensió i de llargada,
paral-lels entre ells. Un cop l'ordit era al plegador, s'havien de passar els fils

d'un en un -a vegades de dos en dos, o més- per les malles dels lliços, que eren

les que feien evolucionar el teler. Era una tasca molt entretinguda perquè, a

banda que les malles tenien uns forats molt petits, havien d'anar passades se

gons un ordre preestablert. Des d'allà, els fils passaven per les pues que dona

ven a l'ordit l'amplada que havia de tenir un cop teixit. El conjunt de lliços i

pua s'anomenava pinta. Quan un pinta era passat, si calia teixir-ne un altre

d'igual, es nuava cada fil del plegador amb el seu corresponent dels lliços, amb

la qual cosa s'estalviava temps i feina.

Al mateix temps que es preparava l'ordit, però, calia també preparar la

trama. El fil s'enrotllava en uns petits tubs de fusta o cartró, de mida per a la

llançadora, anomenats bitlles.

Un cop passats els fils de l'ordit i posada la trama en bitlles, ja s'estava

a punt de teixir.Tal com s'ha dit, aquesta operació consistia en anar passant els

fils travessers de trama entre els d'ordit, a mida que es van desenrotllant del

plegador. L'ordre amb que s'anaven enllaçant es coneixia amb el nom de lli

gament. No cal dir que hi havia molts tipus de lligament segons el tipus de

teixit, el dibuix que havia de tenir Ia tela, etc. La inserció de la trama era feta

per la llançadora, que en el seu interior portava la bitlla -a través de les dues

capes de fils, obligats pels lliços que els feien pujar o baixar, segons el tipus de

lligament de cada teixit.

Un cop teixides, les peces de tela -entre altres possibles operacions- es

raspallaven i es repassaven per tal de treure'n els fils sobrers.

Tot plegat, el treball a la indústria tèxtil comportava una forta especia
lització en les diverses tasques que comportaven tant treballs de manteniment

o control de la maquinària -per evitar que un fil trencat o un nus malmetes

sin la tela- com feines de preparació i càrrega de les màquines. Aquesta espe
cialització, les treballadores l'aconseguien en un procés d'aprenentatge a la ma

teixa factoria, en què les operàries, començant moltes vegades de xiquetes,

23



24

anaven coneixent les diferents tècniques i controlant els diferents processos.
Encara que en cada moment cada obrera realitzava un tasca específica, era

possible que les operàries poguessin canviar de secció, atenent a les necessi

tats de la producció. Per sobre les operàries hi havia els contramestres, encar

regats del manteniment i la reparació de la maquinària, i els encarregats, que
controlaven el seu treball.

De l'activitat artesana a la industrialització

Durant el segle XVIII i la primera meitat del segle XIX, les dues activitats

econòmiques més representatives de Reus foren el comerç de l'aiguardent i

l'elaboració dels teixits de seda.
A la segona meitat del segle À'VlII, ciutats com Barcelona, Manresa, Reus

o Mataró havien esdevingut els principals centres seders de Catalunya. La

importància de la indústria sedera reusenca queda palesa en el fet que a Reus,
a la dècada del 1780, hi havia 760 telers, la qual cosa suposava -en dades del

1783- que hi havia 5.771 treballadors -un 72,7 % de la població activa local
treballant al tèxtil.A més de la seda, es treballava el cotó, una indústria que
coneix una considerable expansió a la Catalunya del segle À'VlII, motivada per
l'obertura del mercat colonial.

A començaments del segle XIX, la Guerra del Francès i la pèrdua de les
colònies provocaren una caiguda important de la producció tèxtil.Va ser grà
cies a la mateixa demanda interna que es va anar recuperant i, a l'entorn de

1820, s'havien assolit ja els nivells de producció de 1792.
La manca de mà d'obra -com a conseqüència de la Guerra del Francès

i, sobretot, l'arribada de capitals procedents d'Amèrica van tenir un paper sig
nificatiu en la mecanització del tèxtil a Catalunya, que es produí entre 1835 i
1861. Catalunya, al contrari de la resta de l'Estat espanyol, va esdevenir un país
industrial. La indústria cotonera, estesa per les conques del Ter i del Llobregat
per aprofitar-ne l'energia hidràulica, era localitzada singularment al pla de
Barcelona i en les comarques veïnes del Vallès i el Maresme. Reus i Valls eren

també dos nuclis importants fora d'aquesta àrea.
Així doncs, a mitjan segle XIX el tèxtil va substituir la producció i el co

merç de l'aiguardent com a motor de l'economia reusenca. En aquell moment,
la indústria tèxtil era la que ocupava més persones a la ciutat i, dins d'ella, el
cotó era la principal matèria primera utilitzada. Un potencial econòmic que
s'expressava també en les relacions entre Reus i Barcelona. Aquestes eren, a

la meitat del segle,prou irnportants, tant en el camp financer -creacíó del Banc
de Reus- com en l'industrial -particípació de socis barcelonins en indústries
locals.



V st Ileneral de la fáb"Il"'

Vista general del Vapor Vell. Arxiu Carrutxa.

Cap al1875 es produí una expansió de la indústria tèxtil catalana, sobre

tot durant els anys de "Ia febre de l'or", del 1876 al 1886. Hom explica:

"Així durant els anys vuitanta tingué lloc una certa renovació tec

nològica en el procès tèxtil. Però durant aquests anys d'eufòria
cotonera se n'acabà de perfilar la distribució geogràfica, i Reus

privada d'aigua i carbó, no estava situada en les àrees més afavo

rides en aquest avenç industrial. Els motius d'estalvi energètic,
atesa la mancança de carbó autòcton i els costos del britànic,
obligaren a optar, a partir del 1860-1865, data del 'desencís carbo

ner' fins a final de segle, per l'energia hidràulica, i a concentrar

bàsicament els filats a les conques dels rius Llobregat,Anoia, Ter,
Freser i Cardener; els teixits es concentraven a l'àrea barcelonina,
tot i que en restaven d'importants a Manresa, Reus i Vilanova; els

gèneres de punt al Maresme, mentre Sabadell i Terrassa concen

traven la indústria llanera. Les activitats tèxtils complementàries
eren localitzades en una dotzena de poblacions, Reus entre elles,
i era una de les nou ciutats on es feien els acabats i els tintats, i lm

dels únics dos indrets on es confeccionaven cintes, juntament
amb Manresa, i on hi havia teixidors de vels, juntament amb

Barcelona,'?

2 AllNAVAT,A. Obrers et Reus .. ,p. 21.

- RI.'
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Cap al1880 es va produir una crisi de sobreproducció, agreujada per la

competència dels grans centres fabrils de l'àrea barcelonina. En aquell mo

ment, la indústria tèxtil es trobava en un moment de màxima expansió.

"Sens dubte, però, la tendència general de la ciutat a perdre el rit

me de creixement és clara, a mitjà i llarg termini, en la reducció
del nombre de pues i telers de la indústria cotonera reusenca i del

Baix Camp respecte al total català,que baixà d'un 4,53% a 1,58%
i del 2,4% al 0,40% respectivament, entre els anys 1862 i 1932."'1

La industrialització comportà la progressiva desaparicíó dels tallers de
teixit a mà, que van coexistir amb la producció mecanitzada durant un temps.
Les fàbriques completaven la seva producció amb l'adquisició de gènere als

petits empresaris que obraven amb telers manuals. En els períodes de crisi,
però, la situació d'aquests esdevenia força precària.

La industrialització va comportar també la incorporació massiva de les
dones i els nens al món del treball.jaume Fort apuntava, referint-se al moment,
que les grans factories treballaven constantment malgrat "los conatos de

huelga y campañas contra determ inados telares mecánicos que
comenzaban a implantarse en Reus con laprotesta de los obreros tejedores
que eran sustituidos por obreras",' Amb tot, a començaments del segle xx

encara quedaven alguns telers manuals en actiu a la vila.

Les indústries tèxtils reusenques

"Si la memòria no em falla, hi havia fàbriques per teixir sedes i

fibres i n'hi havia dues més per teixir cotó i aquestes dues eren

entre les més importants de Catalunya i les que a Reus donaven
feina al nombre més important d'obreres. Eren la Manufactura de

Algodón i la Fabril Algodonera, més conegudes per Vapor Vell i

Vapor Nou. Les tres quartes parts de l'ocupació fabril del tèxtil

corresponia a les dones i es pot fer constar que aquesta mà d'obra
estava retribuïda amb uns salaris més baixos que els de la feina a

preu fet."

Alfons Martorell'

En els dos últims segles, han estat nombrosos a Reus els tallers de fabri
cació de teixits a partir de fibres com el cotó, la seda o altres. No és l'objec-

3 AltNAVAT, A. Obrers a Reus ... , p. 22.

4 Citat per AItNAV/IT, A.j)!Iouiments socials ...

5 MAHTOItELL, A. República, reoolucio ... , p. 16.

26



tiu d'aquest article fer-ne un cens exhaustiu, però sí aportar algunes dades

sobre aquelles que, pel seu volum a activitat, han perdurat en la memòria de

la ciutat.

Algunes indústries tèxtils a finals del segle XIX eren:

Empreses Ifreballadors/ es

La FabrilAlgodonera 900

La Manufacturera de Algodón 500

Leopold Suque i Cia 350

La Sedera Reusense 200

Esteve Solé i Cia 80

Germans Segimon 16

Josep Casellas Ferré 12

15 tallers amb telers manuals (cotó) 100

4 tallers amb telers manuals (seda) 100

TOTAL 2.258

En el periode estudiat, les principals indústries de la ciutat van ser:

- El Vapor Vell

La Manufacturera de Algodón, coneguda populannent com a VaporVell,
creada el1855 a partir de la fusió de la Industrial a Sociedad Reusense (1843)
i Canals Pàmies, Huguet i Companyia (1846). Era al carrer que avui porta el seu

nom i ocupava dues illes d'edificis amb una extensió de 100.000 m".
La Sociedad Reusense havia estat la primera empresa de la ciutat en

incorporar el vapor i es dedicava exclusivament a la filatura de cotó. L'altra

empresa tenia l'origen en Ia indústria cotonera que Pau Canals tenia ja instal

lada el 1842 a la plaça del Castell de Reus. Si La Industrial Reusense era una

filatura, Canals, Pàmies, Huguet i Companyia era, sobretot, una empresa de tis

satge, moguda per força animal.

La Manufacturera de cotó, doncs, es creà el 1855 a partir de la fusió

d'aquestes dues empreses i a l'aportació de capital nou, reusenc, però fona
mentalment barceloní. Es dedicava als filats i teixits de cotó i el seu primer
director fou Pau Canals.

Les dues fàbriques fusionades s'instal-Iaren en un edifici propi del car

rer del Batan que havia estat un hospici, i compraren més terrenys en el car

rer de Gornals. El1857 començà a funcionar una nova màquina de vapor.
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El 1860, la Manufacturera tenia 200 telers mecànics, 20 mule-jennies i

80 cardes. La força la proporcionaven dues màquines bessones de vapor amb

tres calderes de 100 cavalls. Al marge de la pròpia producció mecanitzada, la

Manufacturera comprava, a preu fet, teixit manufacturat per petits tallers tèxtils

de Reus i de les rodalies.Aquest any fou nomenat director Josep M. Pàmies,
amb Josep Oriol Canals com a sotsdirector. Fou l'any de l'Exposició Agrícola
i Industrial de Reus, presidida pel general Prim. La Manufacturera, que tenia

Pàmies com a secretari de l'exposició, hi participà activament.

El 1863 les màquines de vapor foren reformades i transfonnades; aques
ta feina va ser encarregada a la Maquinista Terrestre y Marítima.

En aquells anys començà un període de crisi que l'empresa acabà supe
rant gràcies al coixí que li suposaven tots els obrers que treballaven a mans en

els tallers propis i fora de la fàbrica. L'any 1876 un incendi cremà del tot el

local ocupat pels tints. Malgrat tot, el 1877 va rebre Ia visita d'Alfons XII.

Hi havia poca feina i s'iniciava una llarga crisi industrial per als tallers.

El 1878 s'introduí un torn de treball de dos o tres dies a la setmana. El 1887
la fàbrica va estar parada sis mesos per falta de feina. La baixa cotització de les
accions i la manca de dividends en l'últim quart del segle XIX són prova d'una
crisi que el 1895 portarà la societat a plantejar-se, fins i tot, la creació d'una

fàbrica de farines.
Amb l'entrada del nou segle les coses no van millorar i, a finals de 1910,

Ia societat es va dissoldre, prèvia venda dels seus actius industrials. El compra
dor fou Iglesias i Suqué, societat en comandita, que es va mantenir fins al1929

quan s'integrà a Ia Unió Industrial Cotonera SA. El 1919 la fàbrica havia subs
tituït totalment la seva antiga força de vapor per energia elèctrica.

- El Vapor Nou

La FabrilAlgodonera, coneguda popularment com el Vapor Nou, estava

ubicada entre els carrers de Sant Joan i de Sant Llorenç -al costat del carrer

que porta el seu nom- i va arrribar a ocupar dues grans illes de 25.000 m2 amb
un edifici de cinc plantes.

El18 de juliol de 1846 es va crear a Reus una societat regular col-lectiva

que portava el nom de Macià Vila, Subirà i Companyia, per a la fabricació de
filats i teixits de cotó, pur o amb mescla. Es volien construir dues fàbriques, una

a Reus i una a Igualada, ambdues amb màquines de vapor.
La d'Igualada no va arribar a entrar en funcionament; fou cremada, sem

bla que pel mateix encarregat de vigilar-la, el març de 1848, quan la maquinària
era ja a punt. La de Reus començà a funcionar aquell mateix any. Hi treballa
ven 600 obrers i tenia una màquina de vapor de 75 cavalls de força.

El març de 1852, l'empresa es transformà en La FabrilAlgodonera SA,
amb domicili social a Barcelona. El seu objectiu era "seguir la fabricació a l'es-
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Continua de torcer

Vapor Vell. Contínues.Arxiu Carrutxa.

tabliment que actualment té a Reus la societat dels senyors Macià Vila, Prat i

companyia, en els seus diversos rams de filats i teixits de cotó o amb mescla

de seda, filo llana, i tint, ampliant-se si es cregués convenient al blanqueig i

estampat d'aquests productes, obrir magatzems, etc."

El 1856 la fàbrica disposava ja de maquinària per fer tot el cicle indus

trial del cotó: filatura, tissatge, blanqueig i tint.Tenia tres màquines de vapor

que proporcionaven 200 cavalls de força, proveïdes per vuit calderes. Utilitza

ven anualment entre 3.500 i 4.000 bales de cotó.

Entre 1858 i 1862 va viure de ple la crisi general del sector. Malgrat tot,
el 1860 va participar en l'Exposició Industrial de Barcelona.

La FabrilAlgodonera tenia, el 1862,200 telers mecànics i 72 telers ma

nuals, amb 560 treballadors en total. I, a més, en els moments en què la feina

era molt abundant comprava la producció de treballadors autònoms.

El 1865 va morir Macià Vila. El 1879 començà una etapa de crisi -que
inclou un incendi e11889- de la qual es va refer lleugerament el1885.A finals

d'aquesta dècada, l'accionariat havia canviat notablement i la família Macià

conservava només un paper molt reduït. Elnou president era Josep Carreras

i Xurriach, de Barcelona.joan Tarrats en fou el director des de la mort de Macià

Vila fins a la seva pròpia, el 1885.
El 1887, l'empresa patentà la seva marca tradicional: una figura d'Hèr

cules amb una pell de lleó sobre l'espatlla i una maça de claus a la mà.

29



La FabrilAlgodonera va ser dissolta el 1892, i els seus actius industrials

van ser traspassats a Joan Tarrats i Homdedeu i a Josep Oriol Canals. El Vapor
Nou seguí,però,en actiu entre 1892 i 1901 com a Tarrats i Canals,societat en

comandita.Així seguí,amb diversos canvis de raó social que no afectaren,però,
el nom pel qual era coneguda popularment arribà fins als anys 1930.

Una descripció del 1919 ens permet copsar l'evolució tècnica de Ia fi
brica ja ben entrat el segle xx:

"Situada lafábrica en las calles de Sanjuan, San Lorenzo, 2(/

travesia de San Juan, Pedro Odena y Plaza Pletas, forma dos

grandes manzanas que ocupan 25.000 mc. de los que hay
edificados 9.400 rne. La primitiva fábrica cuenta cinco pisos.
Las 4 máquinas de vapor de 660 caballos, han sido sustituidas

por la fuerza eléctrica. La producción media anual de la

fábrica es 880. 000 kg de hiladosy torcidosy 1.750. 000 metros

de tejidos de los diversos géneros que dedica al mercado naci

onal y a la exportación.
En los talleres de cerrajería, carpinteria, tintoreria, aprestos,
hiladosy telares, ocupan unos 600 obreros, de ellos 500 mejeres
y 100 hombres. Semanalrnente cobra dicho personal uri

término medio de 40 a 50pesetas (. .. ) La gran chimenea de la

fábrica elévase a una altura de 300palmos."

- La Sedera del Pascual

Quant a la indústria de la seda, es trobava ja ben implantada a Reus al

segle À'VIIl amb la presència de gran quantitat de teixidors manuals -els velers

que treballaven centenars de petits taliers.Tal com s'ha dit, a mitjan segle XIX

Reus era un dels centres més importants d'aquest manufactura a Catalunya.
Juntament amb Barcelona acaparava l'estampació a tres i quatre colors, men

tre que els fabricants de la resta de la península es limitaven a Ia impressió
litogràfica.

El 1842, la vídua de Víctor Martí i Nieto tenia un establiment de teixits
de seda amb mescla de cotó al carrer de la Presó. Un altre era propietat de
Ramon Martí i Companyia, probablement germà de l'anterior. La seva empre
sa de torçats de seda, que tenia despatx i magatzem a Barcelona, era una de les
més avançades de Catalunya.

En la seva vinguda a Reus, el 1844, la reina Isabel II visità la fàbrica de
la Viuda de Martí i Nieto, on li van regalar un tall de vestit de seda. Gràcies a

aquest regal, l'empresa es va poder qualificar de "proveïdora de la Casa Reial"

6 Heraldo de Cataluña, núm. 142,28/2/1919
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Maquinària de la Sedera del Pasqual. Foto Niepce.

El mateix any 1844 l'empresa va presentar a l'Exposició Industrial de

Barcelona velluts i domassos superiors, tapisseries de totes classes i diversos

talls de vestit per a senyora.
Martí i Nieto va ser de les primeres fabriques reusenques que van in

corporar el vapor. El 1862 comptava amb 30 telers, operats per 60 treballa

dors.A més, la producció de la fabrica es basava, com era habitual a l'època,
en la feina per encàrrec que es realitzava en obradors artesans. En aquest mo

ment, utilitzava el nom de La Sedera Reusense.

El 1864 va ser traspassada a la societat integrada per Antoni Pascual i

Vallverdú -que tenia la participació majoritària en el capital, amb el 46%- Pau

Oriol i Buxó -amb el 31 %- i per Ramon Parera i Pujals -amb el 23%. Aquests
van desenvolupar l'empresa, augmentant el capital de 6.500 a 46.000 duros

i acceptant l'entrada de nous associats, com Macià Vilà, de La Fabril

Algodonera, que hi aportà 5.000 duros.

Fins al 1869,Antoni Pascual i Companyia, societat en comandita, esta

va ubicada en un edifici del carrer de la Presó -Can Queri- i tenia, a més, di

versos locals a la ciutat. El1872 es posà en marxa la fabrica a can Barenys, un

edifici entre la plaça del Baluard, on tenia l'entrada, i els ravals de Martí Fol

guera i Robuster.

El dotze de setembre de 1871, el rei Amadeu I féu una estada a la ciu

tat de Reus.Amb aquest motiu s'organitzaren un seguit de visites a les prin-
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cipals indústries de la ciutat, que eren, òbviament, les tèxtils. Com és tòpic en

aquestes solemnitats, les campanes i l'encesa d'una tronada anunciaren l'arri

bada del monarca per tren.Tot seguit, va anar cap a l'ajuntament -ens estalvi

arem els detalls de la recepció- i s'apropà al santuari de Misericòrdia. Després,
tal com anunciava el programa fet públic uns dies abans, "visitará los

establecimientos de beneficencia y los industriales más notables por el

siguiente o rden: La Sedera Reusense, Manufacturera de Algodón,
Hermanitas de los Pobres, Fabril Algodonera, Hospital Civil, Casa de la

Caridady cuarteles, visitando el establecimiento del Sr. Bouley se despedirá
en la estación delferrocarril". 7

De la relació de la visita reial ens interessa particularment l'anada a la

Sedera del Pascual, que ens dóna alguns detalls sobre la fàbrica i sobre la pro

ducció que s'hi elaborava en aquell moment:

'-'1 la vuelta de la ermita [de Misericòrdia] se dirigió a visitar la

fábrica "La Sedera Reusense", cuyo director Sr Pascual, le recibió

a la entrada de la misma (no vol descansar en el saló que li

han preparat ifa la visita) pasaron a las espaciosas sellas que

contienen los telares que se hallaban todos en actividady que

vió detenidamente, examinando los diferentes tejidos que se

elaboran yfijándoseprincipalmente en los terciopelos que tan

ta nombradía tienen en toda España. Enseguidapasaron a la

sala de devanados, urdidos y de otras operaciones

preparatorias, cuya diversidad de trabajos llamaron la

atención de SM que al salirfue calurosamente vitoreado por
las operarias que en ellos se ocupaban.
Vió después la bonita máquina a vapor que hay colocada bajo
un elegante templete y que estaba funcionando en aquel
momento y después de haber entrado en ellocal que ocupa la

tintorería, el Director lo condujo de nuevo al magnifico
despacho que tiene lafábricapara la venta de susproductosy

cuyo decoradopresentaba un hermoso golpe de vista. En efecto,
hallábanse allí espuestos vistosamente y con el mayor gusto los

distintos y müttiptes artículos que se eleboran en dicho

establecimiento, desde el sencillo tafetán hasta el más rico [aili
negro, paños de Lyon, rasosy damascos, telasparaparaguasy

paraforros, terciopelos, y otros varios géneros; dándoles mayor
realce y completando perfectamente el decorado de este local

un bellísimo pabellón hecho con telas de colores, en cuyo cen-

7 Diario de Reus 10/9/1871. El programa, però, es concretà sobre la marxa.A l'últim pro

grama oficial es deia que visitaria La Sedera Reusense, la Manufacturera deAlgodón i la fàbrica

tèxtil d'Antoni Suqué, al carrer del Roser (La Redención del Pueblo 12/8/1871).
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tro se ostentaba un medallón con una dedicatoria a SSMM el

Rey y la Reina en letras doradas sobre fondo de raso blanco.

Formaban la base de este pabellón tres elegantes pedestales
hechos con piezas plegadas, que sostenian otros tantos jarros
formados con madejas de seda teñida de diferentes colores, y
adornado todo con la misma materia en rama, torcida, y
teñida, y figurando también como adorno, capullos de seda,
simiente de gusanos, y hasta una cinta elaborada por uno de

estos insectos, en vez de capullo, que ha llamado la atención de

cuantas personas lo han visto y es realmente un admirable

producto de la naturaleza.

SlYI lo examinó todo muy detenidamente, haciendo varias

preguntas sobre los géneros allí espuestos así como antes las

había hecho acerca de los jornales que acostumbraban a

ganar los operarios, número depersonas que había ocupadas
en la fábrica y de alios que la misma contaba:"

L'any 1880 La Sedera Reusense tenia 200 obrers treballant a la plaça del

Baluard de Reus. Les màquines eren mogudes per una de vapor de dos cavalls.

Produïen teixits de setí, velluts, granadines i gèneres per a folres de vestit. Els

seus gèneres foren presentats a l'Exposició de Filadèlfia del 1876 i a l'Expo
sició Universal de Barcelona del 1888, on van rebre una medalla de plata per
"Ia varietat i perfecció dels seus teixits de seda i de vellut negre".

Antoni Pascual iVallverdú, primer titular de La Sedera Reusense, morí el

mes d'abril del 1903; en aquell moment era president de la Cambra de Comerç
de Reus. Havia rebut la creu d'Isabella Catòlica per ser proveïdor de la Casa

Reial. El va sycceir el seu fill gran,Antoni Pascual i Cugat.
El 1919 la fàbrica comptava amb 110 telers mecànics, accionats per

energia elèctrica. El1921 va prendre la direcció de l'empresaAntoni Pascual

i Pellicer, nét del fundador.

La Sedera Reusense va funcionar fins al 1934 o el 1935. Després de la

guerra civil, les seves instal-Iacions eren ocupades per la Sedera Casacoberta

que, més tard, va passar al seu emplaçament actual al passeig de Misericòrdia.

8 Diario de Reus 14/9/1871. Constava també la visita als tallers elel Vapor Veil: "Recibido
S.M el Rey a la puerta de este establecimiento por el Sr Presidente de laJunta de Gobierno,
nuestro compatricio D.fuan Just; en calidad de Directo¡"ypor el subdirector 1 0, visitó con

alguna detencion las varias dependencias de estafábrica, que las operarias babian cuidado
de adornar sencilla pero espontáneamente.Al tlegar SM a la sala ele telares, cuatro de las

operarias pertenecientes a dicha sección le ofrecieron dos bonitas coronas que SM aceptó
con satisfacción, pasando a recorrer el despacho y demás saias que faltaban y no

permitiéndole el escaso tiempo de quepodia disponer aceptar el descanso ( .. J, salió de este

establecimiento entregando dos mil reales para repartirlos entre las cuatro operarias que
le regalaran las dos coronas": Les visites reials a les fàbriques tèxtils es repetiran en ocasió ele
la visita el'Alfons XIII a Reus.
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Sedera Puig i Carcereny. Foto cedida per Pepita Xifré.

- La Sedera Puig i Carcereny

Va iniciar les seves activitats industrials ellS90 en un edifici del número

12 del carrer del Batan. Posteriorment es traslladà a una nova fábrica situada

al final del carrer de Sant Joan, prop de camí de l'Aleixar.Aquest edifici fou

acabat el 190 l.

Va començar la seva activitat amb telers manuals i anà incorporant te

lers mecànics fins arribar als 250 amb els que comptava el1936.
Als primers anys del segle xx va formar societat i va passar a denominar

se Puig i Wiechers. El 1905 ocupava ISO treballadors.Aquesta societat es va

desfer a començaments dels anys 20; la fabrica, amb la denominació de Puig
Carcereny, conegué aleshores un moment d'expansió. Segons una descripció
del moment, "sostiene 400 obrerasy obreros, con unjornal medio semanal

valorado en 5.000pesetas. Su producción anual es de unos 600.000 metros

de sederías en pieza para el mercada nacional y extranjero (. .. )
Actualmente está movida por tracción eléctrica. El local, rodeado de

jardines y arboledas produce la sensación de las grandes manufacturas
francesas con su arquitectura especial" _9

L'any 1924, aquesta sedera va ser reformada.Va tancar el1961.

9 Heraldo de Cataluria, núm. 142,28/2/1919.

34



- Altres sederes

La Sedera Vilanova i Antich, creada el 1906, sota la direcció de Lluís
Vilanova i Puig. Estava ubicada al començament de la carretera de Falset -ben

propera a la Puig- i, segons una nota del 1919:

"Durante el afio han trabajado intensamente elaborándose

25O. 000 m. de sedas diversas, dando ocupación a un término

medio de 180 obreras y obreos. Su jornal semanal es de 25. 00

ptas. La fábrica fundada el 1906, ha cambiado su tracción de

vaporpor energia eléctrica. Su producción anual, dedicada a

los mercados nacionales y extranjeros está valorada en

1.500.000 pesetas. Su director es D. Luis Vilanova. La fábrica,
rodeada de jardines y árboles es digna de ser visitada." 10

Havia estat coneguda també com la Sedera del Lluis.!' Cap el1926, s'hi
va instal-lar la raó social PichAguilera, empresa que, als anys quaranta, passà
a ocupar els locals on va funcionar fins a la seva desaparícíó."

La sedera del carrer del Roser és el nom popular de la que ocupava un

edifici d'aquest carrer, a la cantonada amb el carrer de Miramar." L'autoritza
ció municipal per edificar la fàbrica, a favor d'Antoni Suquer i Nolla, és del 28
de febrer de 1866. El 1871 era una de les indústries que havia de visitar el rei

Amadeu." Ja entrat el segle xx, s'anomenà oficialment Sedera Wiechers i va

seguir produint. El 1929 la trobem documentada com "c. Balsells, Vda
Wiechers" al carrer Pi i Margall -nom que va rebre el carrer del Roser entre

1901 i 1939-, número 67.
La Industrial Sedera SA, ubicada al camí de Tarragona, és l'última gran

fàbrica tèxtil que es recorda a la ciutat. La trobem documentada, al primer terç
del segle xx, en un local del passeig de Sunyer, fent cantonada amb el carrer

deVerdaguer. Era coneguda també com la Sedera Nova." Tot i que la construe

ció de la fàbrica del camí de Tarragona està documentada el 1932,16 la major
part de les naus van ser bastides als anys 40. Reset en actiu fins a la dècada dels
70 del segle xx i els seu edificis van ser enderrocats el 2001.

10 Heraldo de Cataluña. núm. 142,28/2/1919.
11 A.,�II(;(í,R.Materials ... ,p.310.
12 El 16 d'octubre cie 1944, l'empresa Felip PichAguilera negocià l'obtenció clellocal, ales

hores cie propietat municipal, on s'ubicaria. Es trobava al carrer anomenat en aquell moment

cI'Alfonso Navarro, actualment cie! President Companys.
13 A.,\1IC(J, R. Materials ... , p.505.
14 La Redención del Pueblo, 12/8/1871
15 A.,�II(;<), R.Matel'ials , p.159.
16 ANII(;(í,R.Materials ,p.580.
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La indústria deIs teixits de seda a Reus, al primer terç deI segle XX:]7

1917 1919 1921 1922-26

TeIers mecànics 326 350 400 650

Producció (milions PTA) 4 6 6 15

Obrers 58 50 50 100

Obreres 634 650 700 800

A aquesta reIació caldria afegir-hi les nombroses empreses del sector

tèxtil que es dedicaven als gèneres de punt, la fabricació de paqueteria o cor

doneria. Són generalment petits tallers, amb pocs treballadors i mà d'obra

bàsicament femenina. A tall d'exemple, en eIs primers anys del segle xx, tro

bem empreses com la IndustrialAlgodonera, Aulesa i Barbarà, Mestre i Esco

da, Sucessors de Ramon Bonet, etc.

Podriem afirmar, en resum, que a la segona meitat del segle XIX, la indús

tria tèxtil prengué un paper protagonista, arribant a ocupar, al tombant del

segle xx, més de 3.000 treballadors. Encara que inicialment eI cotó fou la fibra

més emprada per a la producció tèxtil, des de finals del segle XIX, la tendència

general és de retrocés de la indústria cotonera en benefici de les sederes.

Ja entrat eI segle xx, la indústria reusenca es va veure afectada positiva
ment per l'expansió fabril produïda per la neutralitat de l'Estat espanyol a la

primera guerra mundial. L'augment de la demanda exterior va afavorir Ia pro
ducció industrial. En eI sector deI cotó, que arrossegava la crisi des de finals

del segle XIX, les vendes es van incrementar excepcionalment. Així:

"La Fabril Algodonera i la Manufacturera de Algodón doblaren la

producció de filats i arribaren al màxim amb 1520 tones eI 1920,
en que s'aconseguí un augment del 121% respecte el 1914.

Aquestes fàbriques reunien la major concentració industrial i

obrera amb eIs salaris més baixos de la ciutat i Ia jornada més di

latada. El deliri productiu provocà l'augment de l'explotació labo

ral que, juntament amb la pèrdua del poder adquisitiu deIs treba

lladors i l'auge del sindicalisme, foren eI marc deIs conflictes so

cials d'aquests anys.

S'expandí també la fabricació de gènere de punt, sector amb molt

treball a domicili, on l'índex de producció augmentà un 112%

entre 1917 i 1921, i eI nombre d'obreres arribà vora eIs 400. Aug
mentà també eI valor de la producció i eI nombre d' obrers en Ia

17 AIlNAVAT, A.L'impacte de la primera guerra ... , p.103.
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fabricació de torçats de cotó, de gorres, en la paqueteria i la tin

toreria, i es creà, entre d'altres, La IndustrialAlgodonera SA. Les tres

factories de teixits de seda, La Sedera Reusense, Puig i Carcereny
iVilanova iAntic, ocupaven quasi 800 obreres i entraren de ple en

una fase prolongada d'expansió de preus i vendes. El valor de la

producció passà de 4 milions de ptes. el1917 a 15 milions el1923,
un augment del 375%, provocat per la reducció de la concurrèn

cia estrangera i pel major consum del mercat nacional."!"

El 1917, la Cambra de Comerç veia amb gran preocupació les mesures

preses pel Govern francès, encara en plena guerra, que prohibia la importació
d'alguns productes com el vi o la seda. Després de la gran guerra, arribà la crisi

general. La demanda va baixar. El comerç d'exportació i la indústria tèxtils eren

encara els motors de l'economia, però la decadència d'aquestes activitats

comercials i industrials seria ja inevitable. La segona meitat del segle xx veu

ria desaparèixer el tèxtil com a branca significativa de la indústria local.

El 1929, a la ciutat restava en funcionament el Vapor Nou com a indús

tria cotonera, i cinc indústries sederes: La Sedera Reusense d'Antoni Pasqual,
La Puig Carcereny, la Vilanova iAntic, la de la vídua Wiechers i La Industrial

Sedera SA. A començaments de la dècada de 1930, el sector tèxtil agrupava
1.920 persones.

El treball femení al tèxtil

Fer referència al treball en el ram tèxtil en el període que ens ocupa ens

porta imatges de treball infantil i femení-reflectides a pintures o fotografies
d'època-, o a descripcions de la duresa de les condicions laborals: locals amb

poca ventilació i molta humitat, horaris esgotadors, salaris baixos -inferiors per
a les dones i els nens. Ens porta també al naixement d'un moviment obrer

organitzat que maldarà, primer, per millorar aquestes difícils condicions de

vida, però també per canviar el món i construir una societat més justa.
Efectivament, entre les 69 hores setmanals que hom treballava a mitjan

segle XIX i l'assoliment de Ia tant reivindicada jornada de vuit hores a comen

çaments del segle xx, hi ha un camí de reivindicació obrera. Es també el mo

ment en què la dona, amb la seva incorporació al treball industrial i la seva

participació en les lluites socials, pren un nou paper en la societat que tren

ca -o comença a trencar- amb els models vigents a la societat preindustrial.
No es tracta ara de descriure aquí un procés que es produeix a tota

Europa -amb matisos o diferències cronològiques segons els països-, però sí

18 AlmAvAT, A. Reus alsprimers anys del segle XX 0900-1923).
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d'apropar-nos, en clau local, a la vida quotídíana i a les inquietuds socials de

les treballadores tèxtils reusenques fins al primer terç del segle xx.

Diversos treballs s'han ocupat de les condicions de vida de la classe

obrera reusenca. AlbertArnavat descriu així la situació dels obrers catalans:

"Les condicions de treball i de vida dels treballadors catalans du

rant el segle xix, expliquen la ruptura que es produí entre la bur

gesia industrial i els seus obrers.Tots els testimonis coincideixen

a dir que la situació social de l'obrer a Catalunya durant el desen

volupament industrial fou realment calamitosa. Excessiva durada

de la jornada de treball, fins a 12 i 15 hores diàries, que esdevenia

extenuant, una ocupació insegura, salari molt baix, deplorables
condicions dels locals industrials i dels habitatges, indefensió da

vant la malaltia, l'atur i la vellesa, alimentació deficient, etc ... Pit

jors encara les condicions en què treballaven les dones i els nens,

que sovint eren infrahumanes, sense paliatius." 19

Quant al context reusenc, Arnavat comenta:

"Immergida en la revolució industrial, també en el tèxtil reusenc

la jornada laboral s'havia allargassat: tant a les fabriques com als

múltiples telers disseminats a les "quadres" dels carrers de les afo

res, es treballava a preu fet, en 1871, encara de 5 del matí a les 8

de la nit, 15 hores diàries. l això en ple sexenni democràtic i amb

les organitzacions obreres actuant a la llum pública! "20

Les dones i els nens constituïen el sector més desafavorit de la classe

treballadora. La remuneració del treball femení equivalia a un 60% del treball

masculí i els horaris laborals eren abusius. A més, l'Estat espanyol anava nota

blement endarrerit respecte d'altres països europeus. La jornada màxima de

10 hores per a les treballadores s'havia aconseguit a la Gran Bretanya el1847,
aAlemania es va decretar el1891 i no va ser fins el1900 que va ser efectiva a

França, el mateix any que l'Estat espanyol decretava la jornada d'onze hores

per a les dones. El 1902, es reduïa la jornaela ele les obreres a eleu hores.Tot i

això, un elels principals motius que impulsà la vaga general elel sector tèxtil,
e11913, va ser l'incompliment d'aquesta disposició, sobretot fora de la ciutat

ele Barcelona. Encara el 1915, el fabricant Josep M.Tarrats, propietari del Vapor
Nou -en el que es provocaria elmés gran conflicte laboral viscut a Reus du

rant el segle xx- no complia la legislació vigent sobre el treball ele menors.

19 AHNAvAt,A.lVioviments socials .. , p. 43.
20 AHNAvAt,A.Moviments socials .. , p. 45.
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A més, si amb la mecanització del treball, els jornals que cobraven els

treballadors del tèxtil van quedar per sota Ia mitjana dels d'altres oficis, els de

les dones eren encara pitjors, ja que cobraven força menys de la meitat que els

homes.

El 1847 el sou mitjà pagat a les fàbriques de mats i torçats de cotó re

presentava mensualment 12,32 pta pels nens, 20,16 pta per les clones i 50,82
pta per als homes. En els teixits,era cle 9,6 pta per als nens, 17,57 per a les clo

nes i per als homes 51,75 pessetes.
Tal com apuntaAlbertArnavat:

"Si era clar que es produïa una brutal sobreexplotació clel prole
tariat, en el cas de les clones i els nens encara era més evident.

Segoins la denúncia de La Revista Social, del 1875, en la utilitza

ció de Ia mà d'obra femenina s'havia arribat al màxim a Reus, on

les grans fàbriques tèxtils mogudes per vapor només utilitzaven

dones, i els pagaven uns salaris molts inferiors als de Barcelona. Pel

gener de 18741es jornaleres fabrils reusenques cobraven 5,5 ptes
setmanals, enfront de les 2,75 diàries dels jornalers mascles

barcelonins; les filadores 10 ptes enfront de les 4,50 diàries dels

barcelonins i les teixidores de 8 a 12 ptes i només en casos excep
cionals de gran productivitat, arribaven a cobrar 15 ptes setma

nals, contra les 3,50 diàries dels teixidors de Barcelona."21

El treball de les dones i nens era, però, una necessitat per a la subsistèn

cia de la família.Així doncs, segons un informe estadístic barceloní elaborat el

1839, només una cinquena part clels treballaclors clel tèxtil eren homes. La resta

eren clones, entre les quals una quarta part no arribava als quinze anys."
La situació era general arreu de l'Estat. Malgrat la llei de 1902, moltes

clones seguien obligacles a treballar durant setze hores seguides. Un informe

cie 1914 elaborat per un cos d'inspectors de treball inclicava que pràcticament
totes les fàbriques que empraven dones i nens actuaven de forma il-legal i

descrivia el seu lloc de treball:" talleres sucios, sin ventilación ni sol,
instalados en los departamentos más insanos del edificio, sin más norma

que el capricho a el egoísmo delpatrono". 23

En el treball tèxtil, l'aprenentatge.es produïa a la mateixa fàbrica a par-

21 ARNAvAt,A. Obrers a Reus ... ,p.31.
22Junta de Comercio de Cataluña, Datos estadísticosy observaciones de una comisión

mixta de individuos de Cataluña y de la comisión defábricas. Barcelona: Imprenta de Tomás

Gaspar, 1839, p. 31.
23 GONZÁLEZ CASTltO.EI trabajo de la mujer en la indústria. Condiciones en que se efectúa

y sus consecuencias en elporuenir de la raza. Madrid: Instituto de Reformas Sociales, 1914.
Citat per ACKSELllEH(;, MarthaA.NJujeres libres ... , p. 89.
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tir de les ensenyances de les companyes de feina i de la pròpia experiència.
També aquest era sovint un factor de sobreexplotació,ja que s'establien llargs
períodes en què les treballadores realitzaven feines auxiliars amb uns sous

mínims.
A l'interior de la fàbrica hi havia una clara diferenciació per sexes: els

homes manaven i tenien cura de la maquinària mentre les dones operaven les

màquines. Els contramestres -responsables del manteniment de les màquines
i els encarregats -supervisors de la feina- eren sempre homes.

Salubritat i seguretat a la feina

Les condicions de treball als obradors tèxtils de l'època que ens ocupa
eren ben poc saludables. L'escalfor i el vapor que suraven en l'ambient per tal

de facilitar la tasca de les màquines eren ben poc adequats per a les persones.
El metge Antoni Aluja, referint-se a Reus, ho descrivia així:

"La influencia altamente perniciosa de permanecer largas
horas encerrados en los talleres, con una atmósfera calientepor
exigirlo así la índole del trabajo, respirando un aire viciado con

el olor grasoso de la maquinaria y saturado de las

emanacionespuloerulentasyfilamentosas del algodón quepor
ligereza, tenacidadyflexibilidad de sus elementosfibrosos, les

hacen más fácilmente penetrabies al profundo de la vías

respiratorias, causando irritaciones bronquiales, laringitis
crónicas, dismenorreas, anemias y porfin la presisposicion a

la tisis consuntiua; los cambios de temperatura al salir del

trabajo especialmente en hinvierno, les ocasionan bronquitis,
pulmoníasy demás afecciones catarrales. "24

Davant d'aquestes circunstàncies, l'informe mèdic proposava algunes
recomanacions com que es ventilessin els tallers amb xemeneies. I d'altres,
més innocents, adreçades als treballadors: que s'alimentessin bé o que "dejen
el oficio tanpronto empiezen a toser; a enflaquecerse o bien a esperimentar
cualquier alteración en su salud".

El soroll era intens i constant. Aquesta és una circumstància que defineix

prou bé el treball al tèxtil i que ha quedat en el record de successives gene-

24 Els teixidors a mà rebien, a més,"continuas sucusiones y percusiones sobre el pecho
por los movimientos bruscos de brazos y piernas, padecen muchos de ellos catarros

pulmonares crónicos, afecciones cardiacas, hernias, hemorroidesy úlceras varicosas de las

piernas", ALlJJA,Antoni. Topografía médica. Reus, 1886, p.65.



Treballant a la Sedera. Foto cedida per Conxita Soler.

racions. Sovint s'explica que les persones que havien treballat molts anys en

una fàbrica tèxtil tenien sempre tendència a parlar sempre amb un to de veu

molt elevat en la seva vida quotidiana.
Les fàbriques eren, a més, un punt de concentració important de perso

nes i, per tant, un possible focus de difusió de les malalties infeccioses. Namés
a tall d'exemple, esmentem que el 1890, la ciutat va patir una epidèmia de

dengue, una malaltia causada per un virus, que es manifesta per una constipa
ció forta, dolors musculars, febre alta i erupcions. Aquesta malatia provocà
veritables problemes en l'activitat laboral de la ciutat.

Un altre exemple ens l'aporten els informes referents a la passa de ve

rola que afectà la ciutat entre 1908 i 1909. A la sedera Puig i Wiechers es de

dar-aren, el mes d'abril, "5 a 6 casos de viruela entre las operarias de dicha

fábrica, habiendo recaido las invasiones de esta enfermedad en

trabajadoras de 15 a 18 años, ninguna de las cuales se hallaban

revacunadas en el momento de la invasión". Afortunadament, la malaltia no

era greu ja que totes havien estat vacunades de petites. El motiu d'aquest fo
cus s'atribuïa "a que la única agua de que se abastece la fábrica, tanto la

que sirve para la bebida de todos los operarios, su aseo y limpieza, como

para las demás necesidades de la misma, es la procedente de un pozo
existente en su recinto, la cual no solo no reune las buenas condiciones

higiénicas de potabilidad, sino que dicha agua presenta en exceso varios

principios orgánicos e inorgánicos y detritus putrescentes", precedents de
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filtracions de pous negres d'altres fàbriques, especialment d'una d'oli de samsa,

immediata a la sedera.
En aquest cas, es va prohibir l'ús de l'aigua del pou, alhora que es pre

nien mesures higièniques i s'instava la direcció de l'empresa que exigís el

certificat de revacunació als seus treballadors i que establís un periode de

quarantena -vint dies després de ser donats d'alta- per tornar al treball des

prés de la malaltia.També es decretà que les altres fàbriques no contractessin

treballadores procedents de la Puig i Wiechers.Amb l'objectiu d'evitar l'exten

sió de la malatia se celebrà una reunió amb els representants dels fabricants.

De fet, al tombant del segle xx l'esperança de vida mitjana dels reusencs

era només de 31 anys." I entre les causes de la mortalitat dels obrers reusencs

destacava la tuberculosi, "por ser generalmente de las afecciones que más se

padece entre la classe industrialpor las condiciones en que se vive dentro

de fábricas y talleres". Encara el 1931, el doctor Pere Barrufet i Puig, en una

ponència sobre Sanitat Municipal exposada al Centre de Lectura, afirmava que
"excessivament castigada per la malura la nostra ciutat, precisa que sigui pro
blema de predilecta atenció de Sanitat Municipal, el de la lluita anti-tubercu

losa" .26 La tuberculosi és, efectivament un problema que "amb exagerat relleu"

destacava a la ciutat i que, en paraules d'un altre ponent -el Dr.jaume Saba

ter i Vallès- s'explicava pel "gran desenrotllo de la indústria a casa nostra i cità,
per a argumentar la seva opinió, que a França durant la Gran Guerra, la mor

talitat femenina per tuberculosi sofrí un considerable augment, proporcional
al major ús que es féu de les clones en la indústria i d'aquestes, les solteres, a

les que s' exigí un major esforç en el treball, pagaren un tribut més alt a la tisi.

Un alt tipus de mortalitat femenina per tuberculosi es dóna també en els paï
sos que tenen més dones ocupades a les fàbriques."

La mecanització del treb,all comportava també un augment dels riscos.

Els accidents sovintejaven a les fàbriques tèxtils. Les peces mòbils de les mà

quines tallaven amb força freqüència els dits, les mans o braços de les operà
ries. Per exemple, el1872 una treballadora de La FabrilAlgodonera fou colpe
jada fortament i quedà greu, en passar per sota una màquina en moviment"
i el 1880 una jove va perdre el braç dret.Aquest accident motivà un comen

tari que reflectia fins a quin punt els accidents eren quotidians: "No hay dia

que en una u otra de lasfábricas de esta ciudad, no ocurra alguna desgra
cia de más a menos consideracion, y en tanto es así, que nunca nos

ocupamos de ello, a no ser que el hecho sea de irnportanciar??

25 Per a aquesta notícia i les següents, veg. AUlJA, A. Topografia .. , p.64.
26 Centre de Lectura, Converses p. 132.
27 Centre de Lectura, Converses p.44.
28 La Redención del Pueblo, 6/9/1872.
29 Diario de Reus, 10/12/1880.
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El Diario reclamava que es prenguessin mesures per evitar els sinistres,
les conseqüències de ls quals "siempre recaen sobre la pobre gente
trabajadora que ha de ir a las fábricas a ejercitar algunas veces penosos
e insoportables trabajos para poderse ganar elpan cotidiano".

Ara bé, els accidents més greus els produïen les corretges que corrien

per tota la fàbrica transmetent a les màquines la força motriu del vapor.
Aquests accidents són encara recordats per les generacions actuals. Els consi
deren una mostra de la millora de les condicions de treball amb el pas del

temps i la modernització de la maquinaria, ja que la substitució del vapor pels
motors elèctrics individualitzats per a cada màquina va significar la supressió
d'aquestes perilloses corretges. Una treballadora de la Sedera del Pascual, on

també hi va treballar la seva mare, recordava que:

"Hi va haver una noia que hi va morir, se li va emportar el cap, la

roda, allò era molt perillós, la mare m'ho va explicar [referint-se a

una noia que va quedar enganxada a la cinta que transmetia la

força a la màquina]. Però a la meva època, només hi havia acci

dents amb la llançadora,":"

A la premsa local, les notícies d'accidents són nombroses. El 19 de se

tembre de 1871, per exemple, el Diario de Reus publicava la notícia de la mort

d'una obrera. I, pocs dies després, d'un altre accident que li mereixia aquest
comentari:

"Una de las operarias de la fábricas movidas a vapor de esta

ciudad, ayer tuvo que arnputársele uri dedo, de resultas de

haberse estropeado la maquinaria, en donde se hallaba aque
lla infeliz ocupada.
Sentimos tal desgracia, que desearíamos verpor seimpre evita

da, procurando el no trabajar distraídas a bien el que se

cometieran imprudencias que la mayoría de veces son la causa

de ello'>'

Aquesta recriminació a les treballadores provocà la resposta del periò
dic obrer La Federación, que recordà als redactors del Diario les condicions
en què es desenvolupava el treball:

"Cuánto nos gustaría ver a los satisfechos redactores del Diario
de Reus trabajando doce a más horas diarias en las fábricas,

30 Inf.: Maria Simó Serra, 75 a. (2001).
31 Diario de Reus, 27/9/1871.
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sin estar distraídos y sin cometer imprudencias. Entonces, si

fuesen trabajadores serían amantes de la emancipación de los

mismos, y no achacarían a la distracción y a la irnprudencia
lo que es debido al cansancio, al excesivo trabajo y a las

violentas e infames condiciones con que el obrero debe agitarse
para poder arrastrar, en suma, una miserable existencia'í?

Els accidents deixaven les treballadores en la més absoluta pobresa, ja
que no existia cap mena de protecció social. EI10 d'abril de 1877 l'Ajuntament
acordà, amb la col-laboració de dos metges de l'hospital, obrir un servei "de

consultaciones gratuitas que tendríanpor objeto prestar los ausilios de la

ciencia médica a las gentespobres, que no teniendo enfermedad grave que
les obligue ci guardar cama ni a entrar en el Hospital, no tienen necesidad

de suspender el trabajo, único modo de subsistencia, y carecen de recursos

para llamar alfacultativo. Esto que está establecido en los grandes centros

de población, tiene mayor razón de ser en la nuestra en la cual abunda

tanto la clase rnenesterosari'
Un altre factor d'inseguretat eren les agressions sexuals a les dones que

anaven a les fàbriques o sortien de la feina, ja que els carrers eren foscos. Per

aquesta raó, a mitjan segle XIX, es demanava que es deixessin encesos els fanals

fins a la matinada "a fin de que disfruten de este beneficio las clases

trabajadoras", ja que és "crecidisimo el número de trabajadores de ambos

sexos que van a trabajar a lasfábricas antes de la primera luz del día" .,,4

Aquestes demandes d' enllumenat es repetiren diverses vegades al llarg
del temps. Elmateix Ajuntament es féu ressò del problema:

"Uri número considerable de nuestros conciudadanos se ven

precisay terminantemente obligados a dejar ellecho y dirigirse
a los talleres a lasprimeras horas de la mañana ( . .) y téngase
muy presente que un número considerable de estos operarios
son mujeres ( . .) ypor desgracia más de una vez alguna de las

laboriosas jornaleras han caído en celadas espantosas
preparadas con criminal cautela."

Encara el 1862 es denuncià que la foscor dels carrers a la matinada

"brindaba ocasión a no pocos malintencionados de apretujar a las obreras

que se defendían de tales ataques a chillidos a mordiscos"," Amb el pas dels

32 La Federación, 1/10/1871.
33 Actes municipals, 1877.

34 El Eco del Centro de Lectura, 4-XII-1859.
35 Actes municipals, 3/12/1859.
36 FORT,Anales II, p. 295.
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anys, va ser la millora de la il-luminació urbana la que va contribuir a solucio

nar aquest problema.

Treball i vida quotidiana

Tot i que el treball femení era una necessitat per a moltes famílies obre

res, el paper de les dones en l'àmbit domèstic continuava mantenint-se dins
dels cànons habituals. El fet d'anar a treballar a una feina remunerada no exi

mia les dones del treball domèstic.Alhora, a l'època continuava plenament
vigent el model social segons el qual els homes eren els encarregats d'apor
tar els recursos materials per al sosteniment de la casa i les dones tenien cura

de la llar i la família. És per això que bona part de les treballadores tèxtils eren

joves, o nenes, que tenien més facilitats per treballar fora de casa. En canvi,
quan les mares anaven a la fàbrica, àvies, tietes o veïnes havien de tenir cura

de la canalla.
Les treballadores es diferenciaven de la resta de la població femenina

també per la seva indumentària. EscriviaAluja el1886 que les dones,"señoras
y mugeres artesanas, visten relativamente con elegancia y lujo que la moda

presta constantrnente a sus variados caprichos" Y El vestit de les dones
benestants seguia els dictats d'una moda que inspiravaAnglaterra i passava per
París. En canvi, el de les classes populars es mantenia proper a la indumentà
ria tradicional de les dones del Camp. No fou fins entrat el segle xx que es

començaran a experimentar canvis importants en la indumentària, derivats en

part dels tallers confecció, una forma de treball femení també força estesa. La

màquina de cosir experimentà, a finals del segle XIX una important expansió;
el 1890, la companyia Singer obrí una sucursal al carrer Major.

També-les diferències de classe es feien notar en l'alimentació.La de les
classes populars era força més vegetariana i monòtona que la de les benestants.

D'aquesta alimentació s'ha de destacar l'important component vegetal -pata
tes, verdures i llegums- amb presència constant del pa i el vi en tots els àpats,
l'escudella o l'olla com a plat fort -amb més o menys contingut càrnic segons
les possibilitats- i l' escassetat de carn, amb predomini del porc, en contrapo
sició a l'ús freqüent del bacallà i les arengades.

El 1860, un 75% de la població reusenca era analfabeta. El percentatge
era encara més gran entre les dones. El _l877 hi havia a Reus 1l.651 dones
analfabetes i 7.785 homes. Teòricament, fins als 12 anys els nens i les nenes

assistien a les escoles d'instrucció primària i aleshores "los que han de tornar

oficio, que son los mas, dejan por completo la instrucción, para dedicarse
esclusiuamente al aprendizaje del arte a la indústria" .3H En el context del

37 AUUA, Topografia ... , p.45.
38 El Eco del Centro de Lectura, 10/8/1879, citat per AIlNAVAT, A. Moviments socials .. , p.

66.
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debat sobre aquest problema, el 1859 el Diario de Reus publicà un article

sobre l'educació de les classes pobres en què es recomanava la creació d' es

coles d'infants i de dones, escoles dominicals per als joves que treballaven i

escoles d'adults.v
De fet,l'ensenyament fou una de les grans preocupacions del moviment

obrer del darrer terç del segle XIX, conscients que la ignorància era el jou que

impedia a la classe treballadora avançar en el camí de l'emancipació social.

Federals i anarquistes compartien conviccions respecte de la importància de

la instrucció de les classes populars. En canvi, des de l'òptica republicana, la

dona era menystinguda.Tal com comenta Àngel Duarte:

"Els projectes emancipatoris republicans, sustentats en la genera

lització de la cultura, són dissenyats per homes i per als homes. La

dona és ignorada, si no escarnida o reduïda a un mer paper.deco
ratiu. ( ... )."40

L'educació de les dones era vista com un mitjà per fer-les "més útils i

agradables, a sostreure-les del jou religiós i arrancarlas a la depravación de

lapromiscuidad del taller" .41 No serà fins entrat el segle xx que aquesta pers

pectiva començara a canviar. Ben diferent era el posicionament dels anarquis
tes, que posaven l111 especial èmfasi enla educació igualitària de nens i nenes.

És evident que els conservadors es desentenien de l'educació de les dones més

enllà del seu adoctrinament religiós i d'algunes nocions de costura.

Poca cosa sabem, d'altra banda, de costums i celebracions festives vin

culades al món de les treballadores del tèxtil.Antigament, sant Miquel (29 de

setembre) havia estat venerat per paraires i teixidors i, a finals del segle À'VIII,

els velers, torcedors i·tintorers tenien a sant Bernat Calbó com a patró. Ara bé,

cap d'aquestes advocacions del món gremial sembla haver estat celebrada pels
treballadors industrials.

La festa de santAntoni Maria Claret (24 d'octubre) com a sant patró del

ram tèxtil és molt recent i s'escau, fins i tot, fora del període que ens ocupa.

El sant, nascut a Sallent, va ser arquebisbe de Santiago de Cuba i fundà Ia Con

gregació de Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria.Va ser confessor de

la reina Isabel II. El seu patronatge, doncs, s'ha de situar ja ben entrat el segle
xx i agafa especial predicament després de la guerra de 1936-39.

Tenim documentada també la participació de les treballadores de les

sederes en celebracions de la vida quotidiana. Aquesta notícia ens informa

d'un costum tradicional àmpliament difòs, els esquellots, que es practicava
quan es casava una vídua o vidu:

39 Diario de Reus, 11 i 12/10/1859, citat per AltNAVAT, A. Moviments socials... , p. 65.
40 DUARTE, A. Possibilistes i federats ... , p.183.
41 Segons opinió ele Nicolás Salmerón, que el 1891 passava per ser una ele les ments més

avançades ele! republicanisme espanyol, citat per DIJARTE, A. Possibilistes tfederals ... , p.184.
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Un grup de treballadores de la Sedera Puig i Carcereny a l'exterior de la fàbrica
un dia de neu (1956). Cedida perTrinitat Català.

"Anoche al salir algunas operarias de la Fabril Algodonera se

propusieron dar una cencerrada a una de sus compañeras que,
al parecer, ha contraido a está por contraer matrimonio en

segundas nupcias.Agunos guardias cívicos y un alguacil del

Ayuntamiento intervinieron en la grotesca escena y pusieron
término al escándalo, no sin algun trabajo, pues entre los

grupos de mugeres había algunos hombres que quisieron
apoyarlas en sus pretensiones?"

Associacionisme, vagues i reivindicacions obreres

La incorporació de les dones al món laboral comportà la seva participà
ció activa en les mobilitzacions reivindicatives de la classe obrera.

Entre els motius de les vagues hi havia la menor retribució que rebia el
treball femení, les formes d'avaluar el treball de les operàries o les condicions
de treball.

Alguns exemples de mobilitzacions del darrer terç del segle XIX en per
meten copsar el paper de la dona en la reivindicació obrera.

42 Diario de Reus, 1879.
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El 27 d'abril de 1870, la major part de les treballadores del Vapor Vell

es van declarar en vaga. Després d'abandonar la fabrica -i també en els dies

següents- es van reunir a l' ermita del Roser per tal de veure com anaven les

negociacions amb l'empresari. En aquestes assemblees hi participaren repre
sentar.ts de les societats obreres. El30 d'abril s'arribà a un acord i l'endemà

van tornar a la feina.v'
El 26 de setembre de 1871 es declararen el� vaga les obreres delVapor

Nou, demanant un augment de sou d'una pesseta setmanal -en aquell mo

ment en cobraven cinc. La Federación comenta:

"Bonita sociedad que condena a cientos de operarios a

trabajar en muy malas y antihigiénicas condiciones a razón

de dos cuartos cada hora!... y luego los economistas de la clase

media dicen que el salario es ta renumeracion del trabajo. ,,44

La vaga es va acabar 1'11 d'octubre després d' haver aconseguit la mi

llora salarial. Encara el 6 de novembre del mateix, les dues-centes vuitanta tei

xidores de la fabrica van tornar a la vaga i l'endemà s'hi van afegir les de la

secció de filats. Aquest cop la reivindicació no era econòmica sinó de con

dicions de treball. Es volia fixar la llargària de les peces, que era augmentada
pels fabricants per tal de compensar l'augment de SOlI. La vaga va durar cinc

dies i es va solucionar amb la intervenció de l'Ajuntament.Tal com explica La

Redención del Pueblo:

"Ha cesado ta huelga de las trabajadoras de ta Fabril

Algodonera. Como indicábamos ayer; nuestro digno alcalde

popular ha mediado amistosamente en este asunto

proponiendo a las operarias que nombrasen dospéritos en el

arte para que arreglasen las diferencias. Nombrados estos se

avistaron con el director de ta Fabril, que se mostró muy

deferente: a lasprimeras conferencias se persuadieron que no

eran del todo ciertos los motivos en que se suponía fundarse
las huelguistas. Se convino que, en los tirajes de laspiezas, por
regla general, no medirán más de 48 metros 20 centímetros

(30 canas), que los tirajes o trozos de más extensión se paga
ran cada metro a prorata del valor del trozo, contando estos

de 30 carias. Hoy todas las trabajadoras han vuelto a la

fábrica. Celebramos mucho esta solución. "45

43 Diario de Reus, 28/4, 30/4 i 1/5/1870.
44 Citat per AtlNAVIVr, A. Moviments socials...

45 La Redención del Pueblo, 11/11/187l.

48



El setembre de 1871 una part de les treballadores de La Fabril

Algodonera es van declarar en vaga demanant un augment de jornal." A finals
de novembre, les operàries de les sederes estigueren a punt de fer vaga. El 20
de desembre foren les treballadores dels telers mecànics de la fàbrica d'A.

Suque les que van anar a la vaga per demanar augment de sou; van tornar a la
feina el 2 de gener.

Un any després, hi hagué mobilitzacions al Vapor Vell. Després d'una
reunió als locals de la Societat de Teixiclors s'arribà a l'acord amb l'empresari
de donar dues peces seguides a cada treballadora i a "mejorar en lo posible
las condiciones económicas" .

Les mobilitzacions, però, no responien només a demandes salarials. Les
dones participaven en les reivindicacions socials d'un proletariat que es pro
posava la transformació de la societat. En aquest sentit, és significativa la par
ticipació femenina en manifestacions com la que tingué lloc a Reus el març
de 1873, en suport a la República i en denunda d'unes millores bàsiques per
al conjunt de la classe obrera. Segons el Diario de Reus, aquesta manifestació
reuní quatre o cinc mil obrers, entre els quals -explícitava- hi havia dues mil
doncs." L'acte tingué lloc el dissabte 15 de març, a primera hora de la tarda.

Era una mobilització en què es feia palesa la importància de les dones
en la reivindicació obrera. La convocatòria i la forma d'organitzar la manifes
tació evidenciaven, però, les diferències respecte als homes. Així, la comissió
convocava els treballadors dels diferents rams a assistir-hi i informa de les seves

negociacions amb la patronal del tèxtil per tal que hi puguessin assistir les
treballadores de les fàbriques:

"La comisión (. . .) pone en conocimiento del público que
habiéndose avistado con los dueños de lasfábricas de vapor de

esta ciudad, pidiéndoles que las obreras empleadas en las

mismas quedasen desocupadas de sus tareas mañana por la

mañana con objeto que puedan asistir a la manifestacion
obrera que se celebrará a la 2 de la tarde del mismo día; les han

rnanifestado los dueños de las espresadas fábricas no tener

ningun inconueniente en acceder a esta petición. ,,4H

De fet, la major part de les fàbriques van tancar" Les obreres,
majoritàriament elel tèxtil, es reuniren als jardins ele l'Buterpe'" i la manifesta-

46 Diario de Reus, 27/9/1871.
47 Diario de Reus, 16/3/1873.
48 La Redención del Pueblo, 14/3/1873.
49 La Redención del Pueblo, 15 i 16/3/1873.Diario de Reus, 16/3/1873.
50 Una nota d'agraïment de la comissió organitzadora a l'arrendatari de l'Euterpe posava

de manifest la separació de sexes que s'establia pel que fa a la concentració dels convocats.Veg.
La Redención del Pueblo, 19/3/1873.
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ció s'estructurà per oficis. Hi participaren, entre d'altres, boters, espardenyers,
treballadores i treballadors del tèxtil -operàries de cintes, filats mecànics,
contramestres ... -, adobers, fabricants d'estores, teixidors a mà, sabaters, page

sos, tintorers, lampistes, carreters, ferrers, espardenyeres -que sembla que
anaven diferenciades dels espardenyers-, corders, fusters, teixidors de veles ...

La manifestació féu el recorregut previst sense incidents, portant pan
cartes com" Trabajando menos horas se ocupan más brazos" , "Estancación

de las mujeres que se ocupan de los telares" o "Tres clases de uapor
Reducción de horas y aumento de jornal. Higiene en los talleres". En passar

pel Mercadal, els participants lliuraren a l'Ajuntament un missatge adreçat al

govern de la República en què es demanava la reducció d'hores de treball,
higiene i seguretat a les fàbriques, més moralitat quant al treball dels nens,

treball per als qui no en tenen i ensenyament gratuït i obligatori.
La manifestació acabà a la plaça de la Sang, on des del balcó del local de

les societats obreres "dirigieron su palabra a los man.ifestantes las

ciudadanas Maria Perelló, de Barcelona, y [osefa Sedó, de esta ciudad. Sus

discursos versaron sobre el mensaje transcrito yfueron muy aplaudidos" .

També parlaren Salvador Ferrer, Francesc Bach i Francesc Soler. Encara abans

d'acabar, tornà a parlar Maria Perelló defensant la República com a forma de

govern que més podia satisfer els interessos de la classe obrera i acabant amb

un crit de" Viva la República democrática y federal" . Segons La Redención

del Pueblo, la manifestació "

se disolvió con el mayor orden".

La presència de les dones en aquesta manifestació ens fa notar no no

més la importància del treball femení sinó també el creixent paper de Ia dona

en el moviment obrer i l'associacionisme sindical. Les obreres de les fàbriques
tèxtils reusenques pertanyien a la federació dels preparadors, filadors i teixi

dors mecànics de les Tres Classes de Vapor, societat nascuda el 1869, i adheri

da en aquell moment a l'Associació Internacional de Treballadors (AIn. Una

altra reivindicació, aquell mateix anyalVapor Nou, exemplifica la importància
que s'atorga al sindicat. El 24 d'agost, una comissió d'obreres de La Fabril

Algodonera demanà a la direcció una millora en les condicions de treball, en

considerar que els seus salaris -entre 10 i 11 pessetes setmanals, emprant
màquines de 500 fusos- eren molt baixos.Així:

"Les obreres demanaven també que a la fàbrica només hi pogues
sin treballar obreres associades, ja que unes 80 treballadores ha

vien deixat darrerament la Federació. Davant la negativa patronal,
la gran majoria de treballadores, unes 650, es declararen en vaga,
dins d'una onada d'aturs del ram cotoner general a tot Catalunya.
L'endemà al matí, en dirigir-se les no associades a la factoria foren

esbroncades per un nombrós grup de vaguistes. A la tarda es re

petí l'escena amb més virulència, puix que les esquiroles foren
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insultades pels grups de vaguistes i "no faltó quien instigase a

algunos muchachos para que las apedreasen ". En assabentar
se'n la junta de la Societat obrera, reprovà enèrgicament els fets
violents i, com que I'Ajuntament, prengué les mesures necessàri
es perquè no es repetissin. La vaga de la Fabril durà una setmana

i, segons La Revista Social, el propietari assegurà que no desitjava
complicacions i que només acceptaria obreres associades. Dies

després, l'atur es tornà a declarar a la factoria i arribà en alguns
moments a generalitzar-se quan va ser secundat pels obrers for

ners, boters, carreters i ferrers. No ha quedat, però, rastre docu
mental de l'evolució del conflicte, tot i que a les darreries de l'any,
les 650 treballadores de La Fabril estaven en vaga, per les matei

xes reivindicacions, la millora salarial i I'exclusivitat de treball per
a membres de les Tres Classes,">'

Hi ha encara altres vagues documentades al darrer quart del segle XIX, tot

i que les condicions de repressió sobre les societats obreres en els primers
anys de la Restauració dificultaren la mobilització dels treballadors. Malgrat tot,
a diferència de l'Al'I, les Tres Classes de Vapor va ser una de les poques orga
nitzacions obreres que no fou dissolta. Però, tal com explica Arnavat, "Ia con

dició per a subsistir era deixar de ser un sindicat de classe. Òbviament molts
fabricants aprofitaren la nova situació política per restablir les condicions la

borals anteriors al1869 i, en definitiva, intentar liquidar definitivament el sin

dicat, malgrat que aquest sobrevisqués a condició de no provocar ni encorat

jar la menor reivindicació " .52 L'octubre de 1874 s'afirmava que "nuestra

corporación obrera ha dejado por completo el carácter de sociedad de

resistencia, para no ser más que sociedad de beneficencia y mútua socorro

( . .) puro y exclusivamente bumanitario", 53 El 1875, però, hi va haver una

vaga a La Fabril Algodonera.
L'arribada al poder d'un govern liberal, el1881, va possibilitar la reorga

nització del moviment obrer.A Reus, l'estiu d'aquell any, les treballadores del
tèxtil van organitzar de nou la seva agrupació, vinculada al sindicat reformis
ta de les Tres Classes de Vapor. 54 Els bakuninistes intentaren, sense aconseguir
ho, crear una nova Unió Manufacturera.

El Primer de Maig es començà a celebrar a Catalunya com a diada de

reivindicació obrera el 1890.A Reus, com en altres poblacions industrials, es

declarà la vaga general -que va durar dues setmanes- i es convocà una mani

festació massiva que fou dissolta violentament per la Guàrdia Civil i la cavalle-

51 AtlNAVAT, A. Moviments socials a Reus ... , p. 334·335.
52 AtlNAVAT, A"Obrers a Reus ... ,p. 109.
53 La Revista Social, 23/10/1874, citada per AllNAVAT, A. Obrers a Reus, " p. 109,
54 Las Circunstancias,4/9/1881.
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ria. L'any següent, una nova vaga amb motiu del Primer de Maig va durar deu

dies. La cavalleria i la Guàrdia Civil van ocupar militarment la ciutat i s'aplica
ren serveis mínims. Es van produir enfrontaments entre vaguistes, esquirols i

la guàrdia civil, amb la detenció de nombrosos sindicalistes. El1903 marcà un

punt d'inflexió, ja que la patronal concedí que el Primer de Maig fos festa la

boral. A partir d'aquell moment, la festa se celebrà sense incidents i amb to

tes les fàbriques tancades.

La reducció de la jornada laboral fou un objectiu bàsic de les reivindi

cacions obreres de l'època, com es fa palès en les diverses vagues de les obre

res tèxtils de la ciutat que anem anotant. La jornada de 8 hores no s'aconse

guí legalment fins a11919. Però encara el1920 el conservador Diario de Reus

manifestava el seu disgust "por los daños sin cuento" que provocà la introduc

ció de la jornada de vuit hores." El 1917, portaveus de la patronal afirmaven

que" las 8 horas más las innumerablesfiestas de carácter religioso ypopu

lar, al hacerse sin compensación, no solo afectan a la producción sino que
trascienden a la intensidad del trabajo que se consigue con el hàbito

continuado de la labor". 56

La conclusió, en definitiva, era que amb menys hores i massa festes, les

classes treballadores perdrien la pràctica del treball.

El1899 es va crear la FederacióTèxtil Espanyola, successora de lesTres

Classes de Vapor.A la ciutat funcionava una Federació de Societats Obreres,

encapçalada per obrers propers a l'anarquisme fins a les derrotes de les vagues

generals dels primers anys del segle xx. Cal recordar que la crisi de final del

segle XIX afectà molt directament al tèxtil. "En aquells anys la vaga general es

devingué el mite revolucionari per excel-Iència. La crisi de final de segle, que
en el tèxtil català toca fons entre 1901 i 1902, l'atur forçós, les llargues jorna
des laborals, l'estancament dels jornals i la incorporació preferent de dones i

nens portaren a la radicalització del moviment obrer" .57

El 1902, els obrers reusencs van anar a la vaga general durant una set

mana en solidaritat amb els treballadors barcelonins, que reivindicaven la jor
nada de nou hores.Tal com comentaArnavat,"durant la vaga, els obrers foren

perseguits, amenaçats i violentats, i les societats de resistència, impotents, s' es

fondraren per la pressió de la patronal". Encara el1903 esclatà una nova vaga

que durà entre dues i cinc setmanes segons els oficis. Finalment, les societats

obreres hagueren de transigir clavant de minses concessions com la readmis

sió dels vaguistes o la declaració del Primer de Maig com a festa laboral, junt
amb el 25 de desembre (Nadal) i el 29 cie juny (Sant Pere).Aquesta derrota

55 Diario de Reus, 26/2/1920.
56 Cambres ele Comerç ele Tarragona, Reus, Tortosa i Valls. Vida econòmica de la provín

cia de Tarragona, 1917 (p.LOü), citat per ARNAVAT, A. L'impacte de laprimera guerm ... , p.96.
57 AllNAVAT, A. A la vaga general... , p. 133.
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provocà la dissolució de la Federació Obrera Local. Encara, però, s'intentà una

nova vaga general que fracassà per la desorganització dels obrers.
A partir de 1905 es reorganitzà una nova Federació Obrera Local i s'ini

cià el canvi de tendència: perdé hegemonia l'anarquisme en benefici d'una

major influència de les idees socialistes.
El tèxtil, per la seva importància en l'àmbit industrial reusenc, seguí com

un dels referents de la mobilització obrera. El 1908 -durant dues setmanes- i

el 1909, les obreres del Vapor Nou van fer vagues. En les seves memòries,
Alfons Martorell ho recorda així:

"En el curs de l'any 1909, les obreres del Vapor Nou van anar a la

vaga per un augment de salari, però quan la delegació obrera es

va presentar al despatx de l'empresari va ser rebutjada sense que
ni tan sols el patró se l' escoltés. Les obreres van haver de tornar

a la feina. Durant l'any 1910, van ésser les del VaporVellles que
van plantejar llurs justes reivindicacions, però el Sr. Òdena, el pa
tró de la fabrica, se les va treure del damunt.'?"

De fet, la vaga de La FabrilAlgodonera del 1909, que afectà més de 600
obreres, fou -segons anotaArnavat- "una de les primeres de Catalunya resol
ta per mitjà dels Consells de Conciliació i d'un Tribunal Industrial" .59

Tot i haver-se declarat ja festa laboral, la data del Primer de Maig era un

dia de referència per a la classe treballadora. Les reivindicacions plantejades
en aquesta diada podien derivar facilment en mobilitzacions. El Primer de Maig
de 1910 va ser oganitzat conjuntament per socialistes -a Reus, tot just s'havia
format la UGT - i anarquistes, amb una manifestació que va finalitzar amb la

lectura, des del balcó de l'ajuntament, d'un manifest amb les reivindicacions
obreres d'ordre laboral. Continuem amb els records de l'Alfons Martorell:

"El dia següent, 2 de maig, les obreres i els obrers de l'art tèxtil van

anar a la vaga per solidaritat amb el conflicte que el mateix ram

tenia plantejat a Barcelona.Aquest conflicte a Reus va durar més
d'un mes i mig però, durant aquest temps, la patronal va anar re

butjant les peticions obreres. Les famílies, sense recursoso per a

sostenir-se, van haver de tornar a la feina. Només Òdena es va

entrevistar amb la delegació i la va reconèixer com a delegació
sindical, però va rebutjar el plantejament de reivindicacions. I va

passar que també van haver de tornar a treballar. La societat va

convocar els altres oficis a solidaritzar-s'hi i tots junts van fer una

58 MARTOHELL, A. República, reuolucio ...

, p. 17.

59 ARNAvAr, A. A la vaga general ... , p. 133.
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manifestació massiva que va donar un tomb de ravals cridant com

a consigna "Pa i treball". La població hi va participar amb simpa
tia, però els obrers van perdre la vaga."óo

De fet, les vagues sovintejaven, com la de l'agost d'aquell any a La Ma

nufacturera de Algodón en demanda de millores salarials?' o la del setembre

del 1912 a la mateixa empresa.f El 1913 hi hagué vaga per exigir la jornada
de 10 hores.

El novembre de 1914 es convocà una vaga a la Sedera del Pasqual que
va tenir un gran ressò a la ciutat.v' Era un moment d'expansió econòmica per
a les indústries catalanes, derivat de l'esclat de la guerra mundial. Els fabricants

van intentar augmentar Ia productivitat de les fàbriques. La vaga s'inicià quan
la direcció de la fàbrica va plantejar que les operàries dé; la secció de bitlles

treballessin amb dues màquines alhora. Reunides al Centre de Societats Obre

res, les treballadores de Ia sedera van acordar negar-s'hi per considerar-ho un

abús.
L'endemà, la patronal va acomiadar una treballadora i les altres van aban

donar la feina per solidaritat. La direcció va intentar substituir-les per altres

dones que treballaven a les màquines de teixir. En saber que s'havien d'encar

regar de dues màquines per persona, s'hi van negar. L'empresa va seguir aco

miadant treballadores.

El dia 5 hi va haver una reunió a l'ajuntament amb la presència de la

direcció i de representants sindicals. L'empresa negà els acomiadaments, però
només volgué readmetre vuit de les quinze operàries que havien abandonat

el treball "per no accedir a les seves pretensions". Les treballadores, un cop
informades pels representants de l'Associació d'Art Fabril, decidiren per una

nimitat aturar la factoria. Dels 126 treballadors de la fàbrica, 114 eren dones

-que van anar a la vaga- i 12, homes -que no s'lli van sumar.

Les nits del 10 i 11 de novembre lli va haver assemblees on es discutí
la línia que calia seguir perquè fossin readmeses les obreres acomiadades. L'en

demà, però, vint-i-dues treballadores es van reunir amb el fabricant, disposades
a acceptar les condicions de treball que proposava.

El dissabte 14, el sindicat va publicar un manifest, titulat Al pueblo de

Reus en generalya los obreros en particular, en què s'explicaven els motius

de la vaga i es donava elnom de les obreres que s'havien reunit amb el fabri
cant.

60 MAllTOHELL, A. República, reuotucio .. , p. 17.
61 Diario de Reus, 25/8/1910.
62 Diario de Reus, 26/9/1910.
63 Per a la descripció el'aquesta vaga segueixo bàsicament AIlNAVAT, Albert. "La vaga cie 'La

Sedera Reusense' del 1914" a Penell, 2, Reus, abril ele 1985.
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A partir d'aquest moment hi hagué diversos intents de reobrir la fàbri
ca amb el grup de treballadores que volia trencar la vaga. Es produïren inci

dents entre elles i les vaguistes, que les esbroncaren a la sortida fins al punt que
les esquirols van haver de tornar a casa escortades per la policia. El dia 19 es

reproduïren els avalots i, vista la poca quantitat de treballadores que acudien

a la feina, a les cinc de la tarda el fabricant ordenà tancar la factoria.
La situació va generar un tens debat a la premsa local en el que es van

barrejar els posicionaments respecte de la vaga amb els enfrontaments a nivell

municipal entre republicants reformistes -Las Circunstancias- i nacionalistes
- Foment-, que atacaven el paper de l'alcalde, mentre que el conservador Diario

de Reus apostava directament per mesures policials per solucionar el conflic
te.

Finalment, el 28 de novembre es va arribar a un acord que suposà una

assenyalada victòria per a les obreres, ja que va suposar la readmissió de les

acomiadades i el compromís de la direcció de no obligar les treballadores a

atendre més d'una màquina ni augmentar el número de pues.
Un conflicte al que cal fer referència, per la seva trascendència a la ciutat

i fora d'ella, és la de l'any 1915. Les reivindicacions de les obreres de la Fabril

Algodonera van desencadenar una mobilització que s'allargà més de sis me

SOS.64
El març de 1915 l'Associació d'Art Fabril -el sindicat que agrupava les

obreres tèxtils, de tendència socialista- presentà a la direcció del Vapor Nou,
propietat aleshores de Josep M. Tarrats, un seguit de reivindicacions per tal de
millorar les condicions de treball de les obreres de la secció de teixits:

- Pagar per metre de teixit i no per peça.
- Col-lacar cartells amb elllistat de preus a totes les sales de treball.
- Facultar les obreres perquè poguessin comprovar la llargada dels teixits.
- Augment de preu en algunes classes de teixits.

Aquestes mesures anaven encaminades, doncs, a evitar els constants

abusos de la patronal sobre les treballadores quant a la producció.
Sis dies després -l'associació obrera havia donat vuit dies de termini a

l'empresa- la direcció de la fàbrica va tancar la secció de teixits i acomiadà les

tres-centes treballadores que en formaven part. S'inicià així un llarg conflicte,
en el qual es declarà el boicot obrer al Vapor Nou i entraren en vaga totes les

seccions de la fabrica, la qual cosa va provocar acomiadaments en diversos

sectors -pel fet de negar-se a treballar per al Vapor Nou- i les corresponents
vagues de resposta, fins al punt que a mitjan mes de maig es va produir el

tancament patronal-Iock-out- amb l'acomiadament de mes de tres mil treba

lladors. Aquest lock-out es va mantenir fins a finals de juliol, però, amb l'obertu-

64 Per a la descripció de la mobilització obrera del 1915 segueixo el treball d'Al\NAvAt,
Albert. Classe contra classe. El conflicte social del 1915 a Reus.
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ra de les fàbriques i tallers, es produïren noves vagues en demanda d'indem

nitzacions a la patronal. El 8 d'agost, la direcció del Vapor Nou va tancar inde

finidament la fàbrica. Va ser un moment de conflictivitat extrema, ja que la

patronal es movia entre el tancament i la contactació d' esquirols per fer tre

ballar els tallers al marge dels obrers associats, mentre que la força pública
reprimia els vaguistes. Moltes persones buscaven feina fora de la ciutat per
mantenir les seves famílies i, amb la llarga duració de la mobilització, els fons

de resistència de les societats obreres anaren esgotant-se, malgrat la solidari

tat de classe.
El 30 d'agost es declarà la vaga general a Reus. Durant la vaga es van

produir mostres de solidaritat arreu de Catalunya, com la de la Federació de

Societats Obreres de Badalona, que declarà el boicot al fabricantTarrats quan
va intentar reobrir la fàbrica en aquesta ciutat, al setembre d'aquell any. Les

federacions tèxtils d'altres ciutats catalanes dubtaren, però, en declarar vagues
de solidaritat per les desavinences entre anarcosindicalistes i socialistes. El cert

és que, el setembre de 1915, després de sis mesos de lluita en unes condicions

duríssimes, la classe treballadora reusenca va perdre la vaga i la patronal imposà
les seves condicions, aconseguint la desfeta del moviment obrer organitzat.

Les treballadores de la Fabril Algodonera foren, encara, les últimes en

tornar a la feina. El 12 de setembre, mentre diversos oficis ja havien retornat

a la feina, l'assemblea d'obreres seguia reclamant el reconeixement sindical

per tornar al treball. El 23 obrí la secció de filats de la Fabril, amb la meitat de

les obreres, i el 16 d'octubre retornaren al treball les teixidores, mentre la

patronal continuava acomiadant les obreres tèxtils que s'havien destacat du

rant el conflicte.
El paper de les dones en un conflicte d'aquestes característiques fou

important i es manifestà en diversos nivells: en la mobilització -enfrontant-se

a la patronal, al carrer, barrant el pas a les esquiroles, en les manifestacions ... -,però
també en la resistència de les families obreres que no es dobleguen al tancament

de Ia patronal.
Els fets del 1915 ens n'aporten diversos exemples. Fou l'acomiadament

d'unes obreres tèxtils i la mobilització de les dones, les que provocaren l'esclat
de la situació. EllO d'abril, el periòdic socialista La justicia Social afirmava:

"Sepropone, este gran jesuítico explotador, rendirpor medio del

hambre a las obreras? Pues hay que evitarlo, trabajadores
reusenses. Se impone, por dignidad, apoyar a la Asociación de

Arte Fabrily no cejar hasta que las huelguistas triunfen=F

La unitat entre les treballadores tèxtils i Ia solidaritat de la resta dels
obrers reusencs foren claus per entendre la duració de la lluita. Les vaguistes
reberen l'ajut econòmic dels treballadors d'altres sectors. I s'impedí que altres

65 Citat per ARNAVAT, A. Classe contra classe ... p. 33.



dones puguessin acceptar treballar en el seu lloc: "porfin se ha acabada el

tolerar que obreros asociados tengan a su hija, a su esposa, a su hermana,
a a su madre, esquirolas de la Asociación de Arte Fabril", explica el periò
dic socialista, afirmant que el sentit de la lluita és, en definitiva, "defender el

derecho a la vida de todas las compañeras despedidas, pues a última hora

el señor Tarrats se ha propuesto vengarse de algunas obreras lanzándolas

al más inhumano, infame e intolerablepacto del hambre"66 Un procés de

solidaritat que va culminar en una vaga general que també implicà altres sec

tors de la producció amb mà d'obra bàsicament femenina.Aquest fou el cas

de les treballadores dels magatzems d'avellanes i ametlles.

En la manifestació del Primer de Maig d' aquell any, la participació feme
nina va ser molt significativa.Joan Garcia Oliver ho recorda així a les seves

memòries:

"Una manifestacion ele obreros recorrió las calies más céntricas

con banderas rojas y coreando canciones como Hijos del

Pueblo, la Internacional y La Marsellesa. En la manifestacion
se notaba ta presencia ele mujeres, la mayor parte
pertenecientes a la Sociedad de trabajadoresfabrilesy textiles

que dirigía uri socialista llamado Mestres, y que estaba integra
da casi exclusivamente por trabajadores elel 'Vapor Nouy del

'Vapor Vell'.

yse hablaba de lafuerte lucha entre la Sociedad de los textiles

y los dueños de las dós fábricas, Tarrats y Odena'"?

Quan la direcció de la fàbrica intentà reobrir la secció de teixits, només
van entrar a treballar una minoria d'obreres -insuficients per endegar la pro
ducció- i es produïren incidents entre les vaguistes i les esquiroles. La partíci
pació de les dones en els piquets de vaga -a la FabrilAlgodonera i altres fàbri

ques- va ser constant i els enfrontaments amb la guàrdia civil, que ocupà els

voltants de les indústries, fou freqüent. La justicia Social explicava:

"Con este motivo menudean los incidentes entre las huelguistas
y las traidoras, lo cual da ocasión a que la fuerza pública
reparta sablazos y culatazos y pretexto a la policía para
cometer toda clase de atropellos e injusticias.í'"

El conservador Diario de Reus es queixava, el 17 d'agost, dels grups
d' obreres que sortien a les places a comentar el desenvolupament dels esde-

66 Citat per AI\NAVAT, A. Classe contra classe ... p. 40.

67 GAl\UA OUVEI\,].EI eco de los pasos... p. 16.

68 Lafusticia SociaI8/5/1915, citat per A1\NAVAl', A. Classe contra classe .. p. 38.
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veniments i afegia"creemos que estos actos al aire libre deberíanprohibirse,
ya que tampoco nada dicen de la seriedad de una población de

importancia'v" L'endemà fou detinguda, per la guàrdia civil, una dona que

"dirigió palabras destempladas a una pareja de dicho cuerpo, por haber

sido amonestada para que retuviera su impetuoso modo de ser con moti

vo de burlarse de unos obreros no asociados"." El30 d'agost foren detingu
des tres obreres de la sedera Puig i Wiechers que participaven en un piquet
de vaga."

Entre el tancament patronal i les succesives vagues van minvar progres
sivament els recursos de les classes populars. Els comerciants també van pa
tírles conseqüències en veure disminuir sensiblement les seves vendes. Els

amos no cobraven els lloguers dels pisos. Alguns obrers buscaven feina fora

de Reus i les dones s'ocupaven en feines domèstiques per a les cases benes

tants. El testimoni de García Oliver al respecte és ben explícit:

"Entre tanto había que subsistir. Mi madre y mis hermanas

lavaban ropa de los ricos y limpiaban sus pisos, para no

boquear de hambre, porfavor y teniendo que agradecerlo. Mi

padre se fue a Tarrasa a trabajar de albañil, con salario muy

bajo y teniendo que pagarse la pensión. Era poco lo que traía

cuando algún fin de semana venía a uernos"?'

Malgrat la importància de la mobilització femenina, cal no oblidar que
el sindicalisme obrer estava dirigit per homes, que eren els homes els qui
portaven les negociacions i parlaven als mítings. I que elllenguatge emprat pel
moviment obrer es 'formulava en referència al gènere masculí.

Vegem com, per exemple, a començaments d'agost, el governador civil

formulava una proposta per tal de solucionar els conflictes: "Totes les qüesti
ons que sorgeixin en les fàbriques tèxtils procuraran ser resoltes, sense suspen
dre el treball, pel patró respectiu i una comissió mixta composta de tres obre

res de la fàbrica i tres individus designats per la junta de l'Associació d'Art

Fabril", mentre que la contrapoposta de la patronal proposava que fossin re

solts "entre el patró i les seves operàries associades, i en cas de desavinença
es designarà una comissió composta de tres operàries i tres individus desig
nats per les obreres" .73 D'altra banda, no trobem pràcticament noms femenins

documentats entre els protagonistes dels actes públics o entre els dirigents

69 Diario de Reus, 17/8/1915.
70 Diario de Reus, 19/8/1915.
71 ARNAVAT, A. Classe contra classe... , p.94.
72 GARCÍA OUVElt,]. El eco de los pasos... ,p. 17.

73 ARNAVAT, A. Classe contra classe... , p. 72.
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obrers del moment. La repressió, tanmateix, va recaure sobre totes aquelles
dones que havien destacat en la lluita.

A començaments d'octubre, diverses treballadores de les sederes foren
acomiadades per la seva participació en el conflicte. L'Associació d'Art Fabril,
ja sense cap força, adreçà una comunicació al governador sol-licitant "poner
freno las demasías de los citados fabricantes Vilanova y Pascual" .74

Després de la desfet a del 1915 el sindicalisme reusenc viurà un perío
de de recessió.A l'època de la República, el tancament de les indústries tèx
tils dedicades al cotó -Ia dreta va prometre la reobertura del Vapor Nou si

guanyava les eleccions de 1936- i el creixent atur afectaren el sector. A la
manifestació del Primer de Maig d'aquell any, una de les reivindicacions obre
res era la reobertura delVaporVell. Després del juliol de 1936 algunes sederes,
com la de la vídua de Wiechers, foren col-Iectivitzades.

Sobre la presència de les dones en les lluites socials de l'època podríem
esmentar encara altres testimonis. Només, a tall d'exemple, recordem el que
explica el reusencAntoni Suque Sucona, que el1909 tornava a Catalunya des

prés d' exercir de cònsul a Riga: "El estallido me cogió en Reus, donde las

mujeres se echaron a dormir atravesadas en la línia férrea, afin ele que los
trenes que conducían las tropas no pudieran salir para el puerto de

embarque"."
Igualment, podríem encara haver posat altres exemples de mobilitzaci

ons de les obreres del tèxtil en els últims anys del segle XIX i els primers del

segle xx. Els que hem proposat, però, poden servir per il-lustrar un període en

què es produïren significatius canvis en el paper de la dona dins de la socie
tat. Un canvi que es veu reflectit també en els textos teòrics del moviment

obrer.

A mitjan segle XIX, l'actitud del pensadors progressistes -dels socialistes

utòpics als anarquistes- era encara prou ambigua respecte a la igualtat de la

dona. Però a l'últim terç del segle XIX es produí un canvi de perspectiva impor
tant en el paper de la dona dins el moviment obrer pel que fa a l'emancipa
ció de la classe treballadora. Es tracta, evidentment, d'un procés general al qual
podem apropar-nos a partir d'alguns referents reusencs. El1871 ,per exemple,
el diari progressista La Redención del Pueblo publicà un article en el qual
s'argumentava contra el treball femení:

"La muger solo sirve, en cuanto al trabajo, para lasfinas labores,
y hasta si se la instruye bien, susceptible de ejercer conprovecho
las artes liberales; más no las mecánicas.

Más la muger esencialmente debe ocuparse de los cuidados del

74 ARNAVA"r, A. Classe contra classe ... p.123.
75. Citat per SEIU(A PAivIlEs,]osep. Records i siluetes .. p.30.
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hogar doméstico, que son ya en si bastantefatigosos, si se llenan

bien; ellay solo ella es el verdadero ángel tutelar de lafamilia (. . .)
Ahora bien; si se obliga a la madre a estar ausente de casa,

ocupándola a la infeliz desde las cinco de la mariana hasta las

ocho de la noche ¿cómo es posible que pueda atender a

aquellos sagrados deberes, a aquellas imprescindibles
atenciones?

(. . .) El tiempo que ocupa la muger en trabajosfuera del hogar
y ausente de sus hijos es tiempo robado a la educación moral

de la família.
Al revés sucede con elpadre. Cada gota de sudor que correpor
el rostro de éste durante las muchas y demasiadas horas de su

penoso trabajo, es el rocío que vivifica la planta cuyos frutos
son en provecho de la familia y la sociedad.

(. . .) Cuando las mugeres no se ocupaban en la fabricación, el

jornal del hombre era suficientepara el sostén de lafamilia, sin

que faltara para nada el de la m.uger; puesto que ésta,
generalmente lo que gana en una fábrica necesita una sexta

parte deljornalpara la lavandera, otra a la niñera, si es casa

da y tiene hijos, otra a la costurera, y lo quepodría ahorrarpor
si misma en las compras, en el rnercado, lo Pierde en casas de

comida a las que se ve obligada a acudir.porque la pobre sale

de lafábricay no tiene tiempoparapreparar lo necesariopara
ella y su familia, que encuentra en el mayor abandono.

(. . .) El trabajo de la muger es uno de los más importantespuntos
delproblema social. Es necesario que en ello se fijen mucho los

obreros.Más que las huelgas, más que el aumento del salario, hoy
por hoy importa resolver si esjusto, si es moral, si es conoeniente

que la muger abandone el hogar doméstico, no pueda educarse

en las obligaciones propias de su sexo y se pierda, física y
moralmente, en las cuadras de nuestras grandesfabricas/"

El treball femení era, però, una realitat i les dones assumien un paper
cada cop més rellevant en les lluites obreres. És significatiu, en aquest sentit,
que el 18 de març de 1873, en el segon aniversari de la proclamació de la

Comuna de París, sortís un manifest signat pel congrés de la federació de bo

ters de la regió espanyola de l'AlT i un altre signat majoritàriament per dones

treballadores.Ambdós feien referència al paper de la dona en l'aixecament.

El 1878, el diari Las Circunstancias publica aquesta carta sobre els drets

de la dona treballadora que fa referència al congrés de Lyon:

76 La Redención del Pueblo, 17/11/1871.
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que como 'hom enuje de gratitud y simpatia,
•

EL

COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA
{

Ol<
CONFIERE A

D." Josefa Mercadé Olivé

QUE CON LABORIOSIDAD, LEALTAD Y COMPETENCIA EJEMPLARES HA VENIDO
PRESTANDO SUS SEllV1ClOS DURAN:r:E MEDW SIGLO EN LA EMPRESA COLEGIAOOA

PIUlI' AGUILEB1l., S.A.

Barcelona, en lu conmemoración de la Festividad de Nuestra Señora de los Angeles
del año 1986.

Diploma commemoratiu de 50 anys de treball a una empresa.
(Cedit perAntoni Zaragoza).

"Y las niñas de 12 a 13 años en las fábricas ¿son respetadas?
¿Los hombres tienen respeto a la inocencia? ¿Las mujeres
guardan miramientos en sus conversaciones?

¿Por qué su madre en vez de enviarlas alfoco de esos miasmas

pútridos que quebrantan su salud, no hapodido mandarlas a

los bancos de la escuela ( .. )?
¿Es inteligencia ia que falta a estas criaturas, a es el

rebajamiento moral, resultado de ta humana injusticia?
Laplaga social está en la miseria de la mujerLa igualdad debe

existir entre el hombre y la mujer, y sino, vuestros esfuerzos
seran estériles, puesto que la mujer es incapaz de

comprenderos.
Existen sociedadesprotectoras de animales:¿cuándo seformará
una sociedadprotectora de la mujer?
Las mujeres se emplean algunas veces en ciertos destinos, pero
no para abrir nuevos horizontes a su actividad sino por
obtener una rebaja de la mitad de precio que se paga a los

hombres. "77

77 Las Circunstancias. 16/2/1878.
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Encara,però,al Certamen Socialista -una mena de Jocs Florals anarquis
tes- celebrat a Reus elI885, es llegiren textos que reduïen el paper de la dona

a la de companya de l'home i mare dels seus fills, o adoptaven actituds clara

ment paternalistes envers ella:

"Inculquemos a la mujer los regeneradores principios que

informan el socialismo; su exquisita sensibilidad se presta
aadmitir las ideas más generosas y humanitarias nacidas del

entendimiento del hombre, y éstas nadiepuede negar que son

las sustentadaspor el moderno socialismo.

No puede desconocerse el importante papel que la mujer
desempeña en el seno de la familia, trascendiendo su

influencia mucho más lejos del hogar doméstico ( . .J. Nuestra

causa, como todas las grandes causas, tendrá necesidad de

propagandistas, de héroes y mártires, antes de llegar al triunfo;
mas para que los haya es preciso crearlos; esto es obra de la

convicción en las ideas, pero también alpropio tiempo es indis

pensable que la Mujer Madre a Esposa, contribuya a fortalecer
a vigorizar al hijo y al esposo para que sepan elevarse a la

altura de su misión. "7H

Durant força temps el debat, dins el conjunt de la societat, però també

dins el mateix moviment obrer, radicà en la capacitat o l'adequació de les

dones per desenvolupar determinades feines o en la incompatibilitat entre el

treball fora de casa i l'educació dels fills, que força sovint s'atribuïa exclusiva

ment a les mares. EII898,Teresa Mañé escrivia a La Revista Blanca:

"La cuestión no estriba en discutir si la mujer es más a menos

inteligente que el hombre, si es aptapara salvar los intrincados

laberintos de la ciencia, ni si tiene cerebro para elevarse a las

regiones de la filosofía. No ha de discutirse capacidad sino

derechos.

( . .J La mujer sólo pide que se le conceda lo que como ser

humano y libre tiene derecho; esto es, que se la reconozca

civilmente como el hombre, que se la liberte de la tutela que
éste ejerce sobre ella y que el código los trate por igual. Lo

demás ya vendrá: abránse las universidades a las mujeres,
concédaselas el derecho de ciudadanos libresy la capacidad, si

la tiene a no, allà veremos. "79

78 CAIUtERAS, L. "Influencia de la mujer en las luchas de! socíalísrno revolucionario". Veg.
Antologia documental del anarquismo español, vol. 1. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo,
2001.

79 La Revista Blanca, 30/7/1898. Veg. Els Anarquistes, educadors ... , p. 227-229.Altres
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En definitiva, la industrialització va comportar la incorporació massiva
de la dona al món del treball en condicions clarament desfavorables respec
te dels treballadors masculins. La participació de les dones en les reivindica
cions laborals i socials de la classe obrera, però, i també la presa de conscièn
cia de la seva doble explotació com a dona i com a treballadora, van obrir el
camí cap a una transformació de la societat que no només se centraria en l'or

ganització de la producció, sinó que abastaria les formes de vida i el paper
social d'homes i dones, envers els models tradicionals.A la dècada dels anys
30 del segle xx, la lluita de les treballadores cristal·litzaria en la normalització,
social i legal, d'uns drets llargament reivindicats. Malauradament, la victòria del

franquisme suposaria, enmig la pèrdua de moltes altres llibertats, voler fer
retornar la dona treballadora a una situació que Teresa Mañé descrivia com a

"víctima constante delpadre y del marido, que son sus tutores, del burgués,
que es su explotador, y de. las costumbres que la cohíben cuando soltera,
cuando casada y cuando viuda" .HO

escrits de Teresa Mañé, junt amb Teresa Claramunt i altres pensadors anarquistes, apareixen a

La Alarma, una revista llibertària de curta vida que aparegué a Reus el 1901.
80 GIJSTAVO, Soledad [MAÑÉ, Teresa).E/ trabajo de la mujer en España, 1899.Veg.Els anar

quistes, educadors ... , p.24
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Les obreres tèxtils de la

postguerra a Reus

........ Treballadores de la Sedera Puig i Carcereny amb el Iot de Nadal.
........ Foto cedida per la Sra.Trinidad Català.



No estem mai sols. Hi ha sempre

Quararüa-sis contínues que ens vetllen

l metxeres insignes
De principis de segle.

Tenim la porficada al cos;

Sovintegen tan poc els dies festius!

Tant treballar ens taca la pell
D'oli de màquines,
De pols de màquines
De ferum de màquines.

Se'ns contagia l'epilèpsia
De les pentinadores
l el dinamisme excessiu

Dels dobladors suïssos

I la fresa monotona de les cardes.

No estem mai sols. Hi ha sempre
Gairebé vint-i-tres milpues
Lllur terrible seqüela;
l els horaris tan rígids
l els plusos tan despòtics.

No estem mai sols. Hi ha sempre
La gent;però la gent no compta.
El que compta és l'espai que ocupen
l el ritme sense treva.

Tothom, accepta ja que ta tendresa

Perjudica et progrés.
Estigueu-ne segurs: s'apropa el dia

Que tots tindrem l'ànima metàl-lica.

(Miquel Martí i Pol, La fàbrica, 1959)
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Al febrer cie 1857, un grup cI'obreres de la indústria tèxtil de Nova York, Estats

Units, es va manifestar pels carrers exigint la reclucció cie les jornades de treball,
que llavors era de 14 a 16 hores diàries. Millorar els salaris i les condicions labo

rals, així com eradicar els abusos patronals, eren altres de les demandes que van

motivar una vaga que va durar 13 setmanes. Com a resposta, els patrons van

ocasionar un incendi a la fàbrica el 8 de març, que va matar 129 obreres, men

tre que altres van ser acomiadades. Durant la Segona Conferència Internacional

Femenina, realitzada a Dinamarca el 1907, es va proposar que en aquesta data es

commemori el Dia Internacional de la Dona, en homenatge al grup que va mo

rir per la defensa dels seus drets.Al moment del sinistre, les obreres es trobaven

fabricant teles de color lila, per això aquest color simbolitza al gènere femení.

Aquesta part delllibre ha estat possible gràcies a la insistència del Dr.

Joan Prat, que em va confiar la proposta que l'Anna Figueres va llençar al Grup
de Recerca sobre Memòria Biogràfica, però, sobretot, a aquelles dones que han
fet d'aquest projecte una realitat obrint-nos les portes de la seva casa i de la
seva memòria. Les vull anomenar perquè consti la seva inestimable col
laboració: Cinta Pujol, Teresa Florensa, Isabel Mauleón, Maria Simó, Conxita

Solé, Paquita Joanpere, Rosa Llambric,Anna Ciuró, Mònica Tomàs, Montserrat

Arnau,Trinitat Català, Maria Ci Teresa) Mateu. A totes elles moltes gràcies per
les lliçons de tendresa i tenacitat que ens han trasmès. I a aquelles que han vol

gut aparèixer, però que la premura de temps i d'espai ho ha impedit, les con

vido, amb aquest llibre, a formar part dels relats de les seves companyes. Grà
cies a totes per ajudar-nos a reconstruir aquesta petita història de dones.

Introducció

Fa pocs mesos, l'edifici que allotjava la fàbrica de seda al camí de

Tarragona, coneguda com La Industrial Sedera S.A., va ser enderrocat.Aquest
fet, que pot semblar més aviat aïllat, és el detonant d' aquest llibre, tant pel que
va representar a nivell simbòlic l' edifici en particular, com pel que va signifi
car la industria tèxtil en general per a la ciutat de Reus. Malgrat això, no pre
tenem tractar d'economia o d'arquitectura,més aviat ens centrarem en la part
més social, és a dir, en les persones que hi han treballat.

Quan es parla d'indústria fabril catalana, generalment pensem en tot

un seguit de ciutats que històricament han estat un referent fonamental

d'aquest tipus d'economia a Catalunya, com ara Sabadell,Terrassa o Manresa,
sense caure en el fet que Reus també ha estat durant molts anys un bon testi

moni d'aquesta indústria. I De fet, va participar activament en el procés

1 "La marcada concentració de l'activitat tèxtil a Catalunya anà aparellada a una especia-
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d'industrializació català i ja des de principis del segle XX Reus actuà de cen

tre d'atracció per a les zones rurals,ja que s'estava convertint en un important
nucli de desenvolupament econòmic. El tèxtil era el camp industrial que més

mà d' obra ocupava, quasi 3 000 treballadors i, en particular, era la indústria

sedera' la que anava guanyant importància i terreny respecte a d'altres indús

tries fins i tot tèxtils com la cotonera."

Aquest procés d'industrialització, tant a Reus com a la resta de

Catalunya, es va accelerar gràcies a la participació intensa de les dones en el

món del treball remunerat. L'accés de les dones a la indústria va ser un revul

siu de progrés de la societat catalana ja que, concretament, representaven quasi
la totalitat del contingent de mà d'obra a la industria tèxtil. D'altra banda, la

manca de recerques específiques sobre el treball femení a la indústria tèxtil

reusenca, la necessitat de resoldre aquest buit i l'evidència que moltes dones

de la ciutat havien treballat al sector, són els justificants d'aquest esforç enca

minat a conèixer millor tant aquesta peculiar participació laboral femenina

com d'altres aspectes de la seva vida quotidiana.
I és d'això precisament del que tractará aquest llibre: del treball de les

dones a les sederes de Reus, de Ia seva vida com a obreres, del seu pas de fi

lles treballadores a esposes treballadores i, fins i tot, i contra el que normalment

hem cregut, a mares treballadores i molts altres temes que aniran tractant-se

durant les pàgines que segueixen.

lització dels subsectors tèxtils dins la geografia del país. La indústria cotonera el pla de Barcelona

-ciutat i suburbis-,la mitja muntanya -àrea compresa entre els límits del pla de Barcelona i una

línia imaginària que passava perVilanova i la Geltrú, Sant Sadurní d'Anoia, Esparreguera, Olesa

de Montserrat, Terrassa, Castellar del Vallès, Granollers i Canet de Mar-, i l'alta muntanya -

abastava la resta de Catalunya-. Al pla de Barcelona i a la mitja muntanya s'ubicaven les fàbri

ques de teixits i de ram de l'aigua, mentre que a la zona d'alta muntanya es localitzaven les

filatures cotoneres. Paral-lelament altres especialitzacions tèxtils consolidaven la seva localitza

ció: el districte llaner vallesà, el districte del gènere de punt al Maresme, la ubicació de la

indústria sedera a la ciutat de Barcelona, en són alguns exemples. D'aquesta manera, els dife

rents subsectors de la indústria tèxtil quedaren organitzats a partir de distints districtes dels

quals la ciutat de Barcelona s'erigí eix vertebrador" (LLONCII, "La feminització del treball. .. ", p.
40). De fet, les fàbriques de la ciutat de Reus eren bàsicament subsidiàries de centrals situades

al pla de Barcelona.
2 "Los centros tradicionales de la seda catalana eran Barcelona, Manresa y Reus, con

algunaspoblaciones ueciriasMontbrio, el Morell, Vilallonga, Vüaseca y Vinyols [ ... ]" (NADAL,
Meter; tejer ... , p. 130).

3 Les tres factories de teixits de seda de principis del segle xx -la Sedera Reusense, Puig i

Carcereny i Vilanova iAntic- ocupaven quasi 800 obreres i entraren de ple en una fase prolon
gada d'expansió de preus i vendes. El valor de la producció passà de 4 milions de pessetes en

1917 a 15 milions en 1923, un augment del 375%, provocat per la reducció de la concurrència

extrangera i pel major consum del mercat nacional. Un cop acabada la Gran Guerra europea
s'acabaren les comandes excepcionals i arribà la crisi general. L'estructura econòmica reusen

ca no havia estat modificada essencialment. La indústria tèxtil [untament amb el comerç d'ex

portació eren els sectors bàsics de l'economia local, dominats per capitals famíliars i per soci

etats col-lectíves i comandatàries, i els únics amb una certa concentracíó empresarial, centralit
zats per una vintena d'industrials i cornerciants, l'alta burgesia local (AIlNAVAT, Reus als primers
anys del segle xx ... ).
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Per emmarcar el context en què es van desenvolupar aquestes expe
riències femenines concretes parlarem, tal com ens suggereixen Comas i al

tres," de les imatges culturals o els models referencials que subministren el

conjunt de símbols i de significants amb què les dones es van socialitzar i amb

els quals es senten ben identificades. Posteriorment tractarem, d'una manera

específica de la memòria de les dones, concretament intentarem desvetllar les

claus que subministren una especificitat femenina pel que fa a la memòria

obrera. Després de l'apartat metodològic -que considerem necessari ja que és
ellloc on presentarem la manera com s'ha dut aquesta investigació-,intenta
rem descriure el pas de les dones per la fàbrica i, finalment, passarem el testi

moni a les protagonistes veritables d'aquest treball, les quals han fet possible
aquesta petita contribució a la historia més recent de la ciutat de Reus.

Obreres de postguerra

En el període que tractem, a Catalunya s'ha consolidat el model de

dona com a mestressa de casa. Aquest model que desenvolupa la idea que el

lloc "tradicional" de la dona és la casa, ve instaurat des de les classes mitjanes
i es difon progressivament entre les classes populars. Això no vol dir que les

classes subordinades mimetitzin exactament els postulats de la classe domi

nant,ja que les seves experiències,per exemple,poden ser realment diferents;
més aviat, en la mesura que determinades idees o models pertanyen a la clas

se dominant passen a constituir-se, pel prestigi i el grau de control que tenen

sobre el conjunt de la societat, en punt de referència per a la mateixa." Tal com

ens ho expliquen Dolors Comas i altres," la imatge de la mestressa de casa com

a ideal troba el seu fonament en la lògica del context socioeconòmic. Efecti

vament, la industrialització institucionalitza la separació física i conceptual
entre l'àmbit laboral i el domèstic, entre el treball i la família, entre la producció
i la reproducció. Aquesta separacíó es tradueix també en els continguts de les

categories sociosexuals, consolidant Ia segregació de rols masculins i femenins:

es considera l'home com a responsable de satisfer les necessitats materials; la

dona, d'ocupar-se de la família i de la llar. Això no vol dir que sigui una imat

ge coherent amb la pràctica quotidiana de les dones de classes populars, que
es veuen abocades a treballar fora de casa seva perquè les famílies tenen difi

cultats per subsistir."
La dona assoleix, efectivament, el seu estatut de mestressa de casa en

casar-se i és en aquest moment que el desenvolupament d'aquest rol es con

traposa veritablement al de la dona treballadora. Per això, amb anterioritat al

4 COMAS I ALTHES, Vides de dona ... , p.6.
5 ROCA, De la pureza a ta maternidad, p. 7.

6 COMAS I ALTI(ES, Op. cit., p.9.
7 COMAS I ALTHES, Op. cit., p. 18.
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casament, o bé al llarg de tota la seva vida, si no arribava a casar-se o es que
dava vídua aviat, l'activitat laboral femenina era una pràctica habitual, sobre

tot en els nivells més humils. H Les dones que van passar la seva etapa de jo
ventut en plena postguerra van ser socialitzades d'acord amb el model de tre

ball que Lamphere ha denominat com a filles treballadores i que recull Do

lors Comas." La major part d'aquestes van tenir una ocupació remunerada

abans de casar-se. La vicia laboral començava molt aviat, especialment entre les

filles de camperols i entre la classe obrera, i els ingressos obtinguts es consi

deraven com una contribució a l'economia dels seus pares. Eren poques les

famílies que en els dificils anys de la postguerra poclien subsistir amb un únic

salari; el que succeïa és que eren els fills i filles els qui aportaven els seus in

gressos al conjunt famíliar. Com el seu treball era vital, difícilment podien
acomplir de forma plena l'ideal femení de l'època.

Continuant amb el treball de Comas i altres, hi ha diversos factors d' or

dre polític, ideològic i "pràctic" que expliquen la clifusió entre els obrers cie la

imatge de mestressa de casa. En els esforços polítics i dels reformadors soci

als per millorar les condicions de vida de la classe obrera, per exemple, la re

ducció de la jornada laboral s'associa amb la possibilitat de fer "vida de famí

lia", si no, hi hauria perill de dissolució dels llaços famíliars, cosa que es veu

com un rise per a l'ordre social. Reintegrar el valor de la família constitueix,
doncs, un dels objectius a assolir per tal d'ordenar i controlar la vida social.

Entre els factors de caràcter ideològic estaria l' "efecte demostració" dels grups
socials amb millor posició econòmica i de prestigi. Que la donapugui quedar
se a casa significa per a la classe obrera un signe de benestar material.Així, és

en la dona obrera on es manifesta més clarament la contradicció entre model

i realitat: el seu treball esdevé necessari per a l'economia famíliar i ella valora

positivament la seva imatge com a "dona treballadora";però al mateix temps,
això impedeix que pugui fer bé les tasques corresponents al paper de mare i

esposa.Aconseguir ser mestressa de casa no sols evita la desvirtuació dels

papers femenins, sinó que, alhora, constitueix un indicador d'haver aconseguit
defugir la pobresa. JO

Pel que hem dit fins ara, podem pensar que aquestes dones (algunes
de les quals van viure la guerra i totes, la postguerra) reflecteixen una vivèn

cia més conflictiva d'aquesta doble presència generada durant els anys 40 i 50
del segle xx per les contradiccions entre l'impacte social del discurs franquista
sobre les dones i la forta necessitat de treballar degut a les condicions de mi

sèria de la postguerra. Malgrat tot, l'anàlisi de les pràctiques i de les trajectò
ries socials d'aquestes dones permet presentar-les indiscutiblement com a

subjectes del canvi social a molts nivells; però també són les pròpies dones les

8 ROCA, Op. cit., p. 286.
9 COMAS, Género, trabajo ... p.83.
10 COMAS I ALTRES, Op. cit., p. 18-19.
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qui es presenten com a tals, manifestant, a més, una forta conciència -

el-laborada amb el pas del temps- d'haver sigut, dins dels processos estructu

rals en què es desenvolupa tota la vida individual, protagonistes fonamentals
de la dinàmica de transformació de la identitat col-lectiva de les dones.!' És
més, les dones que van mantenir una trajectòria contínua de treball es presen
ten com a transgressores del discurs social dominant durant els anys 40 i 50
del segle passat. La continuïtat de la seva presència en el mercat de treball

després del matrimoni va generar uns ingressos percebuts com a extres que
van servir bàsicament per a la formació dels seus fills i filles. És per això que
no podem pensar en aquestes dones només com a víctimes de la història; més
aviat hem d'intentar admirar el rerefons de la seva pròpia aportació a la his
tòria com a protagonistes fonamentals de canvi que anys després afectarà de
manera molt positiva a totes les dones. Tanmateix, això ens demostra també
que no van perdre mai de vista el model que es va construir al voltant de l'iti
nerari domèstic, clarament familista, és a dir, d'alguna manera la seva aporta
ció com a obreres no va respondre a unes exigències de caràcter individual,
sinó que responia a la seva responsabilitat envers la seva família.

El treball femení" a la indústria tèxtil catalana: breus apunts històrics"

Amb el procés d'industrialització primerenc,les dones no van accedir
massivament al treball de les fàbriques pels alts índex de fecunditat, la seva

dedicació a activitats d'autoproducció i consum i l'atenció als serveis dins
l'àmbit famíliar.Aquests factors eren absolutament incompatibles amb les

condicions de treball a les fàbriques, les llargues jornades i la pèssima quali-

11 BOlumúAs, "Las mujeres.autoras de ... ",p.108-109.
12 Prenem com a referència de treball femení el caracteritzat per Montserrat Llonch (Op.

cit., p. 35) "com a sinònim de treball assalariat a temps complert, retribuït i fet fora de la llar.

Aquest tipus de modalitat laboral ha tingut un creixent protagonisme arran del procés d'indus
trialització". Aquesta definició es contrapesa a la definició de treball en el context de l'Antic

Règim. Aquest englobaria "el conjunt d'activitats que contribueixen almanteniment o engran
diment de la casa, en la seva doble vessant d'unitat d'explotació i de grup clomèstic. No es fa

diferència d"'esferes": totes les activitats que s'adrecen a l'objectiu esmentat (l'aconsegueixin
o no) es consideren necessàries i formen part de les obligacions que qualsevol persona ha de

complir: no importa, en aquest cas, que es sigui home o dona, infant o vell. La divisió del treball

es basa en la jerarquia entre les persones (que s'estableix per la seva relació amb la propietat i

també pels criteris de sexe i edat) i no hi ha dubte que, dins d'aquesta jerarquia, el treball
femení es considera de segon ordre [ ... l- Amb el desenvolupament de la industrialització
canvia el concepte de treball, buidant-se de contingut, ja que una part del treball socialment

necessari, el que es relaciona amb les activitats reproductives, passa a consíderar-se com a no

treball. En correspondència, quan en el context industrial es parla de la dona treballadora, la

identificacíó que es realitza és amb la dona obrera, aquella que participà en el mercat laboral,
que guanya un salari anant a la fàbrica. Les activitats domèstiques queden excloses del concep
te" (Cmo[As I ALTRES, Op. cit., p. 14-15).

13 Dades extretes de I 'article de Montserrat Llonch, "La feminització del treball tèxtil a

Catalunya (1900-1960) ... ", p. 35 is.

73



74

tat de la feina que es realitzava. Com a conseqüència, les dones treballaven fora

de la llar durant un temps molt limitat: de joves i solteres. Un cop casades, la

major part tard a d'hora abandonava el treball a la fàbrica.

Alllarg del segle xx a Catalunya assistim a un procés de modificació de

les condicions de treball: pujada dels salaris, reducció de la jornada laboral,
introducció de l'assegurança maternal, vacances, etc., que van anar acompa

nyades d'una reducció de la fecunditat i de la mortalitat. Com a conseqüència
principal es produeix un augment de la presència de les dones en el treball

industrial, que ha resultat ser el principal sector d'activitat entre 1900 i 1960.
Com a dada curiosa, apuntem que el 1950 la meitat de les treballadores indus

trials a Espanya eren catalanes i, en concret, la indústria tèxtil era la principal
especialitat fabril on treballaven les dones catalanes. És a dir, que el treball

femení assalariat a temps complet fora de la llar era sinònim de treball a la

fàbrica tèxtil.A partir dels anys 50, però, comença una tendència inversa: es

produeix una reestructuració del sector, incorporant innovacions tecnològi
ques que induïren una progressiva racionalització de les plantilles en el tèx

til, clarament sobredimensionades durant la primera dècada de la potsguerra.
14

En el següent gràfic mostrem l'evolució de treballadors i treballadores a la

indústria tèxtil espanyola entre 1900 i 1960:

ANYS DONES HOMES

1900 50.000 70.000

1910 54.000 79.000

1920 125.000 81.000

1930 119.000 115.000

1940 139.000 82.000

1950 181.000 134.000

1960 141.000 98.000

14 "El creixement de la indústria tèxtil durant aquests anys (des cie finals cie la guerra fins

als anys 50) fou només extensiu, és a dir, basat en l'increment de la col-locació sense que hi

hagués un significatiu progrés tècnic. La productivitat, per tant, era molt baixa i els increments

de la producció es feren sobre la base d'augmentar la utilització cie la pròpia capacitar produc
tiva instal-lada abans cie 1936. De fet, es pot ben clir que la capacitar de producció instal-Iada al

tèxtil català es mantingué constant fins a 1952" (DE R1QlIEI(,"Un país després d'una guerra ... ", p.

113-114). Una altra lectura d'aquest fenomen ens parla d'enriquiment enfront de desenvolupa
ment tècnic. "En aquest marc d'escassetat, la indústria tèxtil va aconseguir grans beneficis,
sense prestar atenció a res més que l'acumulació de capital, la qual cosa suposaria, en no

aprofitar per renovar la maquinària, una forta crisi que esdevindria quasi endèmica per als



En aquest gràfic, elaborat a partir de les dades extretes de l'article ci

tat, podem veure la trajectòria de la composició de treballadores i treballadors
a la indústria tèxtil espanyola de 1900 a 1960. Es destaca un increment del
nombre total de treballadors en els cinquanta primers anys. Aquesta indústria
donava feina a uns 120.000 treballadors i treballadores aproximadament l'any
1900, mentre que el seu nombre gairebé es va triplicar l'any 1950, que ocupava
uns 315.000 obrers i obreres aproximadament. Contràriament, a partir de la
dècada dels anys 50, s'enceta la tendència inversa degut als factors esmentats

abans. Aquesta reducció afectà de manera diferent a homes i a dones.Tot i que
no surt en el gràfic, hem de dir que del 1960 al1990, les treballadores tèxtils
disminuïren el seu nombre d'una manera més intensa i ràpida: van deixar de
ser el col-lectiu laboral majoritari de la indústria tèxtil espanyola.A Catalunya
la tendència va ser molt semblant: del 1910 al1940, el nombre d'homes que
treballaven al tèxtil es mantingué estancat,al voltant de 50.000 efectius, men

tre que les obreres tèxtils quasi van triplicar la seva representació (de 40.000
l'any 1910 a 110.000 l'any 1940).

Podem pensar que la majoritària ocupació de les dones en el sector

tèxtil va respondre a una identificació genèrica que associava les dones a

aquest tipus d'activitat.Tampoc hem d'oblidar que la consideració del seu tre

ball clarament valorada i recompensada a la baixa va donar molts beneficis als

empresaris del sector atesa la seva menor rernuneració, la feble capacitat rei
vindicativa i la major flexibilitat que aportava aquest col-lectiu. Finalment,
apunta Llonch"

que la diversificació de la indústria catalana cap a altres sec

tors (metal-Iúrgia, química, electricitat i construcció) oferí majors oportunitats
de col-locació als homes i, a la vegada, incrementà la participació laboral feme
nina en la branca tèxtil. Cal tenir present, continua Llonch," que el mòbil de
la reducció de costos salarials per part dels empresaris només pogué operar
en la mesura que existien a s'expandiren noves perspectives d'ocupació, evi

dentment, masculina. Consegüentment, aquesta constatació apuntaria que un

dels eixos clau per entendre l'ocupació femenina en aquest període venia més
de les dificultats d'augmentar-ne la demanda que no pas l'oferta, atès que la

demanda de treballadores podia ser efectiva quan anava lligada a modificaci
ons d'ocupació per part dels homes.

El cas és que l'augment del nombre d'obreres tèxtils i el perllongament

teixits catalans" (I-IuEIrrAS CLAVERíA, Obrers a Catalunya, p. 308-309). En el cas que ens ocupa,
podem afirmar que a partir clels anys 60 es produeix una incorporació massiva cle mà d'obra
masculina a les feines fins ara femenines clins la fàbrica i en horaris que legalment no podien
fer les clones. Aquesta clacla és la que apuntem com a clecissiva per al desplaçament progressiu
cle les clones fora cle la inclústria tèxtil, conjuntament amb la creixent incorporació cl'aquestes
al sector terciari.

15 LLONGI, Op. cit., p. 40.
16 LLONGI, Op. cit., p. 40-41.
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de la seva vida activa va repercutir en la feminització del treball en aquest
sector. La major permanència laboral de les dones casades va produir una

adaptació de les pautes reproductores a un nou esquema laboral: a mesura que
davallà la fecunditat, el pes d'una reproducció excessiva deixà de ser un obs

tacle per a la permanència laboral de gran part de la població femenina.'?

Malgrat tot, la voluntat de les dones no era precisament quedar-se per sempre
a la fàbrica: si el salari del marit era suficient per mantenir la família, les dones

tendien a sortir de la fàbrica per fer de mestresses de casa. Per tant, és la ne

cessitat d'ingressos per part de la família el que apareix com a motor condi

cionant bàsic que articula la participació laboral de les dones. IX

Deixant de banda les característiques estructurals de la participació de

les dones en el treball tèxtil, Montserrat Llonch Il) apunta tres conseqüències
molt positives d'aquesta participació atès el ressò que ha tingut fins als nos

tres dies:
1. El major aprofitament del potenciallaboral dels efectius catalans

(sobretot pel que fa a les dones), que, conjuntament amb la immi

gració, incidiren positivament en la dinàmica productiva del Prin

cipat.
2. L'afectació a les relacions famíliars en enfortir el paper de la dona

treballadora dins l'àmbit famíliar.

3. La consolidació de la cultura del treball de les dones que s'ha anat

traspassant a generacions successives.

Apunts metodològics"

Aquesta petita investigació sobre Ia vida de les dones que van treba

llar a les sederes vol oferir una visió d'aquest aspecte de la història més recent

de Reus en una dimensió desenvolupada a través de la percepció que ens ofe-

17 LLONGI, Op. cit., p. 40.
18 LWNCH, Op. cit., p. 40. En aquest sentit R. Luque ens explica que: "Les cIones no eren

complementàries sinó fonamentals en el procés productiu: sense elles aquest sistema s'hauria

esborrat. Des cIel punt cIe vista dels beneficis ernpresarials i cIes cIei punt cIe vista productiu. No

eren substituïbles pels homes: eren molt més barates que els homes. És la consideració social

que es té cIe la dona ía que fa que rebi salaris més baixos, que precIomini la idea de que són

imprescindibles, que no es qüestioni la seva desigualtat en funció cIe sexe, perquè en realitat

estan excloses socialment, fet que es manifesta laboralment en salaris més baixos i política
ment en el fet que no tenen dret a votar" (LUQUE, "Les condicions de vida" ... p. 66).

19 LLONcH, Les condicions de vida .. "., p. 46.
20 Part cIe les dades contingudes en aquests "Apunts metodològics" formen part d'un do

cument intern cIe treball elaborat per jordi Roca i Girona, membre cIel Grup cIe Recerca sobre
Memòria Biogràfica cIe la Uníversítat Rovira i Virgili, cIe Tarragona, juntarnent amb Joan Prat i

Caròs (coordinador), Isabel de la Parte Cano, Lídia Martínez Flores, Miquel Àngel Martínez

Igual, Joan Manel Garcia Jorba iYolancIa Bodoque Puerta.í cIel Museu Comarcal SalvadorVilaseca,
cIe Reus, SalvacIor Palomar Abadia i Anna Figueras Torruella.
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reixen les pròpies dones, per poder comprendre així la seva manera d'inter

pretar i de recordar aquests fets viscuts per elles i que repercuteixen de ma

nera directa en la dinàmica històrica de la ciutat. És per això que hem centrat

la investigació en els anys posteriors a la Guerra Civil espanyola i fins a les

primeries de la transició a la democràcia. Efectivament, si els aspectes tècnics
de treball i les característiques de la producció poden ser coneguts desde Ia

perspectiva general d'una indústria implantada en altres llocs de Catalunya i
de la qual es conserven diversos exemples (veure la Bibliografia), allò que es

fa necessari és aplegar els testimonis personals: experiències i condicions que
es conserven a la memòria.

Així, l'objectiu principal d'aquest llibre és bàsicament reconstruir i
recollir testimonis i experiències de treball a una indústria de caràcter tèxtil
(les sederes de Reus). Intentarem, d'aquesta manera, assolir altres objectius de
caràcter més especific com són: detectar els eixos principals recordats com

a estructuradors de l'experiència laboral, avaluar la incidència de la variable
laboral-treball en el discurs biogràfic, esbrinar si una mateixa identitat-experi
ència laboral configura una específica memòria col-lectiva i, si és el cas, quins
són els elements i els mecanismes que hi intervenen; identificar les diferents
cultures del treball presents a la fàbrica estudiada, recollir testimonis documen
tals (fotografies, etc.) relacionades amb ellloc de treball i, finalment, palesar
les influències i interdependències entre l'àmbit no laboral i l'àmbit laboral en

funció de variables de gènere, edat, categoria laboral, etc., tenint especial cura

en la reconstrucció de les caracteristiques i problemàtica específica del treball
femení a la fàbrica.

Per poder conèixer més de prop aquest món femení dins de la indus
tria tèxtil de la seda, s'ha realitzat tot un seguit d'entrevistes que no responen
a una representativitat estadística. Més aviat es tracta de deixar un testimoni,
que potser pot resultar anecdòtic però que, malgrat tot, respon a la realitat
d'un grup de dones que, amb els seus records, estan contribuint a enriquir la

memòria col·lectiva de la ciutat. Escoltarem la veu d'onze dones obreres" que,
amb el seu relat, aporten dades significatives sobre la quotidianeïtat de la his
tòria recent de Reus, però que també enriqueixen la tradició disciplinar de la

memòria obrera tan plena de testimonis masculins i alhora tan minsa de veus

femenines. I és que la dona ha sofert molts cops el pes de Ia invisibilitat, i en

cara més si ens referim a dominis públics clarament ocupats pels homes al

llarg de la Història com és el cas del treball a la fàbrica a la Catalunya del fran

quisme.

21 Cinc el'aquestes entrevistes han estat realitzaeles per alumnes el'un Seminari eleTreball
ele la Llicenciatura d'Antropologia Social i Filosofia cie la Universitat ROVi1�l i Virgili que he

dirigit durant el primer semestre del curs 2001-2002: Carmen Cruz Magdaleno, Emilio Suárez

Ortega, Hortènsia Grau i Suau, Ana M'López Pérez i Mar Aparicio Mauleón. Salvador Palomar

ha aportat l'entrevista ele la Maria Simó i les restants han estat fetes per mi mateixa
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Així, els objectius esmentats abans s'han intentat assolir mitjançant l'ús

d'aquestes entrevistes en profunditat." L'estratègia ha consistit a dur a ter

me una entrevista de manera oberta, però d'una forma semidirigida, seguint
una guia d'entrevista en la qual s'ha recollit tot un seguit d'aspectes sistemà

·tics per tal d'aconseguir els objectius fixats. Degut a la manca d'informació

existent sobre la plantilla de treballadors i treballadores de la fabrica (nombre
i tipologia de persones, categories laborals, etc.) no s'ha pogut establir varia

bles representatives a tenir en compte a l'hora de determinar les entrevistes

a realitzar. Com a criteri general, s'ha partit de la premisa d'entrevistar a dones

pertanyents a diferents categories presents a l'interior de la fabrica i que aques
tes ocupaven.

La guia d'entrevista, a més de les dades personals i altres dades labo

rals, es va centrar essencialment en el període en què van treballar a la sede

ra. Constava de les següents parts:
Incorporació-contractació.
Primeres impressions.
La socialització/aprenentatge ailloc de treball.

Els aspectes tècnics/El saber tècnic. El procés i la organització del treball.

Els aspectes socials.

Prestacions de l'empresa.
Socialització a l'empresa.
Cadascuna d'aquestes parts es subdivideix en tot un seguit de subapartats,

fets en forma de suggeriments, que donen peu a les informants a explicar de

manera oberta les experiències concretes a què es refereix cada subapartat.
El caràcter semiobert de l'entrevista també ha permès utilitzar les parts del

guió de l'entrevista 'per fer-Ia com si fos l111a conversa. D'aquesta manera, les

informants es podien sentir molt més còmodes i lliures per parlar del que

volguessin. Així, les "sortides" del guió eren constants, cosa que em va perme

tre, entre d'altres, copsar allò que era més important per a les dones: la com

patibilitat de la vida a la fabrica amb la casa i la família.

Com es pot veure en aquest guió, no es tracta elel relat de les seves

trajectòries vitals, ni tan sols ele les seves trajectòries professionals. És el tes-

22 És el que Joan Josep Pujadas anomena "relats biogràfics paral-lels". Aquesta tècnica

ofereix la possibilitat de realitzar comparacions, categoritzacions dels informants, establir hi

pòtesis teòriques i validar-les mitjançant l'acumulació d'evidències i, en definitiva, realitzar

quelcom que és impossible amb els estudis de cas: establir generalitzacions sobre un deterrní

nat àmbit de coneixement (El método biográfico ... , p. 52). L'entrevista en profunditat es focalitza

en uns deterrnínats àmbits temàtics concrets abans que en el relat de vida pròpiament dit.

Permet, a més, portar a terme de la millor manera possible l'anàlisi dels testimonis personalít
zats en relació a les variables predeterrninades, Almateix temps, permet a l'investigador flexi

bilitat front a l'ordre que s'ha assenyalat a la guia cI'entrevista en funció del propi discurs de

l'informant; es possibilita així la introducció de nous elements, l'aprofundiment en uns i, si es

creu adient, l'exclusió d'uns altres (ROCA, Op. cit., p. 20).
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timoni del seu pas per la fàbrica, cosa que, malgrat que en alguns casos es

podria reduir a un fet anecdòtic de la seva vida, en la major part és un epígraf
important del seu recorregut vital i professional a la vegada. Nosaltres hem

volgut recuperar aquesta memòria, aquests records, incidint en tota una sèrie

d'aspectes que ens han semblat importants i que s'han centrat bàsicament en

dos aspectes: d'una banda, Ia fàbrica en el seu vessant de treball, de procés de

producció i, per l'altra, en el seu vessant més relacional, més social.

Això, tanmateix, no ha estat un impediment perquè les dones no par
lessin de la seva pròpia vida, perquè la fàbrica, i tot el món que l'envoltava,
estava absolutament integrada a la seva vida, a la seva família, al seu treball
domèstic.Tant és així que moltes d'aquestes dones, tot i haver deixat de tre

ballar en casar-se, en alguns casos, o bé en tenir els fills, en d'altres, encara

continuen fent trobades d'extreballadores de les sederes, cosa que ens indica
un fort grau d'interiorització d'aquesta etapa de la seva vida molt arrelat en la

seva memòria.
Abans de presentar les protagonistes de la nostra contribució a la re

construcció de la memòria obrera femenina i de la història més recent de la
ciutat de Reus, cal una petita reflexió sobre la importància del rescat d'aques
tes vivències i experiències que van més enllà d'allò genèric i/o laboral: el valor
de la paraula. En aquest sentit, la informació que proporcionen les memòries
obreres, ja siguin escrites, recollides en altres documents, o rescatades dels
antics treballadors o treballadores mitjançant entrevistes, reconstrucció oral
de la seva experiència o qualsevol altra tècnica a la nostra disposició, és una

eina fonamental per conèixer la petita història. En primer lloc, un treballador
o una treballadora -si encara podem trobar les seves vivències, idees, descrip
cions i impressions- és per ell mateix una "resta física" d'aquells processos de

treball, d'aquella "indústria", que volem reconstruir. Un testimoni que perso
nifica en sí mateix les empremtes dels processos de treball, de la història la

boral, de les seves formes de viure-les o de patir-les. Per això, la treballadora,
o el treballador, proporciona informació sobre les situacions reals de treball
directament per la marca o motlle que en les persones deixen, mitjançant les

condicions de treball, les relacions de producció, que les transformen en for

ça de treball. Les empremtes del treball queden gravades en les persones d'una

forma que és més que metafòrica: l'obrer i l'obrera porten a sobre els traços
físics i intel-lectuals dels processos de treball directes als quals s'han vist sot

mesos. És una tasca de l'investigador saber aprofundir en aquestes capes del

cos i la memòria per treure a la llum tot allò que està amagat per Ia gran his

tòria. En segon lloc, i en lm sentit menys intens que en el punt anterior, el tre

ballador i la treballadora, la seva memòria individual i col-lectiva, són font d'in

formacions impossibles de recuperar d'altra manera,fins i tot sobre processos
de treball que no li ha tocat viure directament, però dels quals són diposita
ris indirectes o per tradició. Finalment, Ia memòria obrera és singularment
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important per a la recuperacíó d'aquells senyals deixats per l'àmbit de la vida,

i que conflueixen de manera contingent i concreta sobre ells, com a actors

socials."
Les persones que presentarem a continuació ens han servit d'infor

mants privilegiades a l'hora de reconstruir aquest passat col-lectiu, han format

part activa de la memòria obrera femenina que intentem copsar.Això no vol

dir que només elles siguin retratades. En els seus relats passa com ens expli

quen els sociòlegs francesosYves Lequin i Iacques Metral: "El jo significa tam

bé el nos o el ells. Un procés que també és propi de tot relat autobiogràfic que,

malgrat la seva afirmació d'unicitat, respon a un qüestionari implícit datat i

situat. No es relata mai el passat com una cosa que no serà compartida. Hi ha

una veritable presa en consideració dels altres, d'allò que es creu que està a

la memòria dels altres i en un sol i únic discurs, en una sola i mateixa història

de vida imaginària i, malgrat tot, autèntica. La memòria, per la seva naturalesa,

vacil-Ia sobre uns fets precisos, uns llocs, unes dates: no es fica en els esdeve

niments o accions on no ha pogut ser. Però és sens dubte en aquest volunta

ri vaivé interior entre el jo i els altres intern que s'han de buscar els traços

primerencs d'una memòria comuna, en aquest distanciament interior on un

és, cada vegada o al mateix temps, testimoni i actor, i per on passa la consci

ència, per la seva part, d'una història col-Iectiva" .24

I és precisament això el que volem deixar copsat aquí. Només onze

dones han estat entrevistades" (són els testimonis de què disposem), però

aquestes representen una totalitat (les actrius que en van formar part), no tan

sols de les que van participar d'aquesta memòria concreta (com a obreres de

les sederes de Reus), també de moltes altres dones treballadores, no necessà

riament obreres tèxtils, que, de ben segur, se sentiran reflectides amb moltes

de les situacions descrites contingudes en aquesta petita obra. La importància
concedida al procés de treball de les dones a la indústria tèxtil de la seda és

relativa, mentre que allò destacable és precisament les condicions de vida a

què estaven sotmeses les dones que van haver de "transgredir" la normativa

social pel que fa a la imatge ideal de mestressa de casa i van contribuir de

manera molt positiva a la subsistència de la seva família.

No era la nostra intenció, ni materialment es pot fer, entrevistar a to

tes les dones reusenques treballadores a les sederes: el procés de selecció, de

fet, va respondre a una crida inicial que es va fer des del Museu Comarcal Sal

vador Vilaseca, de Reus, i mercès als contactes personals de què disposàvem."

23 CASTILLO, El trabajo del sociólogo, 1994.
24 LEQUIN I METIV\L, "A la recherche d'une ... ", p. 157. A l'original en francès.Traducció lliure

de l'autora.

25 En realitat es van realitzar catorze entrevistes, però, per espai, hem decidit només re

produir-ne onze.
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Les entrevistes es van dur a terme entre els mesos de maig i desembre de l'any
2001.Totes van ser gravades i es van realitzar a casa de les entrevistades, tret

d'una que va preferir un marc més neutre i, de pas, més institucional, com és
el Museu. La duració de l'entrevista oscil-Iava entre dues i quatre hores. Dues
de les entrevistes s'han realitzat a dues dones alhora ja que les informants

corresponents ens van comunicar que se sentirien molt més còmodes si es

taven acompanyades d'altres dones (també treballadores de sedera); de fet, el
relat corresponent al treball a la fàbrica va ser molt més enriquidor ja que entre

totes dues, respectivament, van proporcionar detalls i retalls de memòria com

plernentaris que van contribuir a que l'entrevista fos molt més guarnida.
La dísposicíó de les informants, no cal dir, va ser molt bona. De fet, per

a elles, parlar de les seves experiències de treball ha significat poder disposar
d'un lloc privilegiat (unllibre) per deixar constància del seu pas per la Història,
per la vida. Malgrat tot, totes sense excepció es van mostrar sorpreses d'aquest
interès per una cosa que elles, durant tota la seva vida, havien considerat (així
els ho han mostrat) insignificant, poc important. Per això, i aprofitant l'avinen

tesa, van parlar també d' elles mateixes, com a mares, com a esposes, com a

dones, però, sobretot, com a treballadores que van patir unes condicions de
vida molt particulars en una època històrica també molt particular. La idea
inicial que tenien d'una entrevista era, en principi, contestar tot un seguit de

preguntes tancades, una mena d'enquesta. Un cop exposats els propòsits, cap
d' elles es va mostrar reticent i es van mostrar, en general, molt amables i par
ticipatives." D'altra banda, i malgrat que de bon començament mai es va par
lar de la possibilitat de l'anonimat (la qual cosa reflecteix, entenem, un grau
de confiança màxim en la persona que les estava entrevistant), ja que l'entre

vista no estava concebuda per generar respostes compromeses, en el transcurs

de la mateixa les informants exigien confidencialitat en determinades respos
tes (sobretot quan parlaven d'anècdotes o situacions personals relacionades
amb altres treballadoresj.Això, evidentment, s'ha respectat d'una banda no

relacionant cap nom amb els relats (com hem suggerit en una de les notes a

peu de pàgina, els relats estàn associats a la categoria laboral de cada una) i, d'al
tra banda, substituint els noms sencers que surten als relats per les inicials.

26 fins l'últim moment moltes clones, per l'efecte boca a boca, ens van estar trucant

perquè elles també volien aportar el seu testimoni. Per respecte a aquestes clones i a totes, hem

pensat a no clonar els noms cle les nostres informants: s'iclentificaran per la seva categoría
laboral. I cle ben segur, moltes cle les treballaclores de les secleres que no han sigut entrevistacles

i, fins i tot, altres clones que van viure a la mateixa època se sentiran reflecticles en tots els relats

que presentem.
27També sense excepció, totes van aportar materials que ens han estat molt útils per a la

nostra invesitgació: documentació clel seu pas per la fàbrica (nòmines, certificats mèclics i

certificats cle "bona conclucta") i eines cle treballs (llançaclores cle telers i altres estris que,

oportunament, són reflectits en aquest llibre).
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Totes les entrevistes han estat transcrites íntegrament i literal.Així, s'ha

intentat mantenir el màxim possible la fidelitat al discurs original, però amb

la garantia d'un mínim de comprensió, revisant errades de concordància i reco

llint qualsevol tipus d'expressió oral (fins i tot l'argot) que acompanyés la

conversa. La meva feina principal ha estat convertir aquelles converses en

monòlegs interiors.Així, he eliminat sistemàticament la participació dels meus

col-laboradors i col-laboradores i de mi mateixa, i he intentat que el relat tin

gués un fil conductor entenedor pel que fa a la forma (per exemple, molts

temes que sortien a l'entrevista eren tractats sistemàticament i repetidament
en diferents punts i jo, només, m'he cLedicat a uniformitzar-los). El fons, l'inte

rior, l'ànima del relat, ha estat absolutament i totalment respectat.

La memòria obrera femenina

Treballar cLurant la postguerra no va ser gens fàcil. No perquè no hi

hagués treball, n'hi havia i molt, i les clones cLe classes populars van participar
molt activament en la recuperació econòmica de la seva família mitjançant
l'accés a aquests llocs cLe treball. Quan cLiem que treballar no era gens fàcil, ens

referim més aviat a la seva condició genèrica cLe clones i al mocLel de mestres

sa cLe casa que propiciava la burgesia cLe l'època (mocLel que també anava avalat

per la icLeologia del règim franquista). Parlem també de les concLicions cLe tre

ball a què estaven sotmesses les obreres, també els obrers, però amb la cLife

rència que el treball cLe les clones no estava remunerar equitativament al dels

homes, tot i fer, en alguns casos, la mateixa feina.A més, les dones, precisament
per la seva condició de clones, estaven abocades a compaginar el seu treball

a Ia fàbrica amb les feines cLe la llar, primer com a filles, cLesprés com a espo
ses i mares.

En el relat d'aquestes clones, treballadores en un temps en què el tre

ball femení no era reconegut com a tal, es constata, fins i tot, l'existència d'un

discurs que tendeix a treure importància, principalment a la contribució eco

nòmica femenina.Això no significa que elles mateixes no tinguessin certa

satisfacció personal pel treball -i que totes deixen ben palès- pel que això

suposà per a elles i per a la seva família. Parlem, en tot cas, de la conceptualit
zació del treball femení com a ajut, és a dir, els ingressos femenins, més que una

contribució al sosteniment de la casa, eren reconeguts com un "complement"
que servia per cobrir despeses secundàries i no principals del pressupost
famíliar. L'activitat econòmica femenina, a més, caracteritzada com a activitat

discontínua, tendia a ser poc qualificada i per això mai es va conceptualitzar
com a activitat professional (en termes d'autorealització), més aviat com una

estratègia per i en termes de la casa i la família."
Volem dir, en tot cas, que la memòria cLe la fàbrica no es presenta sola

28 PliJADAS, Op. cit., p. 13.
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com a tal. No té sentit, per a aquestes clones, parlar de la fàbrica sense fer re

ferència constant a la seva família, a la seva casa, les quals constituïen, verita
blement, els eixos de la seva vida. Contràriament, la memòria dels homes està
majoritàriament articulada sobre la base de la seva trajectòria professional, i
la dels obrers al voltant de la voluntat constant de millorar les seves condici
ons de treball. Són nombrosos els treballs sobre memòria obrera masculina en

els quals els relats sobre vagues i activitat sindical en general ocupen un lloc

privilegiat, perquè la memòria dels homes, pel que fa al treball industrial, és
una memòria reivindicativa. La de les dones i, en aquest cas també, la de les
obreres és una memòria familiar, i ens estem referint a la fàbrica mateix. Sor
prèn escoltar repetidament en les descripcions que les dones fan de la fàbri
ca:"Érem com una família", la qual cosa ens porta a pensar que l'activitat a la
sedera era, per a elles, una perllongació de les activitats domèstiques.Activitat
fabril i domèstica eren elements d'un mateix continuum en la seva memòria,
no hi havia una separació nítida d' esferes. 29

També podem parlar d'una memòria social, més ben dit, de relacions
socials, perquè les relacions que van establir amb les altres treballadores, fins
i tot amb contramestres i directors, s'ha perllongat fins als nostres dies." I, per
últim, però no menys important, aquestes dones han recordat la seva joventut,
que és l'etapa per excelència de la vida. Rememorar el seu pas per la sedera
ha significat tornar, en tots els casos, al passat de la seva jovenesa, perquè tal
com ens explica Roca'" es tendeix a recordar més i millor l'etapa de la infàn
cia i la joventut per damunt de qualsevol altra perquè és precisament en aques
ta etapa vital que, tot i que va transcórrer durant gran part del franquisme, les
dones van poder sentir-se una miqueta més lliures que la resta de la seva vida.

La'joventut era com un ritual d'immersió on les joves podien experimentar, tal

vegada per primera i única ocasió al llarg de la seva vida, una sensació de

domini, almenys sobre sí mateixes.
De les opcions de treball de què disposaven (tallers de confecció,

botigues, mercat, servei domèstic ... ), la sedera ocupava un lloc privilegiat. Es
sentien atretes, diuen quasi totes elles, des de petites, pel que veien des de fora
de la fàbrica: el treball de les teixidores, l'anada o sortida de les treballadores
en grups, rient. .. Formar part d'aquest grup les ha omplert d'orgull durant tota

la seva vida. Per això no és estrany sentir-les parlar d'aquell temps i, fent re

ferència a les altres companyes anomenant-les pel nom i cognoms sencers, ex-

29 Un exemple d'aquesta complementació d'activitats la trobem en el relat d'una de les
nostres informants, la qual ens comentà, fora de gravació, que la seva mare coïa els fesols a la
mateixa fàbrica per tenir el dinar fet per a la família.

30 Un grup de treballadores de l'antiga sedera Cal Pasqual (posterionnent Casacoberta) es

troben des ele fa uns quants anys per fer sortieles conjuntes.Aquest fet ha pogut contribuir a la

rememoració col-lectiva elel seu pas per la fàbrica, com es poelrà constatar en els seus relats.

31 Rocx, "El género ele la memoria ... ", p. 8.
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plical' fil per randa el treball que realitzaven tant elles mateixes com les altres

obreres (tot el procés de producció) i, fins i tot, problemàtiques personals i

famíliars. El camí d'anada a la fàbrica s'inscrivia també en trajectes rutinaris

(que aporten dades molt interesants sobre la visió subjectiva de la ciutat, que

va canviant al llarg d'aquest període), però que han format part dels mecanis

mes de la memòria per recordar les persones i, de pas, que servien com a fons

a les relacions socials. En quasi totes elles Ia memòria de l'espai de la fàbrica,
de les olors i dels sorolls, les ha acompanyat fins a l'actualitat amb tot un se

guit de descripcions absolutament detallades que aporten una riquesa excep

cional al relat i que han ajudat molt a Ia contextualització física i sensorial del

relat posterior.També parlen de la seva feina i de la màgia de les seves mans

que sabien com manipular fils i màquines perquè en sortís una peça de tela.

Per a totes elles, el record de les persones està associat almateix procés pro

ductiu, de manera que, per recordar les diferentes etapes per les quals passa

el fil fins a convertir-se en una peça de tela, tenen la necessitat d'anomenar,

amb noms i cognoms, les dones associades a les diferents màquines de la ca

dena. Destaca també una manera peculiar de nomenar els llocs, les màquines,
les diferents feines. És impressionant, a més, veure com moltes d'elles posse

eixen encara una memòria de l'espai de treball on situar persones i coses en

el seu lloc exacte.Tampoc no és estrany entreveure una memòria de petites,
i fins i tot innocents, transgressions tant a les normes de la fàbrica com a

aquells que controlaven el seu treball. En aquest sentit, relaten amb un som

riure maliciós els cops que es van menjar l'esmorzar prohibit o expliquen
satisfetes les vegades que elles, amb una empenta que atribueixen a la seva

joventut, s'han revelat contra els directors o han plantant cara a detenninades

injustícies, sempre, com diuen, amb un respecte, sense faltar.Tot això ens porta
a pensar que estem davant d'una opció de vida, tal com ens suggereix
Camarena i altrcs" En el cas que ens ocupa, les obreres tèxtils al Reus de Ia

postguerra, veurem com aquestes dones, pel temps que els ha tocat viure,"es

cullen" aquest treball i el transformen en una manera de viure ja que ho inte

gren en les altres esferes de la seva vida quotidiana formant un tot: fàbrica-fa

mília-persona.
D'altra banda,volem aclarir que no és la nostra intenció oposar memò

ria obrera masculina i memòria obrera femenina." es tracta, en tot cas, de dues

posicions diferenciades pel que fa, sobretot al gènere. La memòria obrera

32 CAMAHENA I ALTREs,"La acción directa ... ", 1987.

33 "Daniel i Isabel Bertaux han proposat una clistinció entre "memòria clelmoviment obrer"

que serà la clel temps linial ele lluites, i una "memòria col-lectiva obrera", cie manera cíclica i

llargament confosa amb una cultura obrera, veure popular. S'ha ele distingir almenys una "me

mòria individual", lligada a la quoticlianeïtat el'on es pot extreure, a més a més i confrontant,
una "memòria comú", que es troba en l'evocació de les lluites, però eliferent d'una memòria

col-lectiva que es percep només a través elel funcionament cI'una operació fragrnentada en l'inte

rior del grup" (lEQUIN I MITRAL, Op. cit, p. 162). A l'original en francès.Traducció lliure ele l'autora.
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masculina s'ha fornit històricament de la ideologia dels moviments obrers que,
seguint Mario Camarena." han sigut, per excel-Iència, la manera d'oposar-se
a l'explotació capitalista i al seu sistema de dominació. I és que els homes,
precisament per la seva condició genèrica d'homes, s'han vist obligats a por
tar el pes econòmic de la seva família.Això ha comportat que la seva organit
zació a nivell de col-lectiu s'hagi desenvolupat mitjançant aquests moviments,
que procuren una millora de les seves condicions de treball. La memòria obre
ra de les dones, en canvi, ha estat quasi invisible degut, precisament, a la seva

condició genèrica de dones. És a dir, sabem que des dels inicis de la industri

alització, les dones han anat a treballar a les fàbriques però no pels mateixos

motius que els homes: el treball fora de casa no ha format part de la seva obli

gació primera (la casa i la família), per tant no se li ha concedit tanta impor
tància. Elles han format part de manera molt minoritària de les reivindicacions

per millorar les condicions de treball i, més encara, si aquestes anaven enca

minades, més aviat, a poder compaginar el treball a Ia fàbrica amb les tasques
domèstiques. Per tant, crec que es pot afirmar que no hi ha una memòria col
lectiva obrera compartida per les dones perquè, tot i que han estat a primera
línia, històricament se'ls ha negat la presència en el món del treball.

No obstant això, tal com veurem en els seus relats, la memòria d'aques
tes dones, tot i ser pautada mitjançant el guió de l'entrevista, focalitzada

bàsicament en la seva experiència professional dins la fàbrica, s'organitza
moltes vegades al voltant de la realitat que ha constituït veritablement la seva

experiència complementària: la família i l'espai domèstic. De ben segur, si

haguéssim fet la història de la seva vida sense incidir premeditadament en l'ex

periència laboral, aquesta hagués aparegut de manera molt més anecdòtica"

perquè, com ens diu Roca," la memòria no sols es construeix des del moment

present, sinó que també, va a la recerca de donar un cert ordre i sentit a l'exis

tència d'acord amb els pressupòsits normatius del moment. Un moment que

pot ser el del temps de referència de la memòria -i és aquí on les dones "obli

darien" el seu passat laboral actiu- o, també el del present des del qual es re

corda, donant-se en aquest cas un èmfasi especial sobre la realitat negada
durant molt temps però "recuperada" ara per la mateixa legitimitat actual del

record en qüestió, és a dir, la reivindicació d'un passat laboralment actiu a la

vista del caràcter normatiu actual que tal situació posseeix per a les dones.

D'aquest últim punt tractarem amb profunditat en les línies que segueixen.
Actualitzar aquests records ens ha aportat uns resultats una mica sor

prenents. D'una banda, totes les dones entrevistades ja no treballen a la sede

ra, per tant, en el mateix moment en què reconstrueixen les seves vivències

34 CAMARENA I AcmES, Op. cit:

35 He participat en investigacions sobre vides de clones en les quals aquesta dada es reite

radarnent demostrada (veure COMAS I AUllES a la "Bibliografia").
36 ROCA, Op. cit.
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estàn produint un discurs basat en un record podríem dir "retocat". Els rneca

nismes de la memòria funcionen de manera complexa depenent de les perso

nes.Aquí ens hem trobat, com veurem posteriorment, amb el relat d'unes vi

vències recordades de manera molt agradable, feliç fins i tot. Una mica com si

les dones haguessin acceptat que la vida, més en concret aquella etapa de la

seva vida, havia de ser així, indiscutible, i, per tant, amb la intenció de viure-la

de la millor manera possible sense qüestionar-se res més.
Hem de tenir en compte que aquestes dones van haver de treballar

bàsicament per necessitat econòmica, qualsevol contribució era necessària per
al sosteniment famíliar. De fet, nosaltres mateixos, que no hem viscut aques
ta etapa, que Ia coneixem com a referència llunyana -sobretot pels canvis que
s'han produït en la societat a nivell polític, econòmic, ideològic i social- d'allò

que ens han explicat malgrat la proximitat històrica, estem abocats a pensar
en aquella època, metafòricament, de color gris, és a dir, trista, infeliç, patidora,
repressiva. I, efectivament, pot ser així donat que, precisament, ho jutgem des

d'aquesta distància prudent que ens ofereix la història. Un dels canvis més

significatius que han viscut les dónes ha estat precisament el canvi de patró
de referència ideal: del model de mestressa de casa al de dona treballadora. No

oblidem que, malgrat que les dones han treballat sempre, en la època de refe

rència, tot i tenir una feina remunerada fora de casa, es consideraven abans que
tot mestreses de casa ja que d'aquesta manera complien allò que s'esperava
d'elles. No obstant això, les dones, en actualitzar aquests records i verbalitzar
los precisament en aquesta època en què les dones estan més valorades per
la feina que fan fora de casa, tendeixen a avaluar d'una manera més positiva
no només la seva contribució a l'economia familiar sinó, i sobretot, el seu

estatus de dones treballadores. El seu relat, ara, ens mostra unes dones orgu
lloses d'haver treballat com a obreres de Ia sedera, entre d'altres coses perquè
el seu mirall, ara, són les dones que estan molt més valorades pel seu treball

extradomèstic.
En resum, el mecanisme de Ia memòria funciona, no només en aques

tes dones, sinó en tots els casos, de manera que es valoren els records d'acord
amb elmoment en què són rememorats. No es pot dir que es tracti d'una fal

sedat, ni molt menys, es tracta d'un mecanisme que sempre es posa en mar

xa en el moment en què recordem fets del passat: interpretem el passat
d'acord amb els principis del present. Per a]ordi Roca,"? l'explicació a aquesta
"paradoxa" -tenir records feliços d'una època de subordinació, dominació i no

existència pública reconeguda- respondria tal vegada a la consciència d'un

passat molt dur i dolorós, reforçada per la vivència d'un present escindit, en

el que, gràcies almanteniment d'un rol de subordinació a les necessitats

famíliars, les seves filles han pogut desfer-se'n, cosa que acaba provocant que

37 ROCA, OjJ. cit., p. 8.



Treballadores i treballadors d'una sedera reusenca. Foto Arxiu Històric de Reus

les dones socialitzades sota el franquisme adornin la seva memòria amb bones

dosis d'optimisme i de records pretesament positius.

La vida a la fàbrica

Abans hem esmentat la manca de bibliografia especifica sobre el tre

ball de les dones a la indústria reusenca en el període que tractem. No obstant

això, comptem amb una extensa obra relacionada amb el treball al sector tèxtil

en altres llocs tant de Catalunya com de l'Estat espanyol que ens ha ajudat a

emmarcar a nivell teòric aquesta investigació'" i a intentar fer-nos una idea de

les condicions de treball específiques de les dones a les indústries tèxtils,

38 Bàsicament es tracta d'estudis i investigacions de caràcter històric fets concretarnent a

indústries llaneres.Aquí només en citem uns quants que ens semblen importants. DOMÍNGUEZ

ÁLVA¡\Ez,Virgínia. "Dona i treball tèxtil. Sabadell 1900-1960", dins el catàleg de l'exposició Dona

i treball tèxtil. Sabadell, 1900-1960. Sabadell:Valls i Renat edicions, 1999 [Col-lecció Tèxtil];
CILVET I PIII{;,Jordi. La indústria tèxtü llanera a Espanya, 1939-1959. Sabadell: 1992 [Nova
Biblioteca Sabadellenca, 4]; MOUNEItO, Carme; Ysxs, Pere. Patria, justicia ypan. Nivell de vida i

condicions de treball a Catalunya, 1939-1959. Barcelona: La Magrana, 1985; DÍAZ SÁNCHEZ,
Pilar. "La implantación del sistema de 'métodos y tiempos' en las fábricas textiles madrileñas

(1960-1982). La peculiaridad del trabajo de las mujeres", a ARENAS POSADAS, Carlos i altres.Me1'cado

y organización del trabajo en España, siglos XIXy XX. Sevilla:Atril, 1998; BLANCO SANTAMA1ÚA,
G.; C!COIUlIA PÉREZ, E. La industria textil catalana. Notas acerca del desenvolvimiento del

trabajo en este sector industrial. Madrid: Minuesa, 1994.
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que nosaltres hem anat confrontant amb el discurs de les nostres infor

mants.

- Incorporació a la fàbrica

Durant la època en què s'emmarca el nostre estudi, a les ciutats, com

ara Reus, les fàbriques tèxtils, si n'hi havia, eren les que proporcionaven més

quantitat de feina assalariada a les noies, que acostumaven a treballar-hi de

solteres. Les joves, normalment, hi accedien mitjançant alguna altra persona,

ja sigui d'algú que hi treballava, ja sigui dels mateixos pares que ho acordaven

amb els amos o els encarregats. El cas era que bona part de les noies de clas

ses populars, sobretot aquelles que vivien en poblacions industrialitzades,
passaven sense transició de l'escola al treball a la fàbrica." Entre les nostres

informants, almenys, va ser així majoritàriament.
Algunes d'elles, no obstant això, van accedir a altres treballs molt més

joves (amb 10-12 anys), fins que assolien l'edat legal (14 anys) per poder en

trar a la fàbrica. Els oficis que aprenien es basaven en el concepte social de

feminitat i eren aquelles ocupacions que representaven una prolongació de les

tasques de la llar. Com ja hem comentat en altres apartats, les famílies impul
saven les nenes a aprendre un ofici per damunt d'una educació formal, com

a estratègia d'ajuda a la família en la difícil situació econòmica dels anys 30-

50, i també perquè poguessin subsistir en el futur amb una certa independèn
cia, tant si es casaven com si no ho feieri." En aquests treballs (com a modis

tes-sastresses," al mercat ... ) -díguern-ne mitjancers-, les condicions laborals

eren molt dolentes -;-recorden totes inevitablement-,ja que per la seva condi

ció d'aprenentes i joves (quasi nenes) feien totes aquelles feines que no volia

fer ningú, que no tenien cap relació amb el treball a desenvolupar i que, a més,
estaven molt mal remunerades. No és estrany que quasi totes elles volguessin
entrar el més aviat possible a treballar a la fàbrica, cosa que, en molts, casos va

anar contra la decisió dels pares, que havien pensat per a elles una altra mena

de futur, en tot cas, lluny de la condició obrera.Aquesta decisió va suposar per
a aquestes dones un reforçament personal, tal com ho recorden ara, que ens

allunya una mica de la idea del conformisme total. Malgrat tot, i com veurem

als seus relats, la seva vida (personal i professional) va estar encarada per eli-

39 COMAS I ALTHES, OjJ. cit.,p. 62.
40 VENTosA,il1odelar el cos ... , p. 35.
41 Sílvia Ventosa en un treball antropològic sobre l'ofici sobre I 'ofici de cotillaire a Barcelona,

ha constatat, també com nosaltres.que el treball cie cosir en un taller és preferit pels pares (que
decideixen el futur cie les seves filles) a la fàbrica i a l'estudi, ja que consideraven que en

aquests tallers s'adquirien les habilitats que podran facilitar la feina a casa després clel casa

ment i a més, i en el nostre cas molt més important, té un cert prestigi social (OjJ. cit., p. 39).
Això queda ben palès als relats de les nostres informants, la major part cie les quals van comen

çar la seva vicia laboral com a aprenentes en un cosidor.



minar qualsevol mena de font de conflicte en una època de repressió com la
franquista.Així, les joves acceptaven normalment el fet de treballar en una

fàbrica (o en qualsevol altre lloc de treball) com quelcom, finalment, inevita
ble; la diferència, en tot cas, l'hem d'anar a buscar en el sou que es pagava i,
en aquest sentit, les indústries sederes eren les més generoses.

Com que les circumstàncies les obligaven a posar-se a treballar tan

joves, les possibilitats d'anar a l'escola, com ja hem esmentat, eren pràctica
ment nul-les. La major part de les nostres informants saben llegir, escriure i poc
més, i moltes d'elles, fins i tot, van aprendre el que saben en les poques esto
nes de què disposaven entre les feines domèstiques i el treball a la fàbrica.Això
és perquè hi havia la concepció social que les noies no necessitaven estudis
per desenvolupar correctament el seu rol d'esposes i mares.Tot i amb això, la
situació tampoc era massa favorable per als nois de famílies obreres.

- L'aprenentatge

Un cop a la fàbrica, es pot dir que no hi havia una formació específi
ca. L'aprenentatge no era sistemàtic i es feia de forma ràpida en elmateix lloc
de la feina. Les dones feien els treballs de tipus auxiliar, de manera que durant
molts anys mantenien una mateixa categoria laboral i la seva mobilitat a l' em

presa era reduïda." Així, totes entraven d'aprenentes, fent primer les tasques
més senzilles i amb el temps els anaven ensenyant les nocions bàsiques per
desenvolupar els seus oficis respectius. En el moment en què a una dona que
entrava a treballar per primera vegada a la fàbrica i se li assignava una feina que
exigia coneixements previs, passava per dues etapes de treball: com a aprenen
ta i: finalment, com a oficiala. Si Ia feina no requeria aprenentatge previ (com
ara les encarregades de les bitlles i dels debanats), sempre tindria Ia mateixa
categoria laboral.Aquesta diferenciació, tant entre les encarragades dels dife
rents processos de treball com entre les categories dins d'una mateixa feina,
impregnava les categoritzacions entre les dories i les dotava de més o menys
prestigi i autoritat sobre les altres. En aquest sentit, eren les teixidores (les
veleres) les que posseïen aquest, diguem-ne, rang superior dins la jerarquia, ja
que sobre elles revertia el treball de les altres treballadores i el producte final.
Pel que fa a les teixidores, l'aprenentatge de l'ofici depenia de la voluntat de
les oficiales de voler ensenyar a les aprenentes. Donat que les teixidores "ana
ven a preu fet" (a més del salari base, cobraven una prima per metre de tela que
sortia dels seus telers respectius), el fet que "volguessin" ensenyar (i això su

posava tenir immobilitzat o improductiu un teler) era molt considerat per part
de les aprenentes i totes elles es mostren molt agraïdes davant aquest gest.

42 Cm'IAs I ALTRES, OjJ. cit., p. 62.
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- Les feines de les dones

El treball al sector tèxtil es caracteritzava per una gran diferenciació

sexual. Tot i que el contingent majoritari eren dones, aquestes generalment
ocupaven els llocs de la producció (teixidores, ordidores, debanadores, etc.),
mentre que els homes desenvolupaven feines relacionades amb la supervisió
(directors) i el manteniment de la maquinària (contramestres). De fet, hi ha

via pocs oficis tèxtils que fossin exercits indistintament per homes i dones,

excepció feta de la tasca més intensiva de treball: el procés de teixir." A la

segregació horitzontal (la simple diferenciació per sexes), s'hi afegia la segre

gacio uerticat." la qual fa referència al fet que les treballadores es trobaven

concentrades en les feines més desavantatjoses en termes d'estatus, seguretat
i ingressos," mentre que els homes ocupaven els llocs laborals relacionats

amb el control i la supervisió: encarregats, contramestres, gerents i directors

de la fàbrica. Evidentement, a un nivell diferent de responsabilitat corresponia
una modalitat diferent de retribucíó."

Les dones estaven presents a les diferents fases del procés tèxtil i hi

havia un cert nivell d' especialització en el seu treball. Malgrat tot, el grau de

qualificació variava en funció de la complexitat de l'activitat en qüestió, és a

dir, hi havia feines que no exigien coneixements previs (com la de bitllaire o

la de debanadora) i en canvi, altres que requerien l111 aprenentatge previ (com
la de teixidora o la d'ordidora). El període d'aprenentatge oscil-Iava, llavors,
entre els dos mesos i els dos anys.

Veiem, a continuació quines eren les feines a les quals podien optar les

43 Fins i tot en aquesta tasca, almenys en l'exemple cle la indústria tèxtil cle Reus i atesos

els comentaris cle les nostres informants, els homes es van incorporar més tarcl com a teixidors.

Concretament, a Cal Pasqual-Casacoberta -que es la fàbrica cle què tenimmés informants-, els

homes es van incorporar al procés de proclucció cap als anys seixanta.Aquest canvi també va

coinciclir amb el trasllat cle la fàbrica a un altre lloc cle la ciutat, que va comportar no només la

incorporació clels homes als treballs que ja feien les clones, també es va iniciar un tercer torn, el

de nit, el qual en principi va estar restringit per a les clones. Anys més tard, homes i clones

realitzaven les mateixes feines en els mateixos torns (no tenim clades respecte als salaris).

Aquestes dades són a títol d'informació ja que és una etapa posterior de la qual no ens ocupa
rem.

44 Es considera que hi ha segregació horitzontal quan un cleterminat grup de persones es

concentra majoritàriament en un nombre relativament petit d'ocupacions i es troba total o

parcialment absent cie les altres. Hi ha, en canvi, segregació vertical quan la concentració de

deterrnínats grups es produeix en els nivells ocupacionals inferiors, en tant que d'altres es

reparteixen per totes les categories o bé es situen només en les superiors (}LIKL\'I, C. Occupational
Segregation. Londres: Department of Employment, 1979, recollit a Cm"IAs, D. Género, trabajo y

cultura, p. 57).
45 LLONGI, Op. cit., p. 44.
46 No obstant, sabem que hi havia homes amb la categoria cie peons que s'encarregaven,

entre d'altres coses, de la càrrega i descàrrega de la mercadería dels camions cap a la fàbrica.

No tenim, però, dades de la seva retribució.
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dones un cop entraven a la fàbrica i que formen part del procés de produc
ció de la seda."

PREPARACIÓ
Debanadora. Quan arribava la seda, en madeixa, es posava a la màquina que
feia els rodets d'un fil sol.Aquests rodets de fil passaven a l'ordidora i a la bit
llaire.

Molinera. Operava amb la màquina que anomenen "molins", que estira el fil
o el torça per fer una trama de la seda més rasposa.També disposaven aquest
fil en rodets.
Bitllaire. La màquina de fer bitlles (rodets) preparava el fil per a la llançado
ra (del teler). La feina de la bitllaire consistia a enrotllar el fil molt tens, sobre
les bitlles, és a dir, el tub que es posa dins la llançadora.Aquest fil és el que for
ma la trama del teixit. Havia de vigilar la màquina, carregar-la de bobines i unir
els fils que es trencaven.

Ordidora. Disposava en paral-lel els fils dels rodets a l'ordidor, els enrotllava
al plegador i vigilava que la longitud fos uniforme.Això constituïa l'ordit.
Passadora. Havia d'enfilar un per un els fils de l'ordit pels traus (forats) de les
malles de tots els lliços necessaris per teixir ellligament desitjat pels espais de
la pinta.
Nuadora. Nuava un per un els fils d'un plegador d'ordit amb les puntes del
teixit de l'ordit anterior.

TEIXITS

Teixidora. L'acció de teixir es realitzava al teler creuant els fils longitudinals
(l'ordit) amb els transversals (la trama). Els elements bàsics del teler són els

lliços i la llançadora. Els lliços aixecaven alternativament els fils de l'ordit: quan
uns fils eren a dalt i els altres a baix formant un angle, anomenada calada, el fil
de la llançadora el creuava formant la trama.Aquest procés es repetia i així es

formava el teixit. La teixidora confeccionava el teixit amb el teler, reemplaçant
les bitlles, vigilant la tensió de l'ordit, comprovant la densitat de la trama, etc.

Mestra teixidora. S'encarregava de reparar les trencades de fils que es pro
duïen en l'acte de teixir.

ACABATS

Espinçadora. Recollia la roba feta i la repassava damunt d'una taula i si hi ha
via algun fil que sortia de la peça, el tallava o el treia amb una pinça. D'aquest
procés final, en deien també "repassats".

47 Només hem tingut en compte aquelles feines que han estat recordades per elles. Aquestes
clades no han estat, per tant, contrastades amb cap docurnentació oficial referida a la fàbrica.
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L'estructura interna de la fàbrica s'organitzava al voltant d'una línia

imaginària que feia un recorregut per les diferents fases de treball. La seda

passava per processos parcials, però articulats entre ells, i executats per una

cadena de màquines diferents, relacionades les unes amb les altres i comple
mentades mútuament. Es tractava d'una cooperació basada en la divisió del

treball. El procés productiu, com hem vist, s'iniciava a lapreparacio, continu

ava als teixits i finalitzava als acabats. Es treballava enmig d'un soroll ensor

didor," cosa que va fer que entre les treballadores s'originés tot un llenguat

ge mímic per poder comunicar-se durant la llarga jornada laboral.

Cada obrera treballava amb una o vàries màquines i realitzava una fun

cio específica. Les oficiales tenien al seu càrrec les aprenentes, les quals no

tenien assignades cap màquina específica, ajuclaven i, si s'esqueia, vigilaven les

màquines quan les oficiales havien de deixar a estones el seu lloc de treball.

A cacla una cie les grans seccions en què es cliviclia el procés productiu, hi es

taven els contramestres, encarregats cie la reparació, manteniment i bon fun

cionament, en general, cie la maquinària.Aquests també clisposaven clels seus

respectius aprenents.
Del relat cie les nostres informants se'n clesprén que hi havia bona

coorclinació entre les diferents seccions que formaven part clel procés produc
tiu, cosa que, diuen, es clevia al bon ambient de treball que regnava a les fàbri

ques.Amb tot i això, el ritme de treball estava controlat pels directors cie les

cliferents seccions, els quals vigilaven constantment que les treballadores fes

sin el seu treball i sancionaven, com veurem posteriorment als relats, aquelles

que no ho feien. Principalment, amonestaven les dones poc productives o

indisciplinades amb dies defesta, que suposaven un sever càstig al salari a fi

nal cie la setmana. Però això, diuen, no era freqüent, ans al contrari, la majoria
tenen bons records dels clirectors i més si tenim en compte que en moltes de

les petites "infraccions" que cometierr" ells feien la vista grossa perquè, reite

ren, el treball sortia endavant.

Puntualment es parla cie l'adopció d'una sèrie d'estratègies que s'uti

litzaven per fomentar la competència entre les treballadores.Aquestes mani

obres afavorien aquelles més ràpides ja que obtenien unes recompenses en el

seu salari setmanal, però també provocava conflictes entre les que no volien

entrar en aquest joc. No obstant això, es tracta d'un comentari molt minoritari

perquè generalment, en aquest sentit, les clones valoren i recorden per damunt

de tot la solidaritat entre les treballadores cie forma bastant generalitzada.

48 De fet, a moltes cI'elies els ha quedat una petita sordesa que es tradueix en un lleuger
elevat to de veu.

49 Quan les màquines estaven a ple rendiment i només havien cie vigilar-les, es dedicaven

110 només a esmorzar, sinó que ho aprofitaven per fer ganxet, jugar, llegir novel-les o parlar
entre elles. Malgrat tot, aquestes activitats no eren del tot freqüents i, a més, 110 suposaven una

aturada de la producció cie les màquines que tenien assignades.
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Quan hem parlat, en l'apartat corresponent, de la memòria obrera fe

menina, hem ressaltat que, pel període que tractem, no es pot parlar d'una
memòria de reivindicació. Efectivament, preguntades les nostres informants
sobre formes de resistència o protestes generalitzades contra decisions injus
tes, pujada de salaris, reducció d'hores de treball, etc., totes unànimement han

respòs que no van tenir cap mena de problema que necessités la mediació de
sindicats. Bé, de fet, no hi havia cap sindicat que representés les treballadores
tal com ho entenem ara, i més en aquesta època. Malgrat tot, trobem un exem

ple de protesta soterrada en una de les informants que va trobar molt injusta
Ia intensificació de la feina per l'automatització dels telers (les teixidores van

passar de portar dos telers manuals a setze de mecànics). Les seves protestes
no van anar enlloc i finalment va decidir deixar la feina sense el recolzament
de les altres treballadores. No eren bons temps per a la protesta i tant homes
com dories havien après a la força a valorar ellloc ele treball en qualsevol
condició i a qualsevol preu. Una altra de les informants ens parla, com veurem,
d'una vaga a l'antiga fàbrica tèxtil Casacoberta, però ja estem parlant ele prin
cipis dels anys 80 i les coses, a nivell polític, estaven començant a canviar molt.

Malgrat el caràcter del treball Ca base de feines parcel- lades, repetitives
i mecàniques), les dones ens expliquen de manera quasi unànime que el tre

ball els agradava molt i, es més, tenien una relació simbiòtica quasi perfecta
amb les màquines que tenien al seu càrrec. No hi ha cap mena de sentiment

contrariat envers la fàbrica i la feina que realitzaven, ans al contrari, quasi es

podria dir que agraeixen haver treballat a la sedera; suposem, també, que és

perquè forma part de la seva joventut, que,generalment, és la època de la vida

que és recordada amb més gratitud.

- Jornada laboral

Pel que fa a la jornada laboral, a les sederes de Reus en el temps que
treballem, era de 48 hores setmanals, repartides de la següent manera: el torn

de dia, de les 6 a les 10 del mati i de les 2 a les 6 de la tarda, i el torn de nit,
ele les 10 del matí a les 2 de la tarda i de les 6 de Ia tarda a les lOde la nit. 50

En un principi, pel que ens expliquen les nostres informants, no hi havia ac

tivitat nocturna, això vol dir que des de les lOde la nit fins a les 6 del mati les

fàbriques restaven parades. No obstant això, cap als anys 60-70, les sederes van

començar a obrir un tercer torn de nit en el qual no hi participaven les dones,
només homes, que van haver d'aprendre l'ofici de les clones. D'aquesta manera,

la fàbrica tenia una producció contínua.
Durant les hores de treball, no estava permès fer cap aturada per men

jar; malgrat tot, quasi totes recorden amb picardia que cap d' elles va respec-

50 Abans d'aquest sistema ele torns només hi havia un únic torn ele 8 del matí a 12 elel

migelia i ele 2 a 6 ele la tarda per a tothom.
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tar aquesta norma ja que tothom es menjava l'esmorzar d'amagat i sense pe
rill de ser descobertes, doncs amb el sistema de sorolls i mímica que forma

va part del seu llenguatge particular s'avisaven mútuament.

Tanmateix,la jornada laboral d'aquestes dones no s'acabava aquí. Elles,
com a filles primer i com a esposes després, s'havien d'encarregar de les fei

nes domèstiques, entre les quals hi havia la compra, la cuina, la neteja, cosir o

rentar la roba, feina aquesta darrere molt feixuga que en aquella època supo
sava un esforç afegit ja que, com a dada puntual, esmentarem que els habitat

ges no disposaven d'aigua corrent.Això comportava no només haver de por
tar l'aigua fins a la casa, sinó també haver d'anar a rentar als safarejos públics
els diumenges. De solteres, les dones s'ho combinaven amb les seves mares i

germanes (si n'lli havia) i de casades, algunes puntualment disposaven de l'ajut
també de les seves mares i, eventualment, de les seves filles grans, sobretot en

el moment en què arribaven les criatures.

- Salaris i condicions de vida

Les condicions de vida ele les famílies obreres en aquesta època eren

bastant difícils i molt dures. Com hem anat comentant, les dones es posaven
a treballar a la fàbrica un cop fets els 14 anys, que era l'edat legal, tot i que

algunes ja feien moltes de les feines domèstiques si la seva mare també treballa

va.Tots els membres de la família treballaven perquè les dificultats per subsistir

eren moltes i tots havien de contribuir econòmicament per tirar endavant.

La pràctica totalitat de les dones entrevistades no té una visió indiui

dualista respecte del treball;" contràriament, trobem un predomini d'una

ètica famíliar.Això vol dir que les estratègies laborals dels individus es subor

dinen al benestar general de la família i no als seus desitjos o projectes perso
nals. Les circumstàncies socioeconòmiques hi obliguen, de fet, perquè les

oportunitats laborals i educacionals són molt limitades i es troben en una

precarietat econòmica constant.Aquest predomini d'una ètica familista ha de

fer-nos entendre el paper protagonista que tenen els pares respecte de les

activitats dels seus fills. Els pares són els qui decideixen en quin moment el nen

o la nena deixarà l'escola, quan començarà a treballar i quina feina agafarà.? Amb

51 "En la dècada dels seixantes augmenten les oportunitats educacionals i amb elles la

possibilitat de mobilitat social. La millora del benestar material de les famílies contribueix a

què els pares inverteixin temps i diners en l'educació dels seus fills, prescindint de les seves

aportacions al treball i d'ingressos. Els joves es troben, així, amb nivells d'instrucció més elevats

i, per tant, amb millors condicions d'inserció laboral que els seus pares.Amb l'allargament dels

estudis, augmenta el període de dependència econòmica respecte als progenitors, però, en

canvi, quan el jove comença a treballar, gaudeix de més independència personal que temps
enrera i les retribucions del treball es consideren fruit de l'esforç i capacitat personals. És
l'ètica individual del treball el que s'imposa" (COMAS 1 A¡;mES, oj: cit., p. 87).

52 COMAS 1 ALfIlES, Op. cit., p. 87.
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tot i això, ens trobem que per a moltes d'aquestes dones anar a treballar a la
sedera era un desig personal que no tertia res a veure amb el que els seus pares
pensaven per a elles.Anar a treballar, sí, però no a la sedera ja que hi havia oficis
amb"més prestigi", com ara modistes o sastresses. I, de fet, van començar fent
aquests tipus de feines, però totes sistemàticament ho van anar deixant ja que
ni els agradava cosir, ni es sentien prou reconegudes en aquest ofici a nivell

personal, però, sobretot, a nivell econòmic.Treballar a la sedera va suposar per
a totes elles, tal com veurem en els seus propis relats, una conquesta tant pel
que fa al salari (respecte als altres treballs) com pel que fa a les condicions de
treball.

Ja hem comentat que una de les característiques del treball de les
dones respecte dels homes era el salari: les diferències eren notables. Quasi
totes les dones entrevistades deixen entreveure queixes soterrades per la poca
remuneració que obtenien del seu treball." I tenien raó, perquè elles ocupa
ven els graons més baixos de l'escala laboral, i, a més, el seu salari, com és sa

but, era inferior al dels hornes.>' Efectivament, en ser-los assignades tasques
diferents (com hem vist en parlar de la segregació vertical) i de distinta jerar
quia, es justificava que el salari femení fos clarament inferior al dels seus com

panys. Les dones, però, no es queixen que el salari dels homes fos superior, es

més, ho justifiquen des del moment que pensen -d'acord amb la lògica de
l'epoca - que els homes eren els pilars de l'economia dins la família i, per tant,
era normal que cobressin més. És per això, també, que moltes d'elles, un cop
casades i amb una estabilitat econòmica procedent bàsicament del salari del

marit, van deixar de treballar a la sedera per anar a desenvolupar aquell rol

genèric que s'esperava d'elles: ser mestressa de casa a temps complet.
Pel que fa a la justificació de la direcció de les fàbriques respecte de

la diferenciació salarial, les empreses reproduïen en el seu interior les jerarqui
es existents dins la família, que eren aprofitades de forma eficaç per la lògica
del benefici empresarial." La consideració de l'empresa com una gran famí
lia era una imatge freqüent utilitzada pels mateixos patrons, qui directament
o de forma soterrada procuraven incidir en les actituds morals de les seves

treballadores, cosa que normalment topava amb formes de resistència passi-

53 No hem indagat en les diferències de salari entre les diferents sederes reusenques,però
pel que hem anat veient totes més a menys pagaven els mateixos salaris. El que sí hem copsat
és una diferència de condicions extrasalarials pel que fa sobretot a les prestacíons que deterrni
nades fàbriques aportaven a les obreres. Tot i que totes eren indústries sederes, no era el ma

teix, a nivell de prestigi, treballar a la Sedera Puig i Carcereny que treballar a La Industrial
Sedera. Les treballadores de la primera ens han volgut deixar ben palès que la seva fàbrica era

l'única que per Nadal donava lots (un pollastre, torrons ... ) mentre que les altres no ho feien.
54 Segons Balcells (Trabajo industrial y organización obrera ... , p. 40), l'any 1914 el

salari cobrat per les dones a la indústria tèxtil equivalia al 48% del salari masculí. Aquesta
proporció s'anirà modificant lentament i el 1930 s'estableix en un 56%.

55 COMAS tALTRES, Op. cit., p. 63.
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va.Aquesta realitat respón a una concepció de les relacions famíliars en què
subsisteix el model del cap de família com a principal responsable de procu

rar la supervivència mentre que el treball de les dones, tot i ser imprescindi
ble, es considerava complementarí." També trobem clarament reflectida l'èti

ca familista respecte al treball, de la qual hem parlat anteriorment, en el destí

que s'atorga als salaris que es lliurat en la seva totalitat als seus pares; en oca

sions se'n dóna una part a la noia pels seus gastos. Poc a poc, els salaris dels

diferents membres de la família van deixar de ser necessaris només per sub

sistir? i es van anar destinant a millorar les condicions de l'habitatge a a canvi

ar de casa per anar a viure a barris que disposaven de millors condicions de vida.

Pel que fa a les condicions de treball a la fàbrica, malgrat les imatges

negatives que ens han arribat en relació a fàbriques amb poca llum, dèficits

sanitaris i amb riscos continus per al personal a causa de l'absència de mesu

res de seguretat, les dones ens presenten una situació immillorable. Nosaltres

no hem volgut anar més enllà; només disposem de la visió i el record que

aquestes dones transmeten en el seu relat. Elles relaten condicions de treball

bones, contràriament al que hom creu, potser perquè el concepte de rise la

boral no estava tan generalitzat com ho està ara i la sensibilització Ci legislació)
vers unes mínimes condicions de seguretat en el treball no existia.

- Aspectes socials

Ja hem comentat en l'apartat referent a la memòria obrera femenina

que una de les parts fonamentals dels records de les dones es destinen a re

memorar les relacions socials.

Curiosament, la vida social de les dones ha estat, generalment, més li

mitada que la dels homes pel que fa a associacions, grups d'esbarjo, etc. Per

això, les relacions que estableixen, sempre amb altres dones, es redueixen

generalment a les seves companyes de feina, i anirien des de l'anada a la fàbrica

fins a les sortides de lleure els diumenges i dies festius, passant per les festes

que les fàbriques celebràven el dia del Pare Claret, patró dels obrers tèxtils.

Podem pensar que les obreres tenien un món social reduït si tenim en compte
els horaris que feien a la fàbrica. Els pocs moments que els quedaven lliures

al dia els destinaven bé a fer les feines domèstiques, bé a anar a aprendre cos-

56 Do,\1íN(;UEZ, "Dona i treball tèxtil. .." , p. 22.

57 La noció cie necessitat és un concepte històric i cultural. En aquest sentit, és oportú
assenyalar que sobretot durant el segle XIX i, al l'Estat espanyol, tins als anys 60 ele! segle XX, la

necessitat que hauria legitimat la integració laboral femenina estaria estretament Ilígada a la

supervivència en la seva acepcíó més estricta.A més, durant la postguerra espanyola, emmig
d'una situació cie crisi econòmica constatable que no permet uns ínelex ele consum excessiva

ment elevats, e! concepte ele necessitat es contrau cie manera sígnífícatíva, reduïnt-se al sentit més

bàsic d'allò que és imprescinclible per a la vicia (ROCA, De lapureza a la materntdaa, p. 296).
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tura. Així, les sortides, a passejar, al cinema o al ball, es feien els diumenges
acompanyades d'amigues que, com ja hem comentat, eren companyes també
de la fàbrica, però també parentes o veïnes.Anaven a passejar en colla pels
ravals de la ciutat, al ball "als Ploms" tots els diumenges, a buscar farigola el
Divendres Sant o al cinema.

En els trajectes d'anada a la fàbrica s'establien unes relacions, diem-ne

forçades, sobretot en el torn de matí (quarts de cinc de la matinada en la ma

jor part de les fàbriques), per la voluntat d'anar acompanyades de qualsevol
dona que fes el mateix recorregut, amb independència del cercle d'amigues,
en la foscor de la nit.

Durant els anys 40 i 50 els propietaris de les sederes acostumaven a

celebrar el dia del patró dels obrers tèxtils, santAntoni Maria Claret, amb una

festa que les més grans recorden, com veurem, amb tota mena de detalls.

Aquest dia totes les fàbriques feien festa, cada sedera ho celebrava d'una ma

nera particular, que podia ser un dinar on el propietari convidava a totes i tots

els treballadors de la fàbrica, i s'acabava amb un ball on s'ajuntaven els treba
lladors de totes les sederes. Dies abans, els treballadors masculins de cada se

dera havien escollit una miss que el dia de la festa era presentada amb les al
tres miss de les altres fàbriques. Es feien vestits nous amb tela que els la veni
en més barata a la fàbrica mateix.Aquestes festes són gratament recordades per
totes les qui les van viure, però aquests moments d'esbarjo derivats del treball
es recorden com a fets molt puntuals al llarg de la seva vida com a obreres, i

més tenint en compte que, a partir dels anys 60, van deixar de celebrar-se sense

que cap d' elles hagi pogut donar una explicació adient.
Però les relacions socials per excel-Iència es van gestar i es van anar

reforçant dins mateix de la fàbrica. Hem de tenir en compte que la major part
de les nostres informants van passar la seva joventut treballant a la fàbrica i

això suposava hores i hores de convivència amb d'altres dones que estaven en

una situació personal i professional molt semblant. No és estrany, doncs, que
en sortís una identificació immediata.Així, l'expressió més repetida per totes

elles"érem com una família", no només intenta reflectir l'ambient de la fà
brica en general Ci en contraposició a l'ambient fabril actual, molt més fred i

individualista, entre d'altres coses), també fa referència a les relacions quasi
familiars que van establir, constituint petits cercles d'amistat que han perdu
rat fins a l'actualitat. En alguns casos es redueix a trobades casuals pel carrer

amb la conseqüent salutació i en d'altres, potser el que hem trobat més signi
ficatiu, ha derivat, al cap dels anys, en una trobada anual d'extreballadores de

l'antiga sedera Cal Pasqual-Casacoberta, que, no ho dubtem, ha servit per re

forçar aquesta memòria col-lectiva compartida i alimentada aillarg dels dar

rers anys, i que algunes d'elles, molt amablement, han volgut compartir amb

nosaltres i ens han volgut transmetre en les pàgines que segueixen a continu

ació.
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Treballadores i treballadors de la fàbrica Pich i Aguilera.
Foto cedida per Antoni Zaragoza Mercadé.



Els relats

MESTRA TEIXIDORA

"Vaig entrar amb tretze anys, quan encara no havia fet catorze anys. Era
la primera vegada que treballava.Vaig sortir de l'escola per anar a treballar.Vaig
començar abans d'hora perquè la meva mare se va quedar sense una aprenen
ta que tenia, que va morir tuberculosa. La meva mare ja treballava allí, ja hi
havia treballat abans de la guerra i al morir aquella aprenenta que tenia va

parlar amb el director i li va dir:"A la meva nena li falten uns mesos pels catorze

anys, per què no l'agafeu?", 1 el director va dir que sí. Se l'estimaven molt a la
meva mare, perquè era una gran professional. I li va dir: "Porta-Ja i si vingués
algun inspector, ja l'amagaríem pels mesos que li falten". Perquè jo vaig comen

çar al mes de febrer i feia els anys a l'octubre, i eren aquests mesos que em

faltaven. I van fer un acord entre la meva mare i el director de que si venia una

inspecció m'amagarien i, mentrestant, faria els catorze anys. I la meva mare me

va ensenyar molt bé. La meva mare era passadora i anuadora. Se pot dir que jo
vaig entrar com una influència.A la secció que estava la meva mare no n'hi
havia de sorolls perquè era el puesto que passàvem los fils un a un i estava

apartat dels telers, que els telers era lo que feia els sirolls. Naltros estàvem en

una sala que, de sirolls, no n'hi havia, podíem parlar les companyes tranquil
lament. Estàvem dalt de tot, a l'últim pis d'aquesta fàbrica. I estàvem dalt d'allí
i érem com una família. Hi havia la meva mare, era l'oficiala més gran i llavo
res hi havien altres oficiales que ja estaven ensenyades per ella, i érem allí com

una família. Inclús teníem tilla estufa que s'alimentava amb llenya d'aquella
manera, com antigament i algunes vegades hasta havíem cuit fesols, i així ja els

preníem cuits cap a casa. Perquè la meva mare treballava de les vuit del dematí
a les dotze i llavors hi tornava de les dues a les sis de la tarda. I si podia pendre
els fesols cuits, pues ja estava bé. Perquè treballàvem tots casa, treballava el

meu pare, la meva mare, la meva germana encara no perquè era petita, tenia

quatre anys menos que jo; i allavòrens pues dalt d'allí normalment no hi pu-
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java cap director ni ningú i en aquella estufa jo hi havia vist coure moltes ve

gades fesols.

Jo em vaig sentir molt bé perquè estava al costat de la meva mare. Ella

passava els fils i jo els hi donava. Ella estava aquí al darrere, jo li anava donant

els fils i estava bé. L'ambient em va semblar molt familiar i molt bé perquè
moltes noies d'aquelles que havien sigut aprenentes de la meva mare ja les

coneixia perquè havien vingut a casa ... a a presentar-Ii el nuvi o ... ; era una

família, allò era una família. En aquella secció tot eren dones i en la majoria de

seccions també. Lo que feia ella era molt difícil, lo que em feia fer a mi, no, allò

ho vaig apendre de seguida, al cap de dues hores jo ja li donava els fils bé.

Després, és clar, una vegada jo ja vaig volguer apendre lo que sabia ella ... , allò

ja va ser més difícil.Amb la meva mare vaig estar-me sembla hasta els disset

anys, setze a disset anys. Allavòrens com que la meva mare també era

anuadora, que anuadora era una cosa que quan s'acabava una peça al teler

n'auniem a una altra fent un nus, doncs com que la meva mare em va ensenyar

a anuar, també doncs jo anava pels telers a anuari ... ja estava bastant ensenya

da, i llavòrens la direcció de l'empresa va decidir posa'm pels telers, que era

allí on hi havia el siroll, allà on se teixia la roba per vigilar quan s'engegava una

peça que estés tot. .. totes les ratlletes bé, i allavòrens d'això en deien mestra

teixidora. Però jo casi no tenia ni l'edat per fer això.però doncs l'empresa m'hi

va posar, rellevava amb una senyora molt més gran que jo, me van posar una

aprenenta que casi era de la mateixa edat que jo i ... hi anava pels telers.Tenia

cent dos telers i anava ... arreglant aquetes peces; quan s'engegava una peça
la vigilava i si es trencaven los fils pues los havia de passar.Io ... treballava to

cant los fils, tot lo problema que tenien los fils a les ratlles, que sortiguessin
bé els quadrets, a les vores que es trenquessin a una trencada enmig de la peça,
tot això era feina meva. Les dones me cridavcnr'C. vine que ... se'ns ha fet una

trencada" ... a "Hi ha una vora que no teixeix bé", llavòrens jo hi anava i els hi

arreglava. l si em veia perduda tenia allí la meva mare. No va constar com un

ascens.Va ser una cosa que l'empresa va veure que jo ja allò ja ho faria i m'lli

va posar perquè, és clar, la meva mare sempre me va llençar que sapigués fer

allò,i van veure que ho sabia fer i ... :"Doncs que hi vagi la C.",i així vaig anar

incorporant-me i inclús doncs allavòrens no ... ,no ... ,no m'ho pagaven ni res

fins que me vaig haver d'exclamar vàries vegades, i tot això i em va costar molt

que m'ho donguessin. Ella no deia res, però sabia que jo tenia raó, ho sabia

tothom, inclús les dones que tenia jo que veien que els hi feia ... Inclús te puc
dir que la feia millor que ella.Aquella senyora tenia ... , aquesta senyora enca

ra és viva també ... ,
tenia la facultat de que era dropa, pobreta, i a la millor la

cridaven i li deien:"M. vina que mira, tinc una vora que no em va bé", i anava

quan hi anava. Es passava moltes hores al vàter llegint. l allavòrens jo, pues ...

no sé,potser està malament de dir-ho,però he sigut molt treballadora i. .. m'ha



agradat molt comportar-me correctament i m'estimaven molt a mi, tothom

m'estimava, tothom, encara m'estimen avui.

Aquí el procés se començava per la ... l'ordidora. Bueno, hi havíen los

debanats que treien de la madeja ... ,
de la madeixa treien i posaven lo fil en un

rodet, també hi havia les bitllaires, les que feien los conos que passen al teler.

Després hi havien les ordidores. Les ordidores eren les que començaven a

fer. .. que agafaven lo fil quan era un sol fil i en posaven varius; aquestes n'hi

deien ordidores ... L' ordidora era la que agafava un fil i l'unia amb altres fils
hasta fent, a la millor, hasta mil dos-cents, i els posava en un puesto d'un a un,
los passava per dins amb uns fils petits i aquí en tertia un, un, un, un, un ... , però
aquí, a l'altra banda, n'hi sorten mil.Aquesta senyora era l'ordidora. Después
hi havia la que posava lo fil en una bitlla que es la que passava així, que es la

bitllaire.Aquestes peces que feia l'ordidora, que passava tots els fils i en feia

mil. .. posem, i els posava amb un ... amb un plegatín gros, així.Aquestes pe
ces llavòrens les portaven a la secció que estava la meva mare, que era la pas
sadora, que era passadora i anuadora. Aquesta ... , la meva mare, ho passava per
uns foradets i llavors ho portava al teler. Aquells foradets que ho passàvem ... ,

ho passava la passadora; aquests foradets era lo que feia lo dibuix de la roba,
juntament amb la bitlla que passava travessera. O sigui, la passadora feia lo que
era la ratlla aquesta i les bitlles feienlo travesser. .. , m'explico? Después de la

passadora anava als telers, la teixidora, i después hi havia ... la que al final aga
fava la peça i tallava els filets, que n'hi deien l'espinçadora ... Les espinçado
res eren les que recollien la roba quan estava feta i les repassaven damunt

d'una taula de si hi havia un filet el tallaven ... ; engomadora i tot això aquí no

hi era, això ho devien fer a Barcelona, si ho engomaven o ... el que fos.

Hi havia el peó que era elmeu pare, i hi havia un senyor que estava a

la preparació, aquí on hi havia el fil sol que anava formant-se, que també en tinc

un que encara es viu ... , que hi tinc molta amistat encara ... I allavòrens hi havia

los contramestres i els ajudants de contrarnestres, que eren als teixits, als te

lers.Aquests senyors, quan s'espatllava el teler, l'arreglaven ... I havien de ser

molt bons. Hi havia un tio meu, que treballava en aquesta casa que ara tanquen,
que tenia unes mans ... , mirava el teler i ja sabia què li passava, l'arreglava rà

piel. ..

Es feia roba de seda i de seda natural; de cotó, no en fèiem naltros. Eren

peces de des-cents metros amb una amplada, doncs, normal, de vuitanta

centímetros, noranta ... , i tot de seda i de seda natural, que era grogueta com

la que fan los ... los cucs. Era fineeeeta, te tallava els dits, quan te passava pels
dits te'ls tallava, era tan fina que era i forta. Allò, venia un camió de Barcelona,
perquè aquesta Casacoberta, com veurà aquí a les nòmines, hi deia "Fàbrica de

Reus", veus? "Fàbrica de Reus"; suposo que en tindrien d'altres a Barcelona ...

Venien camions cada setmana i prenien les peces i portaven fils. Después, més

tard, van començar a fer naílon, vam començar a treballar amb el nailon que
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va ser molt dur per naltros perquè era molt diferent de treballar de la seda ...

Sí, era més fort, costava més de trencar el fil, te tallava els dits, no es feien els

nusos, bé ... va ser una època molt difícil, de teixir-lo també era molt diferent ...

O sigui, per naltros, treballàvem millor la seda, potser perquè era lo que haví

em après, tampoc no t'ho puc dir perquè ara, doncs, ne treballen de nailon i

ja no sé com els hi va. Però passar de la seda al nailon se va costar una mica.

Entràvem a les vuit del matí, a les dotze ... bueno això era una part de

la fàbrica, les altres ... n'hi havien unes que entraven a les sis del dematí hasta

les déu que eren les teixidores i llavons entrava un altre torn, de les deu del

dematí a les dugues, a les dugues tornaven a entrar aquelles que havien mar

xata les deu del dematí fins a les sis de la tarda. I llavòrens entraven ... a veu

re que no em perdi ... unes altres hasta les deu de la nit, de les sis de la tarda

a les deu de la nit. Pues jo feia hores també. O sigui si per exemple hi havia

problemes que s'havia d'engegar una peça que convenia, que l'esperaven o el

que fos, igual doncs me quedava.però és que em pagaven ... no sé si en aques
ta nòmina ... mira me pagaven les hores.

No hi havia pauses, no hi havia pauses. Inclús hi havia una senyora que
me'n recordo molt bé que tenia molts problemes que el director estava a la

vora de l'entrada de la porta ... era teixidora i el director un dia li va dir"A. no

t'he vist mai esmorzar" i ella li va contestar "és que si esmorzo no puc sopar i

més m'estimo sopar i no esmorzar". O sigui que aquella senyora no esmorza

va perquè ja havia sopat. .. no podia fer els dos àpats. Era una senyora que tenia

tres fills i no tenia home i és clar havien de passar tots amb lo que ella guanya
va i llavòrens no podia esmorzar. És clar entrava el director i s'amagàvem el

bocata o el que fos perquè no ho veiès però ell ho veia i no deia res ... Però

treballant, sense fer pausa. I. .. sí que podíem aguantar el ritme, sí l'aguantà
vem ... jo havia fet hasta deu hores o dotze. Si hi havia ... si per exemple si

entrava a les sis del dematí i a les deu del dematí que era l'hora de marxar que
entrava la que em rellevava a mi pues entrava aquella i jo no marxava i està

vem les dugues i treballava a lo millor hasta les dugues de Ia tarda i a la millor

després tornava a les sis ... Era ... lo meu era una cosa de ... si hi havia proble
mes de queda't i si no n'hi havia, pues feies un turno normal de sis a deu.

De perills, n'lli havia, allò que t'he dit abans que ens tallàvem, però n'hi

havien de més grossos, perquè, per exemple, els telers anaven amb unes cor

retges així i allavòrens pues de vegades aquelles corretges se trencaven o

marxaven. Eren telers antics, t'estic parlant sempre de telers antics. I llavòrens
hi ha les llançadores que van d'un costat a l'altre del teler, no sé si ho has vist

mai, que allò se disparava també. De vegades havia sortit hasta l'arraval, tren

cava el vidre i sortia al carrer allò. I de vegades te pegava, a lo millor estaves

treballant en un teler i senties ... un cop aquí al pompis i giraves i "qui m'ha

tocat?" i és que havia marxat una cosa d'aquestes. De perills hi havia molts és
clar ... no va passar mai res però de perill n'hi havia: un cop, una trompada, a



la millor si et pegava al cap, si et pegava a la cama, a la millor. .. hi va haver una

senyora que una vegada li va pegar a la cama i tenia varius, li va sortir molta

sang però de seguida li vam entaponar que hi havia un botiquin i no va pas
sar res. I per exemple jo, portava la cabellera molt llarga i el director sempre
em deia: "mira que aquests cabells que un dia acabaràs enganxada amb una

corretja ...

" i llavors em feia un monyo encargolat aquí.
No s'hi sentíem molt controlades perquè parlàvem d'un costat a l'al

tre amb moviments de la boca, s'enteníem molt bé. I allavòrens eren unes sa-

les grans amb una porta una mica més gran que aquesta i i veies quan en-

trava el director, i llavòrens s'avisàvem amb un cop de veu (fa els sorolls]
s'avisàvem, o sigui la que estava a la porta si veia que per alli l'escala í veia que
el director que si pujava ... perquè eren tres pisos, eren varios pisos i ja ho veia

per allí el replà o així, doncs la primera ja avisava:" eh! que no sé què ... ", i allò
arribava a l'altra punta de sala. I llavòrens ja tothom ... la que es menjava el
bocata l'amagava o ... molt bé, estàvem molt bé, era una família. I tots cata

lans ... Tothom era català.
N'hi havia alguna dona de fora.]o vaig tindre una aprenenta que va

vindre de Còrdova però de seguida es va integrar i als quatre dies ja parlava
català com jo. Bueno n'hi havia vàries que es van integrar molt ràpidament
perquè allí tothom parlava català ... es van integrar ràpidament. Hi havia casa

ments entre los pocs hòmens que hi havia, també hi va haver casaments ...

entre ells ... sí. No hi havia a Ia millor pues lo que passa en tot arreu, "Mira,
Fulano se fa amb Sotana" hi havia ... coses d'aquestes, n'hi havia.Allí hi va ha
ver pues un parell de casos. Después n'hi va haver doncs de joves com era jo,
doncs que es van fer nuvis i es van arribar a casar.També doncs hi havia unes

senyores més grans que s'entenien amb aquell seyor d'una altra secció. Ho

deien, eh?, jo no ho vaig veure mai, però es deia ...

Ens organítzavem nosaltres el treball. O sigui tu tenies ... les teixidores
tenien dos telers, quan s'acabava aquella peça doncs n'hi posaven una altra.

Inclús a mi moltes me deien:"què saps que em posaran?", com que jo tenia la
meva mare allà on se tenien aquestes peces per baixar-les als telers, me deia:
"Oh! se m'acaba Ia peça, què saps que em posaran?",i de vegades hasta li anava

a mirar. Era una mica tràfec, hasta ho anava a mirar, perquè quan la meva mare

passava los fils perquè passessin les peces als telers pues ella ja savia en quin
teler anava allò, és pel teler 34 o és pel teler 21. I inclús pues me deien les
teixidores això:"Què saps a què em posaran ara?" i o quan els hi posaven una

peça dolenta: ... "Oh ... ! què m'ha tocat" perquè costava més de teixir, havien
d'estar més al damunt ... I això ho decidia lo director, o bé pel teler que era.

Hi havia telers que no podien anar segons quines peces i segons la sofistica
ció del teler o hi posaven una peça o una altra. I també se mirava de vegades
la teixidora. És clar que la teixidora ja li donaven els telers més sofisticats. La

teixidora bona no era lo mateix que una aprenenta que començava allavòrens
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a teixir. No era lo mateix que una senyora que ja era teixidora d'abans de la

guerra, posem.
A l'administració ... a baix, hi havia tres secretàries; a dalt, amb el direc

tor hi havia l'administrativa. Bueno, hi havia un director i un altre per sota de

no tanta ... , però l'un se cuidava més de la preparació de lo que era preparar
les bitlles, i el pas i tot això i l'altre era un senyor que havia sigut contrames

tre i es cuidava més de la part dels teixits. Eren aquests dos senyors ... Sempre
et parlo de l'any 49, del 49 al64.Allavòrens un cop a la setmana venia el se

nyor c., que era un senyor de Barcelona i ... alt. .. , impressionava molt quan el

veies entrar. Quan arribava amb el cotxe, que per la finestra ja el vèiem, ja s'avi

sàvernr'Ha vingut lo senyor c.", però que no era l'amo ... l'amo era lo senyor

Casacoberta, que també venia, però a la millor t' estaves tres anys que no el

veies.Aquest senyor C. venia cada setmana i es passejava per totes les sales, per
totes les seccions, a poc a poc i anava mirant la roba, i anava tocant ... passe

java poquet a poquet, se passava tot lo dia, o venia al dematí fins a l'hora de

dinar, hi havien dies que tornava a la tarda o ja no tornava. Ho mirava tot.

Después anava a l'administració, parlava amb els directors i marxava, i hasta

la setmana següent. Normalment venia cada setmana, sinó ... si aquella setrna

na:" ... aquesta setmana no l'hem vist" ... , però era difícil. Era un superior als

que teníem allí,jo la categoria que tenia aquest senyor no t'ho puc dir perquè
jo era una traballadora.Alguna vegada venien los senyors Casacoberta, però
potser jo els vaig veure una vegada o dues en tot lo temps. Se passejava per allí.
«

... Mira es lo senyor Casacoberta" ... "Ai, no l'he vist", i l'altra anava a veure si

el veien perquè no el coneixien. Però no hi havia gaire relació amb els direc

tors. L'únic que hi havia ... ]0 sé de persones que van anar a casa del director

a demanar-li per favor que els fes entrar perquè necessitaven treballar ... Com

lo cas que em va passar a mi al principi que la meva mare va parlar amb ell

perquè, doncs, també hi havia gent que entraven així, perquè havien anat a

casa del director i li feien un regalo o ... això i ... entrava la neboda que venia

del pueblo i entraven això i mira ... ; n'lli va haver vàrios casos així. Que la gent
també s'atrevia a anar a casa d'aquell senyor director, perquè ... era familiar. ..

Normalment la gent si anaven a demanar un favor, anaven a casa d'aquell se

nyor que havia estat treballador com naltros.

Llavors pel Pare Claret que era la festa patronal fèiem ... la casa ... l'amo,
se feia ll11 dinar i ens donava la paga doble i ens feia un dinar. I anàvem a di

nar a cal Botella de Reus, que era una casa molt famosa que no anava qui vo

lia i allò era una gran cosa. Hi fèiem aquell dinar i se feia un ambient. .. No sé
si ho feien les altres fàbriques, jo t'estic parlant de la Casacoberta.Ara, va arri

bar un moment que això es va acabar i ja no ho van fer més ... , no te puc dir

perquè.Allavòrens fèiem un ball, després de dinar fèiem un ball al Teatro
Bartrina ... , pues allí fèiem un ball i allí es trobàvem de totes les sederes. Al

dinar no, al dinar estaven los de la fàbrica que hi treballàvem, però al ball hi



havia de totes les sederes de Reus. Sí, sí, tots se coneixíem. Però era un ball, hi
havia una orquestra i ballàvem. Inclús se feia ... cada fàbrica portava una de les

noies, que li deien "la miss", i allavòrens ne triaven una que jo ... Tinc unes

fotos que una vegada també em va tocar a mi, em van escollir a mi i vaig ser

l1'lÍSS de la fàbrica meva i després de la Industrial Sedera venia una altra miss,
de l'altra fàbrica venia una altra miss i allí pues se posàvem totes a dalt de l'es
cenari i no sé si es votava, exactament no me'n recordo ... Anàvem amb ves

tits llargs.jo me'n recordo que vaig portar uns guants llargs que es portaven
fins aquí, un vestit amb uns volants i eres ... representaves la teva fàbrica. I en

aquest ball que anàvem pues hi havia una miss de cada fàbrica, que triaven la

que era més maqueta, la més boniqueta, la més eixerida o el que els hi sem

blés.Tinc fotos que te les hauria de buscar.

No, no hi havia gaire relació amb els directors. Però tots els altres érem
com una família, de debò debò. Encara som amics ara ... n'lli ha molts. Ara in
clús fem trobades naltros els d'aquesta sedera, sí, sí, fem trobades cada any ...

deu fer uns cinc anys.Ara quedem les més joves, jo sóc de les més grans. N'hi
han moltes que ja no poden vindre ... Sí, sí. .. érem amigues i fèiem excursi
ons ... excursions, anàvem aquí al bosc a menjà's la mona, que m'entens? Algun
diumenge a buscar farigola, no podíem anar més lluny, era això el que es feia
o anàvem a Tarragona, si hi havia a les Palmeres que feien ball a les Palmeres
i ... i poc més. Home a la millor anàvem al parque a Barcelona: "Bueno doncs
anem ...

" i sí, era ... , però molta gent tampoc no estava ...

Lo meu pare era un peó que entrava a les vuit del dematí fins a les

dotze, el meu pare entrava a les vuit i sortia a les dotze. Si s'havia de quedar a

fer hores també. Era el que carregava i descarregava els camions, que ajudava
a posar ... aquestes peces que posàvem als telers, pesaven molt i això pues ho

transportaven d'un puesto a l'altre i entre dos hòmens ho posaven al teler ...

I també era per quan venia el camió de Barcelona a prendre la roba feta, era

el que carregava el camió. Elmeu pare era peó, perquè ja t'he dit abans que
era un militar de la Generalitat, i quan va acabar la guerra pues se va quedar
sense feina i llavòrens, com que la meva mare ja era una professional, en quant
va obrir aquesta fàbrica, que va ser la primera que va obrir després de la guerra
a Reus, pues la meva mare va trobar feina. O sigui que después de la guerra la

primera persona que va treballar a casa meva va ser la meva mare i después,
a continuació, hi va fer entrar al papa. Perquè naltros hi treballàvem tota la

família.A part de la meva mare i elmeu pare, treballaven les germanes de la

meva mare, los marits ... Tots érem gent de fàbrica i ens coneixíem.
La meva mare, que era la cabecilla d'allí, que totes eren molt més jo

ves que ella i és clar, ella ja prenia el dinar fet cap a casa, perquè amb dues
hores ... i a casa encara havia quedat una criatura petita i és clar anava ... Ma

germana es quedava pues allí ... , a casa, amb la veïna de baix que la vigilava o

jugava al carrer, que vivíem en un carrer d'aquests que tots érem una família ...
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Vivíem al carrer ST i ... no passava res. Quan arribàvem a casa la trobàvem, ja
s'havia deixat ... La meva mare ja s'havia deixat después de la guerra a totes

dues.Anàvem a col-legí i quan acabàvem de col-legi, que era prop de casa, se

n'anàvem cap a casa hasta que venia la mare.To només mirava a veure si es

feia ... si começava a fer fosc perquè ja venia la mama. Perquè la meva mare

sempre va treballar. Perquè quan se va acabar la gl�erra jo tenia quatre anys, me

penso, i la meva germana va néixer a l'any 39, jo ja em vaig cuidar una mica

d'ella i es deixava allí a casa, alguna veïna es vigilava si fèiem pel carrer, que

jugàvem o fèiem algo, la veïna del carrer se deia:"Nenes, aneu cap a casa que
ara vindrà ta mare", i no ... no ens va cuidar mai ningú. Es cuidàvem soles i

quan podíem, perquè eren temps molt difícils. Aquell pis nostro era de lloguer,
no teníem aigua, havíem d' anar a rentar a fora als rentadors, fins que ens vam

anar fent grans i allavòrens, quan vam ser més grans i tots quatre treballàvem,
teníem cinc jornals, los quatre nostres, perquè a casa meva eren matrimoni

amb dues filles i el meu pare estava empleat en un cine també ... ; a part de lo

de la fàbrica, estava en un cine d'acomodador. I allavòrens pues a l'any, a veu

re si me'n recordo, a l'any ... 54 em penso que va ser, ja es vam comprar un pis
al barri Fortuny i vam viure bé.Allò que de vegades diuen que van viure ma

lament amb Franco, jo els hi clic que jo vaig viure bé, a mi no em va faltar mai. .. ,

teníem nevera, vam anar ... quan vam anar a pis nou se vam posar telèfono,
teníem un pis de quatre habitacions, uns pisos que va fer l'Estat, que ho ana

ves pagant de mica en mica en quaranta anys. I naltros vam viure sempre molt

bé. Home, no podies fer viatges, viatges no es feien, però a la vida quotidiana
que portàvem, bé, menjàvem doncs lo que menjo avui, la meva vida casi bé et

puc dir que no ha canviat de l'any cinquantitants que ja vam començar a casa

a treballar tots i teníem la nostra nevera i teníem tot bé ... , la dutxa, i tot i molt

bé. Naltros dintre d'això estàvem en una bona situació, perquè ja et dic que a

casa meva entraven cinc jornals ... En aquell temps era molt. I llavons en aquell
temps tot ho donaves a la mare. Allavòrens doncs quan venia el 18 de juliol
que es cobrava setmanada doble doncs te compraven el que necessitaves, si

necessitaves unes sabates, o mira et convé més això o et convé més allò, però
els cèntims que guanyaves, tot ho entregaves a casa. I allavòrens allò feia pinya.

A162, a la nòmina, posa 368,80 al mes lo total. I a la del62, la del64
és 578,70.Això devia ser el jornal base i ja està. No me'n recordo del que gua

nyava quan vaig començar. Em donaven el sou a mi, en un sobre, m'ho dona

ven en un sobre.Aquí va haver una anècdota que precisament va ser el. .. el

que ara és el marit de la meva cosina, que era un grau superior a l'altre, i com

que jo m'exclamava perquè jo feia la mateix feina que aquella senyora que em

rellevava i em donàvem molts menos diners, doncs jo un dia li vaig dir al di

rector. Li vaig dir: "Escolti, això no pot ser, vostè ja veu que jo faig la mateixa

feina que la M. i no em pagueu igual", és clar jo era molt jove ... jo vaig ser

avançada com si diguéssim. I "Oh! és que no t'ho podem donar perquè no tens



l'edat i no sé què ",potser jo només tenia 18 anys i "no t'ho podem donar
perquè no sé què ":"Doncs si no m'ho poden donar, pues me tornen a po-
sar al puesto que era, no tinc perquè fer aquesta feina que a aquesta senyora
li paguen molt més bé que a mi". I bueno es veu que ells s'ho van rumiar i s'ho
van parlar i un dia me van cridar al despatx los dos directors que hi havia ... ,

no aquell senyor que venia, lo dos que teníem més ... Allavòrens em feia molt
de respecte, que no era l'home de la meva cosina com ara. I em van cridar i
em van clir:"Escolta vina, mira ... el P hem pensat que et donarem ... ", un se deia
V i l'altre P" .. .lo P i jo hem pensat que et donarem ... ", no sé quan me van dir,
"però has de fer una cosa: no ho has de dir ni a la teva mare ni al teu pare", i

jo els hi vaig contestar: "Doncs si no ho haig de dir a la meva mare ni al meu

pare no cal que m'ho donguin". "Bueno, doncs, digne-ho al teu pare". "Bueno,
si ho puc dir al meu pare, doncs ja m'ho poden donar". I llavors me van do
nar una mica més, però encara no m'ho van arreglar com en aquella senyora.
Per arreglar-m'ho com a aquella senyora vaig haver de denunciar a l'enllaç
sindical, els vaig arribar a denunciar, li vaig presentar nòmines com aquestes
i els hi vaig guanyar el judici. És que em vaig fer mal veure.Això va ser abans
de tot allò de marxar de la fàbrica.]o com que vaig veure que me donàvem
misèries, me tiraven migajas, i no em donaven lo que li donaven en aquella
senyora que feia el mateix que jo, pues me vaig cansar de dernana'ls-hi i no res,
i no vaig aclarir gran cosa. Llavòrens vaig anar a la sindical, perquè era molt
valenta. Potser era massa valenta per la època ... i els hi vaig denunciar i els vaig
dir:"Miri,jo sóc mestra teixidora ...

"

,hi vaig anar amb la nòmina,"! miri què em

paguen i en aquella senyora li paguen això". I llavòrens la sindicallos va en

viar a buscar a la direcció de l'empresa i els hi va dir que m'havien de donar
el mateix. I això ja va ser un punt en contra meu. I després ja va vindre tot lo
demés.Ara això no es dolent, és normal, allavòrens sí que ho era; allò que jo
els hi vaig guanyar aquell judici, això va ser fatal.

Bueno, al final va pasar que aquí les teixidores portaven dos telers, una

teixidora només portava dos telers. Llavòrens quan van treure aquesta fábri
ca d'aquí van passar a portar setze. La fábrica es va movilitzar perquè van dir

que farien una fábrica nova, que està ... al passeig de Misericòrdia, encara està
avui, feien una fàbrica nova i llavors portarien telers molt més moderns i en

contes de dos ne durien setze per una persona.Allavòrens naltros vam possar
el crit al cel. Jo era una persona jove i molt enèrgica i bueno era capaç de

menja'm lo món i llavòrens pues vam lluitar. Hi havien unes senyores que eren

més grans que jo que eren enllaços sindicals, que en deien allavòrens, i aque
lles senyores van remoure molt, van anar a Tarragona, inclús vam escriure a

Madrid, vam escriure a Franco, explicant-li lo que passava, que ens volien fer

portar setze màquines. Franco, sí que ens va contestar, sí. Se va dir que en di

rigíssim a Tarragona, no et puc dir a quin senyor perquè jo ja no me'n recor

do, ja fa molts anys, i vam anar a Tarragona a veure aquest senyor que ens van
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fer anar ells. I aquest senyor pues hi vam anar i no res, va dir que en parlaria
que ho miraria. Se va treure del davant com va poder.

La casa, com que va sapiguer que jo m'havia involucrat en tot això ni

que no fos enllaç sindical. .. Com que jo tenia accés a tota la casa, anava d'una

secció a l'altra i portava els partes. Deia:"Bueno, doncs ara anirem aquí, anirem

allà ... , bueno doncs digue-ho a fulana", i jo, ningú em controlava a mi, perquè
jo tenia tres sales i jo pujava d'una sala a l'altra i no em deia res ningú. Si, per

exemple, haguessin vist una ordidora als telers sí que li hagueren dit:"Vostè,

què fa aquí". Però jo com que portava tres pisos, anava d'un pis a l'altre i era

la que podia doncs portar una mica tot lo que s'amasava allí, tot aquell entra

mat. I llavores doncs és clar em vaig fer malveure una mica, perquè a la llarga
els jefes se n'enteren. I llavòrens ells lo que van fer quan van tindre la fàbrica

muntada nova i amb els telers anaven prenent les dones una a una, la que veien

que era més fàcil de pendre, li deien: "Tu, demà, aniràs per avall", i aquella o

s'espantava o no ho podia deixar o tenia por de perdre la feina, pues se n'anava

per avall i així van anar prenent la gent. Però a mi no, a mi no em van dir mai

res. I a mi em van deixar a la casa vella, una vegada havien pres amb tothom

em van deixar amb els quatre mecànics que desmuntaven els antics telers per
treure'ls de la fàbrica, i jo em vaig quedar allí, i de tant en tant trobaves que es

presentaven sense espera'ls a veure si em podien agafar d'alguna manera per

pogue'm despatxar o algo. I llavòrens jo pues lo que vaig fer va ser posar-me
uns guants de goma i una cIau inglesa i ajudar a aquells homes anant descar

golant tornillos, i allí em vaig quedar hasta que la casa va volguer.Va pendre a

tothom menos a mi, jo em vaig quedar allí sola com a dona i eren tots los de

méshomes.

La gent van anar cap a la fàbrica nova. I a mi també m'lli hagueren fet

anar, però a mi ja no m'ho van proposar m'hi van deixar allí abandonada. I al

final quan ja no quedava res, los ... ja prenien tot los ferros i tot, me van dir:

"Bueno, hauries d'anar per avall", i llavòrens, bueno, jo com los altres me vaig
anar per avall, però allavòrens ja estava tota la feina repartida, tota la fàbrica

ja estava ... los telers millors, tothom ja tenia lo millor. I tenien ... que havien

portat. .. , perquè aquells telers eren molt moderns i amb una classe ... amb un

altre gènero que era això ... el nailon que dic, i IIavòrens van agafar quatre o

sis telers, no et puc dir exactament quants, deis antics, dels que teníem a la casa

per fer coses més sofisticades, com era la seda natural i aquestes coses i els van

posar amb un racó. Però allò no hi havia manera d'engegar-ho, estava allí pa

rat, fils trencats, malament i no ho podien engegar, no els hi anava bé i a mi em

van agafar i quan vaig arribar a la casa nova que ja lli era tothom i tots los bons

puestos ja estaven donats me van posar en aquell racó que hi havia aquets
telers que no lli anaven de cap manera i em van deixar allí ... que ho arreglés
com pogués. I llavòrens jo ... ja t'he dit abans que era una persona jove, molt

valenta, que no tenia por de res, a Reus lli havia feina a tot arreu i jo sabía ...



aquella feina ja la coneixia i els hi vaig dir que marxava. Me penso que allí vaig
estar dos o tres mesos i vaig anar a veure al director i li vaig dir:"Miri jo ja he
trobat feina ... ", perquè primer em vaig haver de buscar feina," ... i marxo" i
llavòrens el director em va dir: "No marxis ... no marxis que per mi està tot

oblidat", i jo li deia:"Bueno, vostè està tot oblidat, però jo no", perquè jo esta

va ressentida, a part de l'empresa, estava ressentida pels meus companys per
què m'havien abandonat. I allavòrens em vaig anar a una fàbrica que feien
camises, que eren alemans, i em vaig anar a treballar allí a fer camises, perquè
de cosir també en sabia i vaig anar i així va ser com vaig desaparèixer de Ia
sedera.

Va entrar gent nova, perquè van necessitar més gent nova, perquè la
fàbrica es va fer cinc vegades més gran, però és igual, allí hi havia companys
de tota la vida, aprenentes que havien sigut amb mi, gent que jo els havia en

senyat i a mi em van humillar, me van posar en un racó. És clar que allí on me

van posar a mi no tenien ningú més perquè engegués allò. No sé al final qui
el devia arreglar, però me'n vaig anar i a mi la feina no em va fer falta mai, i a

la sedera no hi vaig anar perquè no hi vaig volguer ni vaig tornar perquè no

vaig volguer.
Mai van haver vagues, totes aquestes coses van passar a rel de que es

portava quatre telers a setze ... ai de dos a setze. Bueno hi havia una sala que
ja hi havien posat ... de les tres sales que hi havia, amb aquests temps que no

hi va haver raons com si diguéssim, van posar una sala amb uns telers més nous

que en portaven quatre, però a continuació ja va vindre això dels setze. O si

gui, hi va ser com una preparació, en van posar quatre, però ... aquelles dones

ja anaven més esverades que les de dos telers ... les de quatre i llavòrens van

dir:)']o, ara setze? Ja serà el colmo".

Malgrat tot va ser una època preciosa, vaig estar molt bé ... I hasta ho
somio encara. Somio que passo fils.Vaig estar molt bé.Va ser al final que es va

espatllar. .. Però molt bé pel personal, perquè doncs ara moltes encara ens

trobem, que moltes són de la meva edat i més grans de 70 anys i 70 í pico, i

encara ens trobem i s'estimem com si fóssim germanes."

BITLLAIRE I DEBANADORA

"Vaig néixer a Marçà, al Priorat, i vaig arribar a Reus amb 11 anys. El

meu pare era adoquinaire, picapedrer i mentre vam ser petits vam donar el

tomb igual que gitanos. El meu pare va treballar aquí, el meu pare va treballar
allà. Feia adoquins, pedres, bordillos.Va treballar per la província d'Osca, ha tre

ballat aquí a l'Argentera a una pedrera ... ha treballat a Teià, ha treballat a

Riudecanyes, a molts puestos, i mentre vam ser jovenets, o petits, la meva mare

el va seguir, però quan jo vaig ser gran, bueno quan ja tenia 11 anys, que ha-
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via nascut la meva germana, que ens portem 11 anys, diu:"Bueno, la gran ja té

edat de posar-se treballar", i va ser quan vam venir cap aquí que jo ja passava

els estius amb la meva padrineta, la germana de la meva mare a Mataró. Però

llavons ja vam vindre cap a aquí i no em vaig posar a treballar de seguida,

perquè no tenia l'edat, però encara no havia fet los 14 anys que em vaig po

sar a treballar a la sedera.

La meva mare anava a fregar rajoles i a rentar roba i al que li sortia ...

als magatzems, si li sortia. Treballava, però vull dir que no treballava en un

puesto fixo com treballava jo ... La meva germana, no, que era molt petita, que

ens portem onze anys i ella era molt petita, però també de joveneta, joveneta,
amb deu, onze anys se va posar a treballar de dependenta, perquè llavons no

guanyàvem res ... Feina hi hagués i gent hi hagués per treballar. .. Abans era

així. Gana no hi vaig passar, gana vaig passar a la guerra, després ja no, tenies

per parar la taula, tenies arròs, tenies patates, teníem un tallet de carn que se

l'havíem de partir per tots tres o per tots quatre, però ... menjàvem.
No vaig anar a l'escola.]ustet, però sé escriure i llegir.]ustet, però en

sé. El meu pare tampoc va anar a col-legi, bueno hi va anar al col-legi fins als

tretze anys i el seu pare el va posar a la pedrera, perquè llavors això d'anar a

col-legí lo més lluny, lo més lluny, hi va anar jovenet, jovenet, als tretze anys a

treballar amb el seu pare, però tenia una cal-ligrafia inglesa, la manuscrita

inglesa, preciosa.]o tinc una cal-Iigrafia bonica, amb bastantes faltes, amb

bastantes faltes, i després sé sumar, restar, multiplicar i ja no sé dividir. I el di

vidir diuen que és igual que el multiplicar, doncs ja no hi ha manera. I el meu

pare feia uns problemes i feia, ja dic, unes coses fantàstiques.]o vaig dir, jo haig
de fer la lletra com el meu pare. I quan sortia de la sedera, que vivíem en una

casa on no hi havia aigua i havíem d'anar a Ia font, sortia de Ia sedera i mé'n

nava a cosir, carreava l'aigua per casa, nava a donar un tomet i la mica de ratet

que tenia ... a escriure ... , no com ell ni de bon tros ... El català elllegeixo, no

l'escric,perquè molta gent de la meva edat no van poguer anar a col-Iegi.per
què els pares si tenien una criatura gran ... a la sedera, i qui diu a la sedera, diu

de dependenta, i qui diu de dependenta doncs ... cualquier cosa. Hi havia qui
podia anar a repàs i n'hi havia que ni a repàs com jo.Vaig apendre a sumar i a

restar. .. a multiplicar ja em v� costar més ... em va costar una mica.

Vaig començar a treballar a la sedera de molt joveneta que encara no

tenia els catorze anys, vaig començar al setembre i vaig fer els catorze anys al

març. Era l'any 42.Vaig estar a la Sedera Industrial, dos anys, perquè el meu pare
no volia que treballés a Ia sedera, volia que fos sastressa i a mi el cosir no m'ha

agradat mai de Ia vida, i va aconseguir de fem plegar i vaig treballar sis mesos

de sastressa ... No sis mesos ... , un any. Després m'havia buscat feina a cal Serra,
als laboratoris Serra, que vaig treballar quatre anys. Però a mi la sedera ... la

sedera em portava pel camí de l'amargura. Si ara en pogués, encara hi aniria.

La sedera, la sedera ... En sec un dia baixo de treballar d'aquí i vaig a Ia sede-



ra Casacoberta que llavons era Cal Pasqual dic: "Què necessiten aprenentes?",
i llavons tenia disset anys. "Què necessiten aprenentes?""Sí, ja pots començar
dilluns" .Vaig entrar a la sedera del Pascual, i vaig treballar 11 anys. Però jo vaig
anar perquè tenia amigues que treballaven i els hi vaig dir i em van dir que sí,
que ja pots començar.

A la Sedera Industrial ja no me'n recordo i no guardo cap paper només
tinc papers de la Pasqual. Potser que cobrés 13 pessetes a la setmana, anàvem
per setmanes. Llavons tretze pessetes eren tretze pessetes, perquè jo me'n
recordo, estic tipa d'anar a comprar amb sis rals tres ous. La meva mare em

deia: "Vés a ca la Lluïsa i que et dongui tres ous", i em donava sis rals o dues
pessetes ... Un tallet de bacallà, que llavons ningú volia de bacallà i ara és
menjar d'or ... Jo quan treballava a la sedera del Pasqual, o sigui a la
Casacoberta, quan vaig entrar a treballar vaig cobrar 65 pessetes cada setma

na, que ja era molt. .. No, però ja havien passat bastants anys i la cosa ja s'ha
via anat emancipant. I quan vaig plegar que vaig plegar quan vaig tindre a la
nena ... la nena va néixer l'u de maig i jo vaig plegar l'onze de juliol. Quan vaig
plegar cobrava llavors 105 pessetes. Així és que amb els anys que vaig treba
llar, amb 11 anys, de 65 vaig arribar a 105. No res.

Per entrar a la Industrial Sedera vaig parlar amb un senyor que era lo

senyor J.M., que era un director, perquè n'lli havia dos, lo senyor I. i lo senyor
J.M. Lo senyor J.M. se cuidava dels telers i de les bitlles i el senyor I. es cuida
va de la preparació, dels contínuos, dels ordidors, de l'encolatge ...

5H totes

aquestes coses. Era tot una sedera, però un tenia un càrrec i l'altre tenia l'al
tre. Lo senyor J.M. se cuidava dels telers, de les bitlles, dels espinçats i no hi
havia res més, pretendia tot. .. Tot pretendia clel mateix, perquè a la sedera tot

és Ib mateix, però hi havia aquesta secció de telers, pintes, espinçats i les bit
lles.Vam entrar dintre les bitlles, lli havia d'encarregat, doncs, un senyor que
era veí meu. Es deiaA., és mort. L'A. cliu:"Ai , tu baixes?", dic:"Sí, que no em vol?",
diu: "Sí, clona, sí que et vull sí, i tant", diu: "Mira, de moment agafes aquell car

retó i vas amb aquesta -que era una noia que mira después ahir vaig parlar, la
N.,- i neu a repartir les bitlles pels telers, que hi ha que tenen trama i n'hi ha

que no en tenen", I sí, sí, vam a anar a clonar tot lo tomb pels passillos. Primer
eren les bitlles, jo vaig entrar d'aprenenta a les bitlles. Les bitlles era una ma

quineta que posaves aquí clalt lo roclet, cargolaves la bitlla, l'enxufaves amb una

cua i això era una peça que anava cargolant, cargolant i quan estava plena la

treies.Aquelles bitlles les posaven en una caixa i llavons les mateixes aprenen
tes de les bitllles ... havies d'anar a repartir aquelles bitlles pels telers. Que
deien:"A tal teler falta tal trama", gafaves lo carretó i allà feies lo tomb per tots

los telers i al puesto que feia falte una trama que portaves los hi deixaves les

58 Màquina que tractava determinats tipus de fils per tal que fossin una mica més resis
tents per teixir.
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bitlles en ellloc.A les bitlles no, no cal ensenyar perquè no ... On hi havia di

ficultat era als telers, hi havies de sapiguer,la bitlla es col-locava a dins i llavors

s'engegava amb una maneta i xim, xam, xim, xam, i havies d'estar al tanta

perquè podies fer una trencada, que deien, una trencada de fils que s'estava

tres a quatre dies a reparar-se, perquè allò s'havia de passar per les cues a les

pintes doncs, jo no sabia si havia d'anar en aquell forat a en l'altres ... , elles sí

que ho sabien, les oficiales sí que ho sabien, si no no haurien sigut veleres.Allò

sí que és un ofici, la velera és ofici, la bitllaire, no. Una bitllaire fa de bitllaire i

ja està, tothom pot fer de bitllaire; ara, les veleres, no, les veleres havien de

sapiguer de la llançadora quan anava, aquella trama si n'hi havia a no n'Iu havia,

si aquella trama era dolenta estar al tanta de no fer una trencada. Sempre es

trencava un filodos a tres buscaven lo fil i zap, aquest és d'aquesta pinta,

aquest és d'aquesta, ja està.Ara, si Iu havia una trencada grossa, Iu havien d'anar

les passadores, que aquelles sabien ...

Les oficiales de bitlles, que se'n deien bitllaires, elles ja no es movien

de la màquina; les que es movien de la màquina eren les aprenentes. Encabat

si tenies un rato i volies anar a aprendre a portar el teler també te deixaven

anar. Si tenies un rato doncs, "me'n vaig allà als telers" .]0 vaig anar una bona

temporada amb una velera que ja és morta ... ; que se'n diuen veleres, les dels

telers són veleres ...

Estaven les veleres, bitllaires, espinçadores, molineres, ordidores ...

passadora i anuadora que són teixidores que són les veleres ... les molinaires

que eren al molí que són les que feien la trama, que de la seda feien la trama

doncs rasposa ... , i después, quan les espinçadores, les passadores tenien la

peça, això ho portaven a l'encolatge, unes peces groses de ferro que hi havia

un senyor doncs que l' encolava, encolava la peça que li passaven i llavons de

l'encolatge passaven a les veleres que portaven doncs a que es fes la peça de

la roba. Les llançadores, zip, zap, zip, zap, i les pintes, pim, pom, pim, pom, i eren

lo que feia lo teixit. Les ordidores cargolaven la peça, tot de fils, cargolaven los

fils ... Ara no me'n recordo com se deia, com si fos un rodet molt gros, més gros

que aquesta taula, de ferro i les ordidores, amb una corda molt grossa, treien

los fils i anaven cargolant tots allí cuidant que no es trenquessin i llavors era

quan ho portaven a l'encolatge. De l'encolatge ho portaven a les pintes, a les

passadores, que Havans en aquelles pintes col-Iocaven peces i pintes al teler

i llavors les teixidores feien los teixits. Les espinçadores ja portaven la peça

feta, treta del teler, que el portaven allà amb el mateix rotllo i l'espinçadora
anava per si hi havia algun "gat"; si hi havia algun "bullerot" de fil, doncs elles

amb les pinsetes ho treien, corrien tots los fils los posaven junts. Hi ha vega

des que compres una peça i Iu veus una tara, "aquí Iu ha un 'bullerot'", lo fil s'ha

fet més doble i es fa ... , doncs les espinçadores treien això. Per mi era molt

bonic, m'agradava molt.

A Casacoberta vaig ser debanadora. I, igual que a les bitlles, ni aprenen-



ta ni oficiala.Aquí et donaven uns flocs de seda així lligadets amb dos o tres

fils ... gafaves trencaves aquests fils, picaves així, posaves a la roba, una roba

grossa així, enrotllaves lo rodet, rodets grossos així que són los que anaven als
ordidors per fer les peces, els posaves a la cua i ja està. Què havies de sapiguer?
No aquí, aquí i a tot arreu havies de sapiguer fer els nusos.

Hi havia molt de soroll, sí molt, peró encabat t'hi acostumes. I hi havia
un bé de déu de llum, semblava ben bé que fossis al carrer.A la teulada era tot

claraboies ... Encabat los primers dies potser sí que era una fortor,però no ...

encabat pues és clar, t'hi acostumes tant, ho absorbeix tant aquella olor que
ni te'n dones compte.

A Casacoberta hi havia tres sales ... A la Industrial era tot una sala, una

sala enorme i quan entraves hi havia una porta molt gran, i aquí l'esquerra hi
havia les espinçadores, no sé, potser n'hi havia cinc, potser n'hi havia més, no

sé, i allí ja començaven les files de telers finses allà a baix. Doncs així comen

çava, entrant així que hi havia les pinsaires, aquí hi havia un passillo ample que
podien passar, al capdavall de les pinses hi havia un quarto bastant gran amb
dos o tres caixes que allí posaven Ia trama dolenta. I després començava tot

aquest passillo avant, més ample que aquest menjador, i tant ... , començaven
les tires dels telers que arribaven finses allà baix, no sé quantes tires n'hi po
clien haver ... Com que no ho sé ... no et vull dir una mentida. Potser n'hi ha
via deu, potser n'hi havia menos. Llavors les veleres només ne portaven dos
de telers un aquí i un aquí i elles al mig i anaven vigilant los telers, xip, xap,
xip, xap, xip, xap, anant-se'n tombant, si s'acabava la bitlla ... Hi havia vegades
que no la deixaven acabar, perquè és lo fil doncs, agafaven, anuaven i posaven
Ia bitlla nova i tornaven a entrar. Doncs aquella mica de trama que quedava a

Ia bitlla, la treien i Ia posaven al caixó. I llavons allò em penso que es tornava

a recopilar. Bueno después ... , bueno aquí hi havia les espinçes i aquí els telers
a l'esquerra.Aquí a la dreta amb molta cantitat hi havia dalt al capdamunt de
Ia paret los ordidors, són aquestes boles tan grans ... hi havia l'ordidora, que
això també és ofici, l'ordidora, no és d'aprenentatge.Aquí hi havia les bitlles,
al capdamunt hi havia els ordidors i allà baix al capdavall, què hi havia al cap
davall? .. hi havia els molins, però no hi havia tants de molins, de molins, no

sé quantes màquines hi podien haver de molins, també tocaven a la paret al

costat dels ordidors ...

Però és com si la veiés, hi havia un passillo tan gran, "haig d'anar allà
baix a la fila u", "ara aquella dona vol trama si fa quatre minuts que n'hi he

portat" [riu] i encabat, al capdavall de tota Ia paret de baix doncs, diguéssim,
hi havia una sèrie de vàters i havia una senyora que era la portera dels vàters,
bastant malcarada, pobreta, havia de tenir paciència, hi havia una pica amb

vàries aixetes per rentar les mans. I llavors i havia un passillo que hi havia

varios vàters, que allí anaven hòmens i dones .... Uns pels homes i altres per
les dones, però casi era tot al mateix passillo, lo que doncs, compartíem les
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portes, aquí ja deia pels homes i aquí per les dones. Després hi havia aquesta
sala que hi havia les aixetes amb les piques, que hi havia una miqueta de di

pòsit ... malcarada com ella sola, pobra dona! "Fa tantes hores que has estat al

vàter!", dic. "Que li paso els comptes jo de quan vostè va al vàter?" [riu], per

què també n'hi havia alguna que, deixem-ho córrer ... , escrits a la paret, i lla

vors aquella doncs ho havia de netejar ella pobreta i ni que no vulguis t'havi

es d'enfadar ... Però bueno, érem aprenentes, los'caps una mica ... quan s'és

jove es fan moltes coses que no s'haurien de fer.però .... I és llei de vida, és llei

de vida que es facin. Després hi havia l'encolatge, a continuació els ordidors,
a continuació el molinatge, els molins, lo que no me'n recordo què hi havia a

barx al capdavall, perquè tot molins me penso que no eren, però és clar n'hi

havia tants telers ... Érem més de mil persones.
En una sala gran hi havia tot només hi havia un pis que era el des-

patx dels encarregats, dels directors Hi havia un pis que hi havia els vesti-

dors. Los vestidors eren aquí entrant a l'esquerra ... Portàvem roba de treba

llar, perquè hi havia grassa, te podies tacar ... , encabat agafava l'olor perquè
l'olor de la grassa , que s'havia de posar grassa als telers, a les bitlles, als

molins, als ordidors , necessiten grassa perquè corri doncs ... ni que vagin
amb maneta és com una màquina de cosir, la fas anar amb pedal, però hi ha

dies que està encallada perquè doncs aquí hi falta oli. Doncs aquí també, to

tes les màquines necessiten grassa, totes.

Los contramestres arreglaven los telers. Si un teler s'espatllava, la mà

quina com ara doncs envies a buscar que et vingui a arreglar la màquina de

cosir, doncs allí anaves ... cada secció ... n'hi havia cinc seccions ... Quants
telers tenia cada secció? Això sí que no me'n recordo ... Hi havia seccions, hi

havia cinc i a cada secció al capdavall tenia com un taulell amb les eines ade

quades amb els contramestres, l'oficial i l'aprenent, cada secció. D'arreglar
màquines tot eren homes, aprenent, oficial i contramestre. Hi havia potser algú
que hi havia quatre, però bueno ... Lo contramestre, que era l'oficial primer;
l'oficial segon, que era el que anava aprenent lo que d'això, i l'aprenent, que

aquest anava aprenent.
Per sobre hi havia l'encarregat, que s'encarregava de donar tot lo tomb

per tota la sala ... No, cada ... cada maquinària tenia el seu d'encarregat. Los

telers ne tenien dos, però eren un a cada rellevo i entrava telers, pintes o

pinsaires ... no les pintes ... .però bueno l'encarregat dels telers tenia pinsaires
i pintes, después hi havia al molinatge un altre encarregat que ja te he dit que
és lo G. que ell se cuidava de les contínues, dels ordidors i de l'encolatge. Per

sobre dels encarregats hi havia els directors, que era lo senyor ].M., que era en

un rellevo, i el senyor I. .. No, eren tots dos al mateix rellevo, perquè eren tot

lo dia. Lo senyor ].M. tenia Ia part del telers, pintes i pinsats i el senyor I. tenia

contínues, molinatge, doncs, contínues, ordidors, encolatge ... Els amos eren a

Barcelona i venien una vegada al mes; els amos, però, eren varios ... com una



cadena, una cadena com ara hi ha de supermercats, doncs això ... I qui hi ha
via de director principal? Hi havia lo director principal que era el que repre
sentava a l'amo.Ara no sé com se deia ... Tot eren homes i les secretàries, do
nes. Hi havia lo senyor ].M., que es preocupava, ja et dic, de bitlles, telers, pin
tes i espinçats, aquest era lo seu càrrec, que era tota aquesta maquinària, í el

senyor I. era molinatge que es compon de contínues, ordidors, encolatge í res

mes. El senyor I. portava això i el senyor ].M., lo altre. Un encarregat meu, que
jo era a la preparació ... , es deia, és viu,V Aquell xic li vaig fer veure la vista

verda:"F!""Què?""Escolti'm que aquella ""Escolti'm,què fa vostè al despatx
que li tinc que clir jo si ha ci'escriure tilla o o una e, la màquina va tota, no?, pues
tota la màquina va, ja pot anar." Hi havia una pua parada i jo m' estava al cantó
cie la màquina així i no l'havia vista aquella pua parada.

Les peces s'enviaven a Barcelona i allí feien los estampats i feien lo que
fos.Aquí només se treballava al teler la secla sola, si la feien rosa, rosa, si la fe
ien blanca, blanca, si la feien blava, blava.A la millor alguns feien una mostreta,
perquè, per exemple, la llançadora passava dues vegades, que ja feia una

miqueta de vorclet, com si fos un piqué ... Lo piqué?,doncs això també es feia,
però sol això.I després no sé quina altra mostreta es feia,però tot a base de ... ,

res ci' estampats, llavors tot era llis, llis. Lo piqué ... , també potser feien lo pi
qué ... ,poc ... ,de niu d'abella.

Encabat vaig tindre unes companyes molt. .. Els primers dies te retens

una mica, però vaig agafar unes companyes que no vull dir qui, que encara se

saluclem ara molt amables i molt bé, molt correctes. Totes me deien:

"Bebé!", i jo: "Que es a mi?", perquè jo era primeta, esmarlida, portava cues i

em cleien bebé:"Hola bebé. On vas?""Vinc a portar trama. Que no m'ha clema
nat trama vostè?, doncs li porto la trama.""Molt bé, molt bé". S'enteníem així

[riu i em fa gestos com qui avisa de que ve algú].Això per nosaltres, jo allà
baix a la seclera, no, perquè era aprenenta i no m'hi devia fixar massa perquè
era a les bitlles, o potser anava a repartir la trama i no m'hi fixava, però a la

sedera del Pasqual,o sigui Casacoberta ... ,Mare de Déu!.La majoria a mi encara

me criden pel cognom, saben que em dicT., però em criclen F. Ens tutejavem,
però l'encarregat era de vostè, vostè per davant de tot. Ell era l'encarregat,
natros érem treballadores, érem molt més joves que ell i ho necessitava, era una

obligació de tindre'l un respecte. Però la relació amb les dones era molt bona,
encara se trobem ara ... a les clues fabriques. Mira que n'hi havia de personal,
n'hi havia, però és que érem com una família.

I encabat allí no et deixaven esmorzar, no et deixaven menjar.A les sis

clel clematí ja havies d'anar esmorzada; no hi havia ningú que anés esmorzat

a les sis del dernati.]o, quan m'aixeco, ara encara, no en tinc gana.jo, quan
m'aixeco, faig primer la feina, faig el que sigui i quan m'assembla, esmorzo. El

meu esmorzar és poc, però allavors era jove i era molt ...

Treballàvem tots els dies menys cliumenge. Llavors se treballava tota la
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setmana, els dos torns. No fèiem hores extres. Hi havia alguna velera que pot
ser sí que les feia, però això ja no ho sé segur perquè elles eren a les seves sales.

Una vegada que hi havia una feina que precisava vam fer hores extres, però les

vam fer de torn de nit, les vam fer de nit. Ens pagaven una pesseta més del

normal. Si les hores de treball corrent i normalles pagaven a tres pessetes,

aquelles les van pagar a quatre. Llavons anava així això. I vam anar ... érem

vàries. Entràvem a les deu de la nit i sortíem a les sis del matí. I les màquines
anaven tot lo dia perquè doncs hi havia feina i a la nit se paraven; doncs no va

calguer parar-les. Potser hi vam anar sis mesos.A la nit se preníem un entrepà,
doncs per mitja nit o per quan volguéssim. La majoria se'l menjaven cap a les

cinc, quarts de sis, l'hora quasi de plegar perquè llavors ja era l'esmorzar. Per

què jo arribava a casa em bevia un got de llet i em posava a dormir fins a l'hora

de dinar que la meva mare, doncs, me cridava. En canvi, els contramestres, sí,
els contramestres tenien mitja hora per esmorzar i els que anaven de nit, per

berenar. És que ells eren allí a firmar i com que firmaven perquè eren allà al

treball, tenien mitja hora al dematí per esmorzar i mitja hora a la tarda per
berenar. Perquè eren homes, perquè eren machos, eren moros que dic jo ... Ells,

sí, ells tenien dret a esmorzar i a berenar, i les dones, no. Bueno, los homes tam

bé feien jornada intensiva, de les sis a les dues i de les dues a les deu, aquí hi

ha una raó. I les dones, no, les clones fèiem jornada partida, de sis a deu i de

dues a a sis, de deu a dues i de sis a deu.

Allà no protestava ningú, ni protestes ni vagues no es feien, això no

existia.Tothom a treballar i gràcies que poguéssim ... No gràcíes.no.Io vaig ser

delegada sindical. Per cert, que em vaig enfadar molt amb una noia veïna, però
era una mica ... , CO!ll ho diré ... , una mica creguda. Es pensava que el que feia

ella era elmés ben fet, lo que deia ella lo més ben dit i encabat tenia una llen

gua que sempre insultava a les altres companyes. Era a la sala de baix. Era, això

al Pasqual.Aquella noia doncs em van pujar i:"Escolta que l'A. se posa amb

naltros", "l'A. em diu allò", "l'A. m'insulta" ... i jo deia: "Que t'insulta al carrer

defensa't tu, no sóc jo que t'haig de defensar, ara si t'insulta aquí dintre, sí". La

vaig enviar a buscar al despatx i puja l'A., entra al despatx a parlar amb el se

nyorA. i ella em va dir: "Si un dia ... ", a més a més era mala sombra, dolenta, i

li vaig dir:"Si ara dono l'ordre al senyor A., que jo no sóc ningú per donar or

dres, faràs vuit dies de festa",i el senyor A. va dir que no ... :"No, perquè si fas
.

festa per lo que sigui tampoc" .Jo li vaig dir:"Faràs vuit dies de festa" .Aquesta
noia ja no es portava bé amb casa seva i va marxar de casa ... amb sa mare i

amb sa germana ... Sa germana també treballava dintre i no es parlaven Se'n

va anar a viure a cal novi i a cal novi em penso que es va posar a servir Ui!

Va quedar, va quedar retratada, jo no sé quan se va a posar a servir, però quan
li vaig dir que faria vuit dies de festa, doncs:"Vuit dies de festa es poden con

tinuar ... , dissabte em fan la nòmina" , i el senyor A. pim, pam, pim, pam: "Aquí
la tens". com que també n'estava fins aquí dalt ... Havia d'evitar que les treba-



lladores s'insultessin, se maltractessin com feia aquesta, i si havia alguna recla
mació me l'havien de vindre a dir a mi i llavons jo l'havia de passar a l'encar

regat. Només hi havia aquesta, només hi havia aquesta. No sé quantes n'hi havia

baix, dalt si que ho puc sapiguer, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou.

Dalt érem nou a la sala de debanadores, que després hi havia els ordidors, però
aquestes, ni que també fossim de la meva d'això ... aquestes no em van com

portar res perquè hi havia una altra delegada, delagada d' ordidors, delegada de

preparació, i a baix també hi havia els molins a el molinatge i ... Només hi
havia aquesta, només hi va haver aquesta que les demés totes se van portar ...

Si havia alguna queixa me l'havien de vindre a dir a mi i jo llavons l'havia de

passar a l'encarregat, i hi havia que si van tindre alguna queixa potser ja va anar

directe al senyor A. El senyor A. és aquell que et dic que es un tros de pa que
encara ens vèiem. Però doncs no, només hi va haver aquesta de mal.

A la feina anava caminant. Estava a dos minuts, si estava.Allavons no hi
havia perill. Hi va haver una temporada que hi havia sereno, encabat los van

treure, però jo ja potser no treballava quan los van treure los serenos. Quan
treballava a les dues hi havia sempre sereno. I llavons hi havia un xic que ja és

mort, que estava una mica així, que jo no me'l vaig trobar mai que sortia a les
sis del dematí a la les onze de la nit a a les deu quan plegaven, amb un lleçol
i els feia de fantasma, però com que érem tantes, ves, a Ia Industrial érem mil

persones, cinc-centes a sis-centes a cada rellevo ... Doncs bueno, encara

l'acorralaven. N'hi havia que vivien aquí dalt, però aquelles ja sortien a dos

quarts de sis d'aquí dalt i anaven soles i ell se presentava amb elllençol fent
el fantasme. Però quan sortien, quan l'acorralaven era quan sortien, perquè
llavons si sortien totes en massa, a les deu quarts d'onze de la nit, a les deu
feien senyal, senyal doncs de plegar, mentres haurien anat al vestidor, s'havi
en canviat això i allò ... un quart, un quart i mig d'onze. Llavons sí que sorti

en totes en massa.

Hi havia relació amb els superiors, però amb respecte. "Vosatres sou les

treballadores i jo sóc l'encarregat",però amb respecte ... i les de la Industrial
Sedera encara més. Els de la Industrial, lo senyor J.M. i lo senyor I. ... , dues

persones que quan les veies ja deies ... com dos estaques ... Severos, severos,

que si veien una cosa ... Sí, i els dos encarregats que hi havia, que tots dos se

deien M., n'hi havia un que pobre no ... no sé perquè li van donar aquest càr-
rec ... No sé com dir-ho, potser per compassió, però no crec ja li dèiem lo

M. P perquè sempre estava rabiós:"Cagun Déu, males putes ". En aquest tot

se li perdonava perquè ... , en canvi a l'altre li dèiem lo M. B., aquell no, aquell
cridava ... , però no va dir mai una paraula de més allà:"Noies, encara estem així,
fa una hora que sou aquí, potser que ja s'hagi acabat". Un dia al quartet de Ia

trama a la Industrial Sedera hi havia aquest M. P ens va trobar jugant "un, dos,
tres, tu pas de cranc", "un, dos, tres, tu pas de puça", el pas de cranc era enre

re el pas de puça cap al davant, "un, dos tres, tu, sentada de lleó" ... Va entrar
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ell ... Em penso que aquell dia la N. i jo de males putes no va baixar, però com

que sabíem que aquell pobre home "I que heu de pensar que no es foti una

patada al cul i aneu de cul a la carretera, la mare que us va parir" .Io no hem

podia aguantar el riure perquè ... ,i la N.:"No riguis,no riguis que encara se la

carregarem". "Si és que no me puc aguantar, cada vegada que li veig aquesta
cara de pel-Iicula" ... Pobre home.

Sí, és que érem moltes, moltes dones, de mil persones o mil i pico, de

dones ... posa vuit-centes dones i dos-cents, que no hi eren dos-cents hòmens.
Mira si es notava l'ambient de dones i els guirigalls, uuuuuuuhl,"Peixateres",
hi havia vegades que aquell M. P. ens deia:"Peixateres, que sou com unes pei
xateres, treballar heu de fer" ... Pobre home. Llavors necessitava treballar tot

hom. Hi havia les mitges, que en deien, a ca la Mariana, que també era al camí

de Tarragona, que allí també n'hi treballaven moltes, però tantes com a la In

dustrial i com a les sederes ... A ca la Mariana, que era de mitges, que també

representava una sedera, però eren mitges.Allí no sé el que podien treballar,
però cent dones no crec que hi treballessin ... Però com les sederes no hi

havia cap puesto que treballessin tantes dones.

Sí, los hòmens eren los que manaven ... Anaves a buscar el contrames

tre, les veleres: "Això ... , escolta'm que aquell teler, no ... , que potser mira que
la llançadora aquella potser me l'hauràs de canviar per h o per b", i doncs los

que portaven sempre la veu cantant eren ells, i aquests dos encarregats enca

ra més, però aquell M. B. era un bon home.Tenia el seu caràcter, que mal ani-

ria ... , haver de tractar amb tantes dones qui no el té el carácter? I aquet al-

tre pobret perquè doncs ... era com era i també se li havia de perdonar. I el

que tenia les bitlles, l'A.C., que l'A.C. aquell també era un tros de pa, però no

et deia casi mai res, però el dia que et deia ... , apuntillava.
Els homes abans eren moros, eren moros, ara sí que fan, veus als pares

amb el cotxet que se van a comprar. .. Jo, a casa, no ho sé, però n'hi ha que

planxen, n'lli ha que renten plats, però llavors res ... Abans havies d'anar amb

un pam de llengua, perquè jo quan treballava a la Sedera del Pasqual mentres

vaig tindre el nen vaig continuar treballant, vaig plegar per la nena, però jo el

meu home, havia ... m'aixecava ... Jo, quan treballava a la Sedera del Pasqual i

tenia el nen, vivíem sols al carrer Monterols, jo m'aixecava ... m'anava a dor

mir a les tres de la nit i m'aixecava a les cinc, feia el sopar, fregava plats, ren

tava els mitjonets del nen o els calçotets o el que sigui, ho deixava esteset allí
a la cuina, les sabatetes, enllustrades per demà a punt. Lo meu home no em va

ajudar mai. Al de dia li deia: "A., home, ja que passes pel davant me podries
pujar la llet". "Jo, d'anar a buscar la llet? Què rn' expliques a mi d'anar a buscar
la llet?", era un pecat això ... Doncs jo anava així, ah! no vaig deixar mai lo pis
per fregar, mai. Quan ells eren a dormir jo feia això, jo feia allò, feia el dinar, feia

aquí i fregar i me n'anava a dormir.A les cinc del dematí m'aixecava, ja ho te

nia tot preparat, ja ho tenia tot fet, me feia el meu esmorzar i marxava. La meva



mare, en pau reposi, anava cap a casa per agafar el nen. El nen allavors era petit,
tenia mesos, mesos; quan vam anar a viure al carrer Monterols ja tenia vint me

sos, però és igual, era petit. l el meu home s'aixecava, es feia l'esmorzar i mar

xava a treballar també. El meu marit és pintor de cotxes. Era, ara ja no ... ara

ja ho té el fill, però bueno se n'anava cap a treballar. Llavons ell com ... arribava
a casa, però jo ja havia deixat lo de darrere fet, lo menjar de darrere, lo que fos,
fet, i si havia de fer verdura, ja deixava les bejoques espuntades, les patates
pelades, aigua al foc amb l'olla a punt d' encendre el foc, i que tirés les patates,
llavors ho feia ell, sinó ... llavors ell se menjava primer el del darrere mentre

se feia la verdura. l si jo ja havia fet la verdura i ell venia perquè només feia una

hora per dinar, plegava a la una ... no, plegava a quarts de dues i a les tres ja
tornava a marxar per avall, però los nens, allavons ja tenia la nena, que va ser

només tres mesos. Deia:"Porta la nena a ca la mama i deixes lo nen a col-legi,"
"Ah! l què més!""Ah! No res ... ""]0 haig de ser al taller.""I jo haig de ser a tre

ballar.""Del taller, en vivim."''Ah! l del que faig jo, no?" Quantes vegades li he
dit. .. ]0 guanyava llavons 65 com ja li he dit, 80 ... , perquè jo ja treballava a la
Sedera del pasqual allavors. De 65 me van anar pujant i ell ja cobrava en aquell
temps 300 o 400 pessetes, depèn. Però això no és això ... no senyora. Mira ara

quantes vegades li dic:"Lo nen té 9 anys, -Io de la meva filla, tenim un nét, té
9 anys ...

- li ha canviat los panyals, li ha fet les papilles, l'ha portat a passeig,
lo porta a col-Iegi, lo porta a tenis, lo porta aquí ... i los teus fills, què els hi vas

fer als teus fills? Mai res" .Allavons era massa i ara potser també és massa per
què n'lli ha algun ... No parlo per mi, perquè no sóc ningú, però es veu que lli
ha algú que la dona perquè treballa ell quan arriba a casa ha de fregar plats, ha
de planxar. .. si no hi ha això fet l'ha de fer. .. i el que no estigui fet ja estarà

per fer-ho ... això tampoc. Si convé un cop de mà, és lògic que te'l dongui:
"Bueno jo no sé hasta quina hora estarè aquí, com que tu hi seràs més aviat

passa per aquí a comprar això o a comprar allò" o "Mira encara lli ha la roba

per planxar i necessites aquella camisa, planxa-te-la, home, que encabat. ..

"

Trobo bé que et dongui un cop de mà, ho trobo bé, però el que fanmés de

quatre ... ni tant ni tant calvo.

N'hi havia moltes de casades, i tant. Les veleres casi totes ho eren, de

casades, més ben dit grans. N'hi havia de solteres i n'hi havia de casades. Nor
malment no ho deixaven quan se casaven, llavons n'lli havia més necessitat.

Més aviat ho deixaves com jo, quan vaig tindre a la nena, ja tenia el nen, vaig
tindre a la nena i el meu home em diu:"val més menjar-se un cap d'arengada
i fer una bona erucció, que no menjar-se un tall de carn i haver-lo de vomitar",
res doncs. l ara moltes vegades li dic:"me'n haig d'empendir tota la vida d'ha

ver plegat, d'una manera o altra hauríem passat com han passat les altres",
perquè n'lli ha hagut moltes que han continuat treballant amb dos i tres crios,
moltes, i també ho hauria pogut fer jo, però vam ser molt comodons, vam ser

comodons, però bueno.A mi em va sapiguer greu deixar-ho, molt, però molt.
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Encara ara si sento ... si sembla un teler això i no és un teler. .. a lo millor és

una altra cosa ... com ara les grues de les construccions sents yyiiiiiiiiiiiiii bom,
bom, bom, bom, mira semba un teler xim bom bom bom, xim bom bom

bom ...

El dia del Pare Claret fèiem ball, "avui tenim el ball de les sederes", al

Bartrina hi ballàvem, però no s'hi cabia, perquè el Bartrina és petitet i allí

s'ajuntava ... Quan estava a la Industrial Sedera hi havia la festa del Pare Claret,

però no es feia ball. Llavons va començar. No es feia festa, Ia passaven al dis

sabte com si diguéssim. Se treballava tota la setmana, però el dissabte a la nit

"dissabte a la nit hi ha el ball dels de la sedera", per exemple per Sant Josep
"dissabte a la nit fan el ball dels fusters", perquè Sant Josep era fuster, també

hi había lo dels serrallers, els mecànics, però casi sempre ho passaven en dis

sabte a la nit. Les que estaven casades amb el marit i les que no ho estaven amb

la mama. Llavors no se podia anar soles, llavons era pecat. El senyor LI. sí que
feia un dinar, però jo encara no hi era, quan jo vaig entrar lo senyor LI. ja era

fora, pagava lo senyor LI., ell va marxar i els altres no ho van volguer continu

ar. S'escollia una pubilla, però jo ... a les dates d'escollir una pubilla no hi anava,

anava al ball, però quan feien lo concurs que deien, pues se presentarà fulana

de la sedera tal, fulana de la sedera tal, mengana de la sedera tal. .. una de cada

sedera i llavons el jurat escollia la que havia de ser pubilla, però jo no hi vaig
anar mai, jo només anava a ballar, ja en tenia prou.

Jo he tingut una vida ... bé, però doncs justeta, vaig agafar la guerra,

malament, es va acabar la guerra doncs mira anant trampejant cap a la sedera

i després doncs a casa, també, però jo tenia a casa ... sóc la gran, la meva mare

tot i anant a treballar i fent de tot no gastava massa salut i jo també vaig aju
dar-la a fer lo que vaig poguer.Tot lo que no podia fer ella ho feia jo, jo anava

a carreiar aigua el divendres a la nit, de deu a una de la nit carreava aigua, sei

xanta-quatre escales, un càntir de deu litros i una parrada de deu litros, apriava
dos cossis que la meva mare tenia i l'endemà dissabte, treballava tot lo dia ...

tornava a anar a acarrear aigua doncs per deixar Ia jerra que teníem una jerra
així, per rentar verdura, per rentar plats i después teníem unes càntares d'aque
lles de dos anses que són del poble de meu pare, d'Ascó, doncs per fer lo

menjar i després teníem dos càntirs per beure, un de negre i un de blanc, los

càntirs eren l'aigua per beure i la cántara era per fer elmenjar ... Però jo vaig
portar una vida molt "amarganadeta" que doncs tinc aquest caràcter inquiet,
perquè entre setmana a treballar, a la tarda cosir un ratet, un parellet d'hores

se cosíem la roba, que ara no se'n fan de roba i ben mal que vaig fer que en

cara la tinc per estrenar. Sí, sí, perquè la meva filla ja m'ho diu: "és que no sé

perquè s'ho vau fer això mama, tants brodats i tants cosits si jo quan ho trec

de la màquina ja ho torno a posar a llit" i dic doncs jo sí jo quan trec un llen

çol ... jo ho planxo, m'agrada posa'l planxat, tu fes el que vulguis filla, jo no,

jo el planxo. Bueno ... a cosir, quan sortia de cosir, cap a treballar. .. a la setmana



cie clia anava a cosir ele sis a vuit, la setamana cie nit anava cie quatre a sis, com

que tenia la fàbrica a propet en clos minuts sortia de cosir i cap a treballar, em

prenia el berenar, encara que no volien, però berenava; cosint no havia de
berenar que podia tacar la roba. I encabat entre setmana, la setmana que ana

va de dia quan sortia a les vuit anàvem a donar un tomet pel carrer Monterols,
quan tenia el novi amb el novi i si no amb les amigues. El diumenge al dematí
a rentar a les basses de Tarragona un paner de roba així, amb la mama, clar i
la roba de tota la setmana, perquè a casa no tenies aigua. Diferent d'aquí que
si em convé el safareig, pam, una ensabonadeta i estés.Allí no, allí a rentar i el
diumenge que no anava a rentar, al temps de les maduixes a collir maduixes,
si em donaven sis pessetetes, sis pessetetes, al temps de l'avellana si anava al
matí, el diumenge al dematí a l'avellana em donaven deu pessetes, deu pesse
tes ... això jo ho donava tot a Ia meva mare, "jo només vull que em donguí la
pesseta que em costa l'entrada als Ploms", anar a ballar. Però doncs, mira, jo vaig
estar bé, vaig treballar molt, i vaig estar bé. La meva germana sempre m'ho diu:
"ara et surt, què tens ara?, tens quaranta mil coses", però què vols que t'hi di
gui filla ... amb ella se portem 12 anys però ja ella va ser diferent. Ella anar a

rentar a les basses no ... ja anava jo ... És clar ella feia de dependenta, feia una

cosa més fina que la sedera, encabat ella té lm altre caràcter que jo.
Un dia li vaig dir a una modistilla, dic "mira molta modistilla, molta

modistilla, però a mi dona'm les dones de la sedera, no les modistilles, perqué
són unes cotorres i unes maleducades, perquè xiste que surt verd surt de la
vostra boca" [riu 1 a Ia P "quina poca solta que tens", dic: "no, dic la veritat, a

veure si a la sedera, no et dic que no n'expliquem de xistes, però valtros us

expliqueu de canela en rama i n'lli ha per agafar-te al ferro roent""I tu com ho

saps?", die: "deixa't estar de com ho sé""t'ho ha dit la T. això", dic:, "no, jo no

et donaré noms ne conec moltes de modistes, però ... les de la sedera portem
la fama de la sedera, però som més ben educades que valtros". Es que les
modistilles eren, eren ... ara no perquè ara tot va en proporció, però llavons les
modistilles, Mare cie Déu.

ORDIDORA

"Tinc cinquanta-un anys i vaig néixer aquí Reus.Tinc clues filles.Vaig
anar a l' escola molt poc, fins els 13 anys vull dir molt poquet, vull dir, com que
no m'agraciava lo que no m'agraciava lo que volia era buscar feina. No m'agra
dava estudiar, i després dels 14 anys me'n vaig anar a vendre fruita a la plaça.
Vaig treballar un any.

Al cap d'aquest any ja vaig entrar a la seclera (Industrial Sedera), per
què hi havia aquest tiet meu, que feia el torn de nit i que estava als molins, i

jo lo que volie era treballar i com que també treballava una cosina ... doncs a
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vere si m'hi feia entrar, a vere si m'hi feia entrar però em deie "no puc hasta

que no tinguis els 14 anys" ... era als 14 anys [que espodia entrar a la sedera]

i llavòrens vaig fer al maig els 14 anys i el juny ja vaig començar. Si era poquet lo

que et faltava també entraves ... però als 14 ja cap a treballar. A mi ja m'agradava
això ... És que sempre m'ha agradat a mi el tracte de la gent i lo del mercat ja
m'agradava, el que passa es que clar, era molt joveneta i tampoc m'agrada, no

sé ... doncs m'agradava o sigui el contorn, diem, de tanta gent, ... i ja et dic hi ha

via ma cosina i m'agradava doncs tot això ... ja m'hi sentie bé, estava la mar de bé.

Quan vaig entrar d'aprenenta hi vaig estar molt poc,perquè jo no volia

ser ordidora, jo ho veia massa complicat això, però me deien que no, que de

moment que no, que no i que no i que havia de seguir i ja ho veuríem i vaig

quedar doncs a l'ordidor.A mi lo que m'agradava era per exemple lo "trascanat"

o ... jo que sé ... El trascanat eren ... hi ha unes màquines que después hi ha

via com uns tubos així al mig, com unes ... forquetes al mig que es posava un

tubo de m llavons això es passava així amb una rodeta que hi havia a dalt i a

baix es posaven com ... com un rodet, i llavons el posaves dins d'un ferro, el

cargolaves i llavons baixaves el fil i passava d'aquesta ... d'aquesta troca pas
sava en aquest carret i aquest carret era lo que es posava a les metes per fer

anar els ordidors.A mi tot allò m'agradava perquè era de ... tombar cap aquí,
cap allà i allò era ... però m'agradava allò, però em van dir que de moment res,

que ja ho parlaríem, que ja ho parlaríem, que em vaig quedar ... d'aprenenta
d'ordidora i mira ... només d'ordidora, ni debanats, ni les corones, ni d'això del

trascanat ... ni res de res, ja vaig ... em van ensenyar per ordidora i vaig quedar
ja ... potser vaig estar, jo que sé, al portar els ordidors potser un any més o

menys, però a mi m'agradava més lo altre, això ho veia més complicat i és amb

lo que em vaig quedar.
Quan jo vaig entrar la fàbrica no parava mai.A veure alguns sectors per

exemple, sí, perquè els espinçats no treballaven i els ordidors per exemple
tampoc no anaven, eren ... viam els telers sí que anaven, les bitlles potser tam

bé anaven i ... això dels molins també, les contínues potser també hi anaven,

però doncs vull dir Ia sedera no parava mai, ara segons quins sectors sí. Els

homes feien el torn de nit, entraven a les deu i vint de Ia nit i sortien a les sis

menos vint del dematí, llavors feien deu hores seguides per la nit.

I havia molt sirol1. .. que era enorme el soroll hi havies de cridar. ..

bueno normalment de cridar no ... sí que cridaves però lo que més se feia si

no ... si era una tonteria era hip! fort i ... llavors esclar. .. al fer això ja te gira
ves i "això ...

"

o "allò ...

"

Si, per exemple la companya que tenies al costat no,

perquè dos eren seguidets, com si diguéssim ... I com per exemple la d'un altre

cantó d'allà que t'interessa pel que fos i llavors feia hip! i llavors t'entenies.

Hip!, fort Hip!,però és que amb tant de soroll era ... era enorme ... i encara.]o
per exemple dels telers puc dir molt poca cosa perquè jo no hi vaig ser mai i

és clar llavors, clar, no entenia la seva ... jo cap a les meves i prou. Hi havia, a



veure, per anar als lavabos havies d'anar a baix de tot que era els telers i si
passaves pues bueno sí, però potser jo per exemple ... a veure amb les com

panyes de la preparacíó, potser hi tenies més d'allò i als telers sí, bon dia, bo
nes tardes, parlaves, però vull dir més amistat ... no sé, no n'hi tenies.]o, amb
una senyora molt gran que també, ara ja és morta, també era una senyora que
aquesta em sembla que estava als repassats me sembla i aquesta senyora ... me

sembla que ja és morta pues baixàvem i pujàvem amb elles pel carrer, perquè
em feia com a respecte ... hi havia vegades que eren les cinc i quart o les cinc
i mitja del dematí, me feia com a respecte baixar i m'ajuntava amb dues o tres
dones per baixar amb elles. I agafaves com a més confiança, diem ... però si no
totes les altres ... ja eren molt més grans, clar jo allavòrens ... parlar amb totes
sí, però vull dir per més confiança, tenia més doncs les de la meva secció, vull
dir tenies més ... Mira les que eren més decidides o perquè vivien al mateix
barri o vivien cap al contorn de on vivien les altres, llavors potser sí que se

feies més, però jo ja te dic que ja no tenies ... no sé, ja no em desplaçava
massa, diem ... Llavors clar, gafava així i m'esperava i anàvem pel carrer Sant
Llorenç, jo llavors ja tenia 18 anys, llavors m'esperava una altra senyora a la
plaça d'Espanya i baixava amb elles ...

A veure la sedera era, quan entraves a la dreta era la preparació, a l'es
querra eren els telers, però el sector aquest dels telers i havia una part, o sigui
era una habitació, com una part que hi havia els espinçats, els repasats que
entraves en una habitació i allí havia unes partions de coses i llavòrens jo
allí hi vaig entrar molt poc, no sé si devia entrar una vegade les contínues era
a Ia preparació. Les contínues eren també unes coses que eren unes maqui-
n�s que també posaven els tubos i feien com si fossin, si ho recordo bé com

unes bitlles, perquè ja et dic a mi me van enxufar als ordidors i d'allí ja no em

van tocar en res més. Clar com que passaves anaves anant mirant perquè
m'agradava mirar-ho.però allí també feien com si fossin com unes bitlles,però
tot era passar d'un puesto a l'altre per posar-ho als ordidors ... Les bitlles era

a baix. Quan entraves ... o sigui viam al quartet que entraves de telers a pre
paració hi havia un bocinet allí mateix que allí feien bitlles que això era lo
que ... lo que posaven a les llançadores per passar la roba, però les contínues
feien com unes altres bitlles, o sigui com uns tubos de fil, ho passaven ... allí
hi havia ... posaven com si fossin conos i allò ho passaven ... allò són ... a veu

re ... és que no sé com explica'm perquè les bitlles era ... és allò llarg eren les
bitllaires de baix i allavòrens lo de les contínues era això que te dic que eren

com uns departaments així petitets era tot una màquina amb uns departa
ments així que posaven allò baix, passaven una fila ... i allò ja anava anant bai
xant.A vegades lo que jo sentie per exemple deien "vés a ajudar a la c., vés allà
a les contínues a ajudar a la c.", vull dir com que ... com que ja dic jo poc que
vaig passar, com als molins, als molins també, eren casi lo mateix, eren com

unes bobines grosses de fil que les posaven allí també més o menys amb més
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siroll, per què allí també hi havia moltes màquines als molins.]o parlo de la pre

paració, menos els espinçats i això ... però molins, contínues, debanats, les co

rones ... tot això era preparació. Les corones eren les màquines que feien los

conos.

Llavors, per exemple, jo com que lo que volia era tombar i me va dir:

"no,de moment no,perquè em sembla que tu han dit que seràs pels ordidors"

i jo li deia:"pues es que no m'agrada gaire""bueno ja en parlarem, de moment

aprèn això, aprèn allò", això l'encarregat diem, no? I després ja quan ja te di

uen "no.no ja ha passat el temps ja te quedes on t'has fixat més" me va dir:"no

el director ha dit que has de ser, pues, als ordidors" allavors la que em va en

senyar a ordir, és la T.M ... és una companya que encara som amigues. Molt

amigues. A vere, a mi lo que em ... ja no ... em semblava massa complicat,però
bueno dius bueno alabat sigui el corpus, però és que després vaig passar a

l'automàtic que van posar un ordidor automàtic, i allò ja era la bomba ... era lo

mateix que lo altre però donava cinquanta mil voltes abans, o sigui més

adepressa, ja ho deien automàtic, apretaves una miqueta el pedal i allò ja cor

ria sol. Llavors clar, com t'equivoquessis una miqueta de d'allò ja l'havia espi
fiat ... ja era oficiala.

D'aprenenta hi vaig estar ... mentres no te van ensenyar bueno lo de

les creus, lo de passar, lo de pitar. Hi havia dues creus, com quan començaves,

diem a ordir, es fa primer una creu, llavòrens, tots los fils passaven tots així amb

una pinta, i llavors hi havia la màquina quan agafaves la maneta cap dalt allò

es posava cap dalt, te venien així, tiraves cap dalt quedaven uns dalt i uns baix,

això era la primereda, llavons quan havies fet això, llavons alrevés, i llavons clar,

te quedava ... la crep com si diguéssim, perquè llavòrens eren dues creus i si

et quedava algun fil fora, que llavons clar no es podia ordir perquè no queda
va, llavors quan tu acabaves de fer això que havies de començar el plegador
al darrere, o sigui treure lo de la bomba que tenien grossa per passar al plega
dor, per passar als telers, doncs bueno això llavors havies de mirar les creus.

Al començar a plegar la peça havies de mirar les creus i allavòrens si a l'aixe

car amunt o avall si ho havies fet bé al començament pues estava tot bé, ha

vies d'anar anant mirant tot lo bocí i llavons ja ho podies plegar perquè esta

ven tots los fils ben posats a dintre.Això era per passar als telers, per passar

els fils per poguer teixir la roba. Clar si quedava algun fil fora llavons no ana

va bé, perquè és que llavors hi havia fils que feien falta, llavòrens miraves i els

que hi havia fora més o menys amb lo bocinet que et quedava agafaves lo

bocinet i anaves anant passant. I al puesto que hi havia dos d'iguals faltava el

que et tenia que quedar fora. Llavors havies de trencar el fil, una miqueta, pas

saves pel puesto que et tocava l'anuaves d'una altra miqueta, perquè és clar

això era seda, et parlo de seda, que també es don una miqueta, llavons tu fe

ies la miqueta del nus l'estiraves una miqueta, el passaves i llavons ja estaven

tots trabats igual, ja no et quedava cap fil fora. Era un nus que quede fort, fort,



i és molt fàcil. Bueno a vere, era molt fàcil qui ho sap fer clar, es fàcil, però no

calia fer res més .. .i no es veu massa queda bastant finet. Llavors clar tallaves
una miqueta les puntes perquè no quedessin tan grosses però no massa grans
tampoc, però tallaves una miqueta així i et quedava el nus.Això al ser més
finet. .. no es veia, quedava molt fi, molt fi. Llavors per això als ... o sigui als
ordidors es feien dues creus perquè llavors si no passaves amb una estaves més
segura i passave per l'altra amb una distància potser d'un metro. I passaven allà
als telers, llavors per això les creus eren per això perquè llavòrens les agulles,
per la maquineta que elles tenien engarsaven una amb l'altre, allavòrens elles
anuaven de la peça que havien de treure a la que havien de posar i això ho
havien anant passant. Per això eren les creus perquè llavòrens ho anessin aga
fant. .. totes les agulles diem de ... de les varilles per poguer passar los fils ... i
fer així la roba i les creus servien per això.Alguna vegada vaig anar allà baix i
havia passat algo però que me'n vaig lliurar.Alguna vegada sí, perquè llavors
dar si la cosa anava molt malament te feien baixar ... i clar els papers que et
donaven per ordir hi posaves el nom, el nom quan començaves, quan acaba
ves i clar aquest paper tal com sortia d'allí també anava allò encara al plega
dor, als telers, si la cosa estava fotuda fotuda, llavors és dar"la oficiala d'això,
que baixi ... què ha passat aquí doncs?""Oh! doncs miri és que això ha passat
així o no ho he vist o jo ho he fet bé o ...

" Llavors ell te demanava totes les

explicacions, a veure les donaves i te les demanaven a veure què havia passat.
Però norrnalment com que es mirava abans a dalt no és que fos cada dos per
tres, no.Això era quan era una cosa ... malament malament, però sinó no.

Fèiem una setmana de cada manera. El torn partit sempre era partit,
no?,però una setmana entraves a les sis menos vint del dematí i una altra a les
dèu. I a la tarda, clar, quan entraves al dematí a les sis menos vint sorties a la
tarda a les sis i quan entraves a les deu del dematí a la nit sorties a les deu. El
torn era sempre partit però, anaves ... naltros allavòrens dèiem, vaig de dematí
o vaig de vespre perquè clar, quan entraves era de nit i quan sorties ... era de
nit, doncs tu deies vaig de dia, sortis a la tarda, volia dir que sorties a les sis de
la tarda.Vaig de nit, sorties a les deu.

Quan hi havia feina fèiem hores extres, normalment no. Però doncs

quan hi havia ... doncs que es necessitava ... bueno quan hi havia feina, pues
hi fèiem una hora diària, una o dues. I algun diumenge també anàvem de les
sis a Ia una. Eren pagades però les dels telers pujaven a fer hores i elles cobra
ven més que nosaltres fent hores.Allavòrens cobraven algo més que nosaltres

que ... érem les que havíem d' ensenyar amb elles, però clar, com que als telers
es cobrava més. Potser eren jo qué sé, deu duros, cent pessetes.

Esmorzàvem d'amagat. S'esmorzava d'amagat. Els homes, sí, però els

homes, els que anaven de nit ... Ells plegaven a la una com si diguéssim, ni que
entressin al dematí, allavors ells tenien el seu ratet per anar a esmorzar, però
jo a lo primer quan vaig entrar a la sedera, no sé si era per la por ... quan en-
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trava a les sis menos vint a les sis, un quart de set, abans de que ... perquè el

director venia a les vuit, doncs allavòrens abans de que vinguessin ja et posa

ves, segons com anava la feina, amb un racó i ja menjaves perquè et pensaves ...

això a lo primer, després quan ja agafes la pràctica no penses ... quan ell és allà

jo esmorzaré aquí amb un racó ... Però a lo primer potser a quarts de set ja
esmorzava que no em veiès ningú ... les altres.]o quan hi havia l'encarregat

que es deie P,].M.P, sempre deies "ail Que hi ha lo ].M. per allà" ... d'amagat

[ ... J miraves o te deien hip! i a amagar lo bocadillo a la butxaca. Lo que pre

nies a lo primer era poquet per veure o almenys jo perquè et pensaves ... ple
gaves a les deu i jo ... aixeca'm delllit i menjar mai a la vida, la llet sí, però
menjar no, però és clar quan arribaves quarts de vuit o les vuit llavors clar ...

tenia gana i ni que fos una miqueta de bocadillo doncs allò t'entrava bé.A la

butxaca i quan no et veien pues mira ... Quan feies hores sí, el dissabte o el

diumenge quan anaves sí. El torn era de les sis a la una, llavòrens sí prenies un

bocadillo i no et deien res, però durant la setmana. Hi fèiem de dilluns a dis

sabte. Primer va ser fins dissabte al migdia, però ja ... és clar, tot això em va

tocar poc. Perquè és clar. .. per exemple per la Festa Major quan acabàvem per

aquí Sant Pere, plegaves el dissabte a les deu i vint, corrents cap a casa a dut

xar-te, canviar-te i marxar perquè és clar allò ja estava ple, però clar, tu el dis

sabte treballaves. I sorties a les deu i vint que aquells vint minuts et tocaven

els nassos, perquè vint minuts ... Però clar això després ho van anar reduint,

però els primers anys no ... Es feia de sis a deu i de sis a deu, es van anant re

duït els vint minuts ... de cada rellevo, uns eren quan entraven i els altres quan

plegaven.
El salari de la preparació als telers també canviava bastant eh? Jo vaig

entrar guanyant 184 pessetes a la setmana. I quan vaig plegar no guanyava gaire
més,guanyava 2.000 i algo no gaire més.Vull dir sí hi havia primes,però ... per

mi ni primes ni grosses.A la preparació era molt poc allò, als telers guanyaven

més.]o em penso que cada secció tenia lo seu, per a mi, perquè per exemple
els espinçants devien tindre una altra cosa, les veleres una altra.A la prepara

ció o sigui lo que era jo, me sembla que normalment casi que sí que sí que

cobràvem el mateix, ara lo que es la prima jo ... ja dic, les que es donaven tanta

pressa .... Jo no podia anar tan depressa, perquè la prima que cobraves, em

sembla que era cada setmana o cada quinze dies, a mi no em pujava gaire de

dos o tres-centes pessetes o cinc-centes això ja a lo últim ... dos mil dos-centes,
dos mil cinc-centes, dugues mil i algo. Em penso que normalment teníem paga
extra al18 de juliol i per Nadal. El que passa és que jo quan vaig plegar, no sé

com ho vaig fer ... "firma els papers",firmes els papers ... molt bé,però quan

vaig plegar allevorens em van pagar les vacances a raó de les 180 pessetes de

quan vaig entrar ... perquè si m'haguessin dit bueno "tu firmes això, però
perds, això ...

"

jo sempre he sigut inocenta tota la vida, anava amb la bona fe,

sempre he anat amb la bona fe, doncs quan vaig dir que plegava o sigui per



casa'm que vaig marxar ... "has de firmar això, has de firmar allò" jo amb tota
la confiança firmo això, firmo allò i bueno ... quan em van donar el sobre de
les vacances, perquè vaig plegar a l'agost, a l'agost era quan se tancava per les
vacances ... Doncs allavors quan me van donar el sobre del que em perteneixia
de les vacances ... no sé si van ser ... es que no me'n recordo,però no sé si van
ser. .. cinc o sis mil pessetes i jo vaig dir:"però si això no em toca, això no és
lo que em toca" llavors vaig anar a preguntar-ho i em van dir que m'havien
pagat les vacances a raó de les cent vuitanta de quan vaig entrar.

Hi havia la Sindical, sí, però jo no vaig tenir mai cap problema, però sí,
hi havia la Sindical, que era aquí baix, si.]o vaig plegar al 74, però jo ho vaig
demanar allí mateix diem, no vaig anar. .. jo ho vaig preguntar amb ell al des
patx.}o problema no en vaig tindre cap durant els anys que vaig treballar,
doncs no ... Ara quan vaig plegar em va passar això però ... ja ho vaig deixar
còrrer ... és que ni, la veritat sigui dita, és que ni se'm va acudir anar a la Sin
dical, només vaig anar allí a reclamar què era lo que m'havia passat i em van
dir això que m'havien pagat a raó de quan vaig entrar i els vaig dir:"ho trobo
molt mal fet"però ...

Quan van canviar les màquines per mi va ser horrible, al principi allí
semblava que només havies ... hasta saltaré jo un dia perquè clar era un pedal
gros,l'altre era més petitet,més curt,i aquest clar era ... El procés era tot igual,
hi havia les filetes, passaven los fils igual havies de passar per la pinta tot era

igual, solsament que és clar era més modern i era més ... Un pic l'agafes però
és que jo tenia por. Només calia que apretessis una mica ... pop ja et passava ...

ai les creus, ja m'ha passat. Clar, li has d'agafar el tranquillo una miqueta però
vull dir ... costava. El que passa es que jo allí vaig ser allavòrens molt poc, pot
ser hi vaig ser un any o un any i algo més, per què clar també hi van ser les que
jo deia, si poden les altres millor, perquè normalment allí hi havia la T. i tam
bé hi posaven a la L., una altra noia, també hi havia la R. que encara hi es ...

totes ordidores. D'ordidores si hi havia sis o set ordidors pues érem pues dotze
o catorze, eren els dos relleus. És a dir allò estaven pues plenes i llavors hi
havia tenies la rellevanta.A vegades per exemple doncs ... o si n'hi havia
més potser sí que hi havia vuit ordidors ... Entre sis i vuit perquè n'lli havia
dos més a dintre ... això depèn de la feina que necessitàvem. Dèiem bueno
pues aquest ordidor. .. això no fa falta, queda parat. Però sí entre sis i vuit or

didors.

Home perill,no sé,podies ... a veure com dir-ho, on hi ha maquinà-
ria poc o molt no sé, per exemple, si no estaves atenta, no sé hasta posar ...

quan plegaves la ... diem el que és que plegaves la roba al darrere que era la

peça que feies, llavors no portaven les dues ... el ferro, el ferro amb dues
d'allò ... dues peces ... era una varilla amb dues peces de ferro agafat. .. com

un cono diem, de ferro, però ... la peça que era de roba només era el tubo de
fusta sol que anaves plegant i llavors pel costat havies de posar aletes de pa-
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per, tallàvem aletes de paper perquè el cono estengués la roba a baix, llavors

a vegades ... si no anaves amb cuidado que no te poguessis enganxar, havies

d'anar amb cuidado que no passava res.Ara quan hi va haver aquest. .. l'ordi

dor aquest automàtic ... amb una companya, en aquesta tal L.R., sí la va engan

xar, com que corria ... menos mal que vam parar, jo vaig agafar un susto de por,

que potser per això m'agradava molt menys que no sé que va anar a fer per

d'aíxòs ... i llavors menos mal que vam parar de seguida perquè se li prenia la

mà Va estar uns mesos de baixa i tenia com un cremat. És que ja et dic era

molt l'automàtic, però és allò corria molt. Los altres ja éren més ... els vells

eren més ... els vells eren com si diguéssim eren diferents perquè hi havia per

engegar diem el plegador per plegar la roba i hi havia una barra que apretaves

així i anava ran ran ran, paraves i ja estava, però és que l'automàtic era un pedal

que apretaves baix i allò xxxxxxiiiiiiiiii corria de seguida. Vaig agafar un tal

pànic a la màquina i jo deia:"és que no vull ser aquí" i deien "però si és igual

que l'altre""sí però és que jo el veig més complicat" no, no, és clar, complicat

no, quan agafaves el tranquillo igual que l'altre, l'unic que anava molt més

adepressa. Perquè ja hi era l'automàtic i era més modern. Després ne van po

sar l111 altre, però jo ja poc hi vaig ser ...

A la preparació només hi havia l111 d'encarregat, només hi havia un que

anava anant donant lo que es tota la preparació ... eren dos encarregats un que

anava a un torn i l'altre que anava a l'altre torn. Ells vigilaven tot que ... crida

ves que et faltava més feina i no en tenies llavors doncs cridaves al Q., un se

deie Q. i aquest altre que es deie J.M. i deies pues no sé"miri, vingui me fa fal

ta més matèria pel que sigui" ,"pues ja te'n portaré" o "miri això no em va prou

bé", i llavons sí, se'n cuidaven, sí, però era per tota la sala. Controlaven també

que no parlessis, que estessis per la feina, a veure on eres, si estaves massa rato

fora, doncs si veien la màquina suelta ... "On és Fulana?, on és Mengana? .. ", ho

vigilaven tot, si es parlava, si no es parlava, si anaves massa rato al lavabo a

veure què passava. Després també teníem una encarregada, la C. Ella venia ...

feia els dos torns, venia de vuit a dotze, que agafava els dos torns i a la tarda

tot lo que era de les quatre a les vuit i agafava doncs ... i ella t'ajudava, li de

ies, no sé, "mira això no m'acaba de sortir bé" o "mira haig de passar fils i no

hi ha cap aprenenta pel que sigui. ..

" doncs ella et venia i t'ajudava.A veure,

l'encarregat potser era més per tot, ells estaven per totes les seccions i ella era

l'encarregada de les ordidores.A veure, per exemple, si una altra també ... no

sé si als debanats li convenia algo pel que fos també li deiar'mira'm això o allò",

però normalment només era pels ordidors.

Per exemple, jo, la rellevanta que jo tenia ... , clar jo era més joveneta,
llavors elles, per exemple, normalment, quan s'entrava a les dugues, les de les

dugues, no sé de les dugues hasta les dos i mitja o les tres menys quart més

o menys no tot aquest rato, però aquest rato és el que tenies per exemple
si havies de explicar algo o si havies de fer algo, el que fos. Clar elles eren molt



més grans que jo, doncs clar elles potser tenien més pràctica.]o no m'agradava
massa parlar perquè llavors no podia adelantar el que havia perdut, tan

adepressa com elles, però bueno, si me parlaven o me deien algo "mira això
o allò" i anaven anant parlant, vale, però llavors volie adelantar i a lo millor feia
el mateix que havia fet ella, però llavors quan ella venia es devia imaginar que
jo, o per exemple, o hi havia acabat casi la peça o per exemple si havia de
plegar el plegador que ja l'havia acabat. Pues llavors quan venie me deie "que
no t'ha anat bé la feina?" i jo "ah! sí, per què ho dius?""ah! es que em pensava"
oh! es que em pensava volguent dir. .. ella podia fer-ho, les demés no. I va ar

ribar un moment que hasta em vaig agobiar que deia:"ojala marxi ... que marxo

d'aquí" perquè va arribar un moment que sí que me va agobiar.A veure en

aquest sentit potser sí. Elles eren molt més grans, eren diem més velles de l'ofi
ci i llavors és clar se pensaven més ... a vere de dir, no més dret però per dir:
"bueno si parlo mitja hora doncs ... o un quart, l'altra que faci ... si fa el mateix

pues que ho faci però si no ... que adelanti a veure si quan jo arribo lo que he
deixat ho puc trobar, si no he acabat que hagi acabat". Llavors clar elles es

pensaven que tu podies ... que ... o sigui que elles tenien com a més dret, diem,
a fer-ho ... "que no t'ha anat bé?""sí, per què?""no es que em pensava que ja
estarie així, o que estarie aixà""ah! no, pos sí m'ha anat bé, sí". Però doncs ...

amb això del companyerisme jo no vaig tindre cap problema.
Un diumenge quan anava ... eren dos quarts de sis que baixava i, clar,

jo ja t'he dit que vivia aquí dalt mateix. Llavors quan vaig ser aquí, al tomb
mateix del davant del Caelles ... a quarts de sis era molt fosc, i pujava un cot

xe i ... me va preguntar un carrer i jo, com que no ho sabia, a més a més ana

va com a mig adormida, però bueno no ho sabia perquè no sé si devia tindre
allavòrens uns disset o divuit anys, i pujava una altra senyora que és la mare del
M., i jo com que no ho sabia li vaig dir: "Miri ara puja aquesta senyora, poder
pregunti amb ella que jo no ho sé". I vaig marxar i els vaig deixar parlant.jo
no sé si va ser aquest cotxe o no, jo sé que quan estava una miqueta més avall
del Caelles ... allí me veia un cotxe al costat meu.Abans això era pujada i bai
xada ... al costat meu i jo anava més adepressa i ell més adepressa, jo parava i
ell parava. Clar això era un diumenge i no hi havia casi ningú, només érem les

que anàvem a la sedera a treballar.Vaig agafar una por. .. perquè es que no veia

ningú. I molt més avall, molt més avall casi arribant a la gasolinera que hi ha

que abans era un descampat, que vaig cridar amb una que també anava a tre

ballar com jo, una tal M.Jo no sé si era pel fer el sord o que era molt lluny to

tal que allí vaig deixar sola, només tenia por d'arribar a lo que és això de la

gasolinera perquè era un descampat, perquè dic, al moment de passar que
arribo allí que tot és un descampat, allí aquell m'agafa. Perquè no hi havia res,

ja dic, entre diumenge i allò tot descampat ... vaig tindre una por que quan vaig
arribar allí llavors corrents ... arribar allí que es ara la gasolinera que tot era allò
terra, corrents allavons fins a la sedera.Vaig arribar negada, suant amb una por:
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"Ai! Què t'ha pasat? Què t'ha passat?" Dic: "Que no heu vist un cotxe?", però
clar, com era ... el diumenge treballava però molt poca gent. Però sí ... Normal

ment sempre anava amb gent. Perquè bueno, a veure ... com que també vivia

a prop, encara que sortigués sola de casa meva a l'arribar a la carretera de

Tarragona ja trobava ... si no massa sempre algú que anava i venia. Llavors te

senties més acompanyada.Fora d'això no ... Bueno una altra vegada també ...

a la plaça del Castell, quan vivia al carrer Sant Llorenç, clar eren les deu i vint

anava sola i em va estirar que em volie entrar al costat de la baratura. Saps La

Baratura que hi ha a la plaça del Castell? Hi ha La Baratura, la botiga aquella,
doncs la casa que fa cantó mateix té una porta al costat, allí me van estirar. Lo

que passa és que en el mateix moment que ell me va estirar vaig fer així i vaig
petar corrents cap a la plaça d'Espanya.]o plegava a les deu i vint, que vaig tirar

amunt, amunt, amunt, i llavors clar, allavors vivia al carrer Sant Llorenç i al

passar amunt me va passar un noi, me va passar, però jo no hi queia amb això

i el carrer era massa estret i massa fosc ... Quan arribava allí decantava i pas

sava per la plaça del Castell, i allí hi havia més llum. Clar, devia ser o la matei

xa por o el que fos no sé, però jo sé que de la mateixa manera que em vaig
sentir així cap dintre no vaig fer així cap fora i corrents cap a la plaça, per això

llavòrens m'aixecava més aviat i és clar ... Aquestes germanes que baixaven de

dalt ... elles vivien, viuen encara a la carretera de Castellvell i baixava amb elles.

El temps que va durar que doncs allavorens vivia al carrer Sant Llorenç perquè
així anava acompanyada i allavòrens ni que fossin ... ni que m'hagués d'aixe

car més aviat, però anava més tranquil-la. I arribava a treballar que devien ser

pues un quart i mig,dos quarts de sis però ... anava tranquil-Ja i bé.Però bueno

fora d'aquestes vegades no ... ja n'hi havia tingut prou.
La majoria, diem, les que jo estava en els ordidors eren grans casades

i amb fills.perquè per exemple n'hi havia ... Una no, una encara no me'n recor

do que era ... diu que venia a treballar pels seus capritxos, tenia una nena sola,

qui se la quedava no ho sé. Però ella diu que venia ... sempre anava molt maca,

pintada ... a les cinc del dematí quan venia ja venia tota de d'això, sí, i que venia

pels seus capritxos, si és veritat o no no ho sé, però ella deia això.Ara les de

més norrnalment, deien que no.Treballaven perquè ho necessitaven. O una

tenia a sa mare ... la L. i la c., aquestes tenien dos fills i aquestes els hi aguardava
sa mare, el que després, clar, també van plegar quan ja van tindre ja els fills

grans, però bueno la una pel marit, que no hi estava massa bé i l'altra no ho

sé perquè devia plegar perquè ja tenia els fills grans. Però no, no, aquestes
estaven casades i amb fills. I la T. també aquesta era casada i amb fills.

No, amb el director l'únic que hi havia ... amb el de dalt no perquè ...

el que diem naltros de la sedera era ... un senyor gran que vivia a Barcelona i

aquest no venia ... venia cada setmana ell o un nebot, però amb aquest, la re

lació ni una.Aquest és que hi havia, els despatxos eren dalt, però amb unes

vidrieres que donaven baix a la sala, i d'allí miraven, doncs bueno ... mirava



l'aspecte general de tot, però bueno, si els veien que parlaven massa ... les que
estaven al davant tampoc no podien parlar massa, les que quedaven enfrente
dels despatxos, però aquest mai.jo no vaig tindre mai ni una paraula, ni crec

que les altres ... Amb els directors, quan arribàvem, molts dies quan passava ...

passava ... hi havia dies que venia més aviat o més tard o algun dia no venia,
però normalment passava "Bon dia""bon dia" i si tingués algun problema pues:
"Senyor M., em passa aquí o em passa allà". Después hi havia com si digués
sim, el subdirector, que era aquest tal M. que aquest també sí, amable, també
ho era.També si necessitaves ... "miri, es que això no ho acabo d'entendre"
pues també te venia i t'ajudava.Aquests tenien, diguem-ne, al despatx dins de
la sala.Tu quan entraves a la sedera hi havia les oficines, diem.Allí hi havia pues
secretàries, no sé si hi havia dos inclús tres secretàries, els escrivents ... tots,
les controladores que te venien a controlar, que venien de tant en tant, que
venien amb una màquina, o sigui amb un ... amb una catxarret d'aquests que
miren, controlant, i llavors sí, aquestes sí. .. Controlaven la feina, amb el temps
que podies ter una cosa o l'altra. I tant que et donava pressió, te posava en un

estat d'ànims perquè a vere de vegades podies fer el mateix, si estaves tranquil
la ... ara si veies algú per allí te posaves nerviosa i llavors en ves de fer més feies

menys i més malament potser.Això que diem les que també ... les que comen

çaven. Perquè lo que t' estic dient les més velles, aquestes estaven acostuma

des i pensaven "coi, si t'interessa o estàs més rato o n'estàs menys, però vaig
al meu ritme"Ara quan li agafaves el tranquillo que ja et clic amb el temps que
et venien et dien doncs bueno si no ho fai així ho faré aixà, però ho fai a la
meva manera, no cal correr. Perquè còrrer era una tonteria, tu havies d'anar al
teu pas.

N'hi havia alguna que sí que ho feia ràpid per quan vingués la contro

ladora, encara que no vingués la controladora, és igual. Si ella per exemple es

feia ... una peça amb ... què et diré jo, potser en una hora o potser posa una

hora i mitja ... potser les altres estaven o una i mitja o dues, depèn. És clar, ella
si anava, com si d'allò, sí, això ... n'Iu va haver una que sí que va fer maLA vere,

jo sempre ho he dit, el meu ritme és anar al meu ritme, ni anar de pressa ni anar

a poc a poc, anar a lo teu sempre. Un dia per què puguis te va la feina més bé
i fas més via, d'acord.però també Iu haurà un altre dia que la feina t'anirà més
malament i tardaràs més a fer-ho, doncs llavors jo sempre deia que lo normal
era que fessis sempre lo teu normal, al teu ritme, ni més ni menys, era lo teu.

Ara, normalment aquesta que et dic, pues sí.Als últims anys hasta anava com

a més ... volguent acaparar. I potser si podia fer per exemple una peça ... ja et

dic la podia fer en una hora i mitja, no n'estava dues i si ne podia fer en una

no n'estava una i mitja. Home, és clar que les altres s'enfadaven, és que ... si són
vàries penses bueno, pues l'una se fa mal a l'altre, però no, si aquesta normal
ment ... que fos una allavors les altres lo que deien era que pues és clar era "què
vol fer, veure's?, doncs que es faci veure", però les demés no tenim que anar
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com ella. Quan més feies més guanyaves. Però jo per guanyar, per exemple, a

mi que em donguessin dos o tres-centes pessetes més o cinc-centes no em

treia de cap apuro de que havies de fer mal als demés. Si un dia t'anava millor

la feina podies fer més però si un dia no t'anava bé llavors no avançaves i des

prés que totes no érem igual, doncs allavors també miraves per tu i miraves

també per la que tenies al costat. Un mig entre un i l'altre. Però bueno si ella

va poguer guanyar aquells calerons ... Però bueno, si no, no, perquè també

deies, lo que t'he dit abans "mira, ajuda'rn a acabar de fer això que ho haig
d'engegar pel que sigui. ..

" i sí, te venien i t'ajudaven si la seva feina també li

permetia, normal ¿no?, però vull dir, jo en aquest aspecte no vaig tindre cap de

problema. En general, diem en general, en sí, no vaig tindre cap problema, de

companyerisme molt.

Si no hagués plegat i si no hagués hagut de marxar a fora no sé si

haguera plegat perquè jo m'hi sentia bé, lo que passa és que clar com que vaig
marxar a viure fora pues ... i llavòrens clar, no volia que marxés."Si ho fas pels
diners ...

" perquè llavòrens te'n donaven em sembla que van ser vint-i-cinc o

trenta mil pessetes quan te casaves i "Que no marxis, que no sé què ... "i jo deia

però si marxo perquè ... no plego perquè ... plego perquè me'n vaig a viure

fora:"Oh! que t'ho podries arreglar, que tal i que qual", però és clar allavòrens

havies de pagar, al casar-me si em quedava aquí s'havia de pagar aquí i s'havia

de pagar allà on treballava el meu home. I llavors pues vaig decidir "no, no ...

"

Com que llavòrens havia de ser per temps, lo que no va ser per lo que hi va

haver, però si no ... Igual hagués estat, jo què sé, deu, quinze o dotze, no sé. Em

vaig casar el 15 d'agost i ells tancaven.A l'agost ells feien les vacances ...

"I llavors quan vaig vindre, al cap d'un temps sí que vaig anar a apun

ta'm, perquè quan vaig anar ... allavors vaig anar a aquesta altra, la P que et dic,
d'aquesa érem veïnes d'escala. Elles venen roba per les treballadores i un dia

vaig anar amb ella i llavors "Apunta't, que no sé què, que no sé quantos", i me

vaig apuntar, però no em van cridar més i jo no vaig fer cap més pas.]a ni es

plantejava, no ... havíem de marxar allà perquè ell tenia la feina allà. Potser és

això després al parlar allavores deies, pues bueno mira tu et quedes qui, tu et

quedes allà,llavòrens penses ... no sé si ... es planteja això a vere què fem,però
és que no ... Se'n anem a viure allà perquè jo tinc la feina allà i si haig de vindre

cada dia d'allà aquí amb el cotxe ... Primer que de cotxe no en teníem perquè
al meu marit no li agradava el cotxe, sempre anàvem i veníem amb els com

panys, però és que tampoc ... ni plantejar-s'ho, ni cotxe, ni que jo em quedés
aquí ... no. Guanyava més que aquí, i més que jo, bastant més, clar.]o guanya
va aquí, venia a guanyar les dugues mil, posa dugues mil cinc-centes a la set

mana, la setmana que hi havia prima perquè et dic a veure si trobo un paper

d'aquells ... Venien cada x, venien no sé cada tres setmanes cada mes, depèn
com amb ells els Iu donava venien, però jo vull dir, jo diria que es cobrava cada

15 dies i llavòrens doncs vivia ... si guanyaves dugues mil dos-centes, o dos mil



tres-centes o dos mil dos-cerites i algo, allavors si arribaves a l'altra setmana

pues les dos mil cinc-centes, dos mil sis-centes si hi havia prima si no guanya
ves lo mateix. Guanyava ... no eren fixes adernés i eren cada quinze dies.

A vere a lo primer quan jo era més joveneta, perquè la mama ... o si

gui quan jo era més joveneta i després que es va fer més gran, pel que fos la
meva mare no es trobava massa bé, va estar de baixa,però ... a la sedera només
hi vaig treballar jo sola de casa meva, diem. I allavòrens sí, quan havia de mar

xar el meu germà a la mili, un temps abans, la meva mare és molt patidora i es

va capficar bastant i llavòrens es va posar a treballar i va treballar a l'hospital.
I llavors ella anava a un torn i jo anava a un altre.Allavòrens també el meu pare
també guanyava cent i pico a la setmana, llavòrens també ja ... després ... des
prés ja va guanyar. .. perquè elmeu pare era ... manobre això d'ajudant de

paleta i llavors se guanyava molt poc i llavors sí potser ja guanyava potser mil
o mil i pico ... allavors ni que treballessin tots, tampoc no és que fos massa ...

Jo hasta que em vaig casar ho vaig entregat tot lo que guanyava, hasta que em

vaig casar, a casa meva."

[llét començar a treballar a la sedera del Pasqual, al raval, quan tenia 18

anys (1944). Va anar a treballar uri temps a Barcelona, amb la mateixa

empresa. Abans havia treballat de guantera, "al carrer del Carme, que hi
havia una fabriqueta de guants", que va tancar, i en la qual cobrava molt

poc.ï

A la fàbrica, a l'entrar, vaig cobrar molt més.Ara que vaig estar tres

mesos abans no vaig entrar fixe, allí dintre a Ia fabrica, perquè era un aprenen
tatge de tres mesos i allavons ens agafaven fixes, perquè és clar, entrar a la fa
brica i no sapiguer fer res ...

Jo als telers, ja em van ensenyar per a posar-me als telers [ ... ] Hi havia
el Jacquard que era el que fèiem amb dibuix, amb dugues llançadores o sinó
hi havia l'altre, que cada una portàvem dos telers i aquest jacquard hi havia Ia

màquina dalt i allavons aquella màquina és Ia que treballava, feia els dibuixos
de la tela. I l'altre, no. L'altre era llis: nailon, seda ... i després molts quadros
havíem fet.

Vaig començar cobrant almes, que tenia 18 anys, cent vint-i-cinc pes
setes, al mes. Si pujava una mica més ... vaig sortir de la fabrica dels guants, que
llavons ja m'havien donat una màquina per cosir guants, cobrava molt poc, no

sé si eren quatre pessetes a la setmana, quatre cinquanta eren, a la setmana,

59 Entrevista realitzada i transcrita per Salvador Palomar.
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amb prou feines te podies comprar unes espardenyes, no res, llavons era quan

vaig anar a la fàbrica a veure si m'agafaven [ ... l vaig estar tres mesos, me'n va

ensenyar una amiga de la meva mare a teixir. Llavons, un pic ne vaig sapiguer,
llavons em van agafar.Allí a la fàbrica mateix, mentre estava aprenent no co

brava res. Estava ajudant allí amb ella, mirant com treballava .. .i n'hi havia que

encara estaven més, perquè la majoria de dones grans que ja portaven els te

lers, ja m'ho deien:"Ui, ara són tres mesos, però quan nosaltres érem més jo
ves, allavons eren molts mesos, abans no entràvem en una fàbrica, que llavons

havíem de passar per tot, havíem d'aprendre-ho tot: els telers, les bitlles ... ".

_ No podíem treure la vista del damunt,només que et distreguessis una

mica, només que es trenqués un fil, allavors se podia fer una trencada de fils

que tenies que parar el teler i havies d'anar a buscar l'encarregat, perquè te'ls

passés i a vegades passaven tota la tarda. I si jo estava al tanto de que s'havia

trencat un fil, allavons desseguit parar el teler, perquè sinó és que es feia un gat

que dèiem. Un escarabat, un gat, saps, i es feien uns forats ... després, quan

acabàvem la peça allò ho havien de tallar.

Hi havien varios pisos, hi havia la planta baixa, el segon pis i a dalt.]o
treballava al segon pis i al segon pis, allí només eren telers, allí tot eren telers.

N'hi havia amb plana, senzill, i els altres que eren amb dibuix.A la planta bai

xa hi havia telers i, a més, hi havia espinçats. Els espinçats i els acabats ... i

després hi havien les bitlles ... que era la que anava a dintre la llançadora. La

llançadora era la que treballava, diguéssim, allí al teler. Després hi havia les

pintes.A les pintes hi va estar, la e, en pau reposi, la meva germana que va

morir molt joveneta, 21 anys. I allí era on començaven les peces, posaven la

peça al darrere i hi havia la que es cuidava a passar per les malles, tots els fils

per les malles i llavons quan estava acabat, allavons és quan ho posàvem al

teler.]o allí vaig ser-hi també, a passar fils. Perquè després de ser a Reus vaig
anar a Barcelona.

Jo quan vaig começar a la fàbrica només treballàvem quatre hores, al

dematí, i quatre hores a la tarda. I, per exemple, una setmana fèiem, començà
vem al dematí a les sis i plegàvem a les deu; i a la tarda, entràvem a les dugues
i plegàvem a les sis de la tarda. I a la setmana següent ho fèiem viceversa, per

què totes no treballéssim al mateix horari. Però després quan van començar

a vindre molta gent de fora ... perquè quan jo vaig començar a treballar a la

fàbrica, de castellana no n'lli havia cap, tot eren catalanes, després van comen

çar a vindre de fora, llavons és quan van posar, van fer les vuit hores, no sé com

ho van fer, que va entrar més gent i llavons vam treballar moltes més hores.A

la primeria només vam treballar un torn, però després n'hi van haver dos.

Quan venia alguna festa que hi havia un pont, allavons fèiem alguna hora més

per poder tenir aquell dia lliure. Treballàvem de dilluns a dissabte i festa al

diumenge. Si hi havia algun pont allavons ens el feien recuperar.
A l'hora d'esmorzar, esmorzàvem allí al teler mateix, no paràvem. Po-



diem anar allavabo, però un moment. .. i li deies a la companya:"Vigila'm els
telers.

Hi havia els contramestres i els ajudants. Els contramestres treballaven
amb els telers, quan s'espatllaven o es trencava un ferro, aquell teler havia de
parar i allavons fèiem vindre al serraller i allavons canviaven la peça. Si es tren

cava un fil, era cosa nostra, només es cridava al contramestre quan s'havia tren

cat algo o hi havia un desperfecte de la maquinària. De contramestres n'hi
havia dos.

[Quan s'acabava la peça de tela] allavons ens feien fregar el teler,
s'havíem d'arremangar, plenes de la grassa, llavons fregàvem el teler i llavons
et posaven una altra peça, a vegades segons les peces que et posaven eren més
bones o més dolentes perquè també hi havia favoritismes en això, perquè a

vegades te posaven una peça que ... quan arribaves a la fàbrica havies de can

viar el rellotge.Teníem un rellotge allí a cada teler, llavons quan entraves teni
es que posar el rellotge en marxa i allí anaven comptant els números. Si el teler
no anava prou bé, hi havia pocs números i cobraves menos.Teníem un tope,
però a més a més, si feies més feina del tope aquell, allavons cobraves més. El

tope sempre el teníem. Después a Barcelona ja no ho fèiem això, però aquí
Reus, sí. I, és clar, si et posaven una peça dolenta, doncs allavons cobraves
menos [és a dir] els fils, els fils que a vegades no eren prou bons, es pelaven.
Hi va haver una vegada, una treballadora que era una noia que no es trobava ...

que sempre era de la salut [dolenta] bueno, així ho menos ho deia sa mare, i

claro, les peces bones totes anaven a parar amb ells, m'entén? D'això se n'en

carregava el contramestre [de repartir les peces].
[Quan treballaven no podien pràcticamentparlar] perquè hi havia

l'encarregat i només feia que tombar, amunt i avall, i no podia veure res, per
què si la feina t'anava bé, jo no m'havia atrevit mai, però n'hi havia que hasta
feien ganxet, perquè hi havien telers que la llançadora se canviava ella matei
xa ... Però n'lli va haver una que la van enganxar. [ ... ] Havíemd'estar pendents
de la màquina, però n'hi havia que hasta llegien i tot. I com que teníem al te

ler una bossa i allí dintre podies posar elmocador o lo que fos, n'hi havia que
s'hi amagaven alguna revista. Però si el contramestre t'enganxava ... El contra

mestre, era el que s'encarregava dels telers, després hi havia l'ajudant, però
l'encarregat era el que vigilava amunt i avall. Que lli va haver un any que era

la festa de Sant Pere i com que les finestres donaven a l'arraval, doncs nosal
tres corrent totes, joves, a guaitar a la finestra i l'encarregat ens va enxampar.

Amb els encarregats s'havíem discutit alguna vegada si ens havia po
sat alguna peça que vèiem que no estava bé o havien trigat a arreglar-nos el

teler, quan se'n naven a un altre teler i allí no havien vingut, sempre hi havia

aquella ... i aquí no res, però a Barcelona sí, jo em vaig encarar amb un encar

regat que aquell ... és aquí a Reus, va vindre de Barcelona a treballar aquí Reus,
ja està jubilat. Se va ajuntar amb una manya, amb una noia que va vindre
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d'Aragó i cada dos per tres aquella noia feia festa, no sabíem perquè ... i a mi

em treia d'uns altres telers i em feia posar en aquests telers que portava ella,
o si feia una altra feina que em tocava a mi, als pintes o algo, doncs em posa
va a mi. I aquell dia em vaig encarar amb ell i li vaig dírr'Mira, a mi, aquí, no m'lli

posis més, perquè aquesta feina no és feina meva ...

" i llavons ja no m'hi va

posar més en aquells telers.

La mama va treballar molts anys també i me'n recordo que el meu pare
li deia:"No cridis tant,M.!"i la mama també m'ho deia a mi.perquè és que no

me'n dono compte que parlo cridant. Perquè allí, o ens havíem de parlar amb

signes, des de lluny, o havíem d'anar al costat. I después, passàvem molta ca

lor. I a l'hivern, molt de fred.

Ens deien que a la fàbrica érem descarades, però n'lli havia de tot.

Vivíem a la Riera i hi anava a peu. Una vegada se va parar el rellotge i

vaig arribar que eren les sis tocades i corrents cap a dalt a la sala, però com que

l'encarregat ja havia passat.perquè quan entràvem a les sis del demati.I'encar
regat ja havia fet el tomb per tota la fàbrica i a on ne faltava una, allavons ja ho

apuntava, va tornar a passar i va veure que jo estava allí als telers, però la pri
mera vegada no m'hi va trobar i llavons me va fer anar cap a casa. I vaig per
dre quatre hores. I llavons ho portava una altra. Si feies tard a la feina, cap a casa

et feien anar. L'encarregat era un home molt estricte, molt recte.

Després hi havia com una roda i si no anaves amb cuidado, podies
enganxar-te allí Ia roba. Se t'enganxava la roba i se t'emportava. La mama va

treballar amb corretges, que jo ja no. La mama va treballar amb unes corretges

que si, hi va haver una noia que hi va morir, se li va emportar el cap, la roda,
allò era molt perillós, la mare m'ho va explicar. Hi havia unes corretges amples.
Però a la meva època, no, només accidents amb la llançadora. Però sempre
acabàvem patint de l'esquena perquè resulta que quan fèiem roba, si es feia

un gat que dèiem, el teler portava un, dos, tres, quatre ... més de quatre pesos,

que cada pes, que era de plom, que era gros així -ri'hí havia de més petits- i

pesava dotze quilos. I allò ho havies d'anar treient, després de l'un, l'altre, fins

que allí no quedés res i la peça es pogués afluixar, que feia de contrapès, s'aflui

xava Ia peça i llavons podies desfer. Doncs, a vegades cridàvem al contrames

tre o a l'ajudant i a vegades ens deia que era cosa nostra ... Doncs, allò ens

castigava l'esquena, però molt [ ... J a vegades passava sovint. Si se't feia un gat
allí ho havies de desfer i después continuar igual. Lo teler enredere, les llança
dores, agafar-les ... perquè el que portava telers tenia una ajudanta i havia

d'anar carregant les llançadores amb les bitlles [ ... J.
El Pare Claret era el patró dels teixidors, el 23 d'octubre.Aquell dia

donaven un vale per anar a prendre un vermut i ens donaven una entrada per
anar a veure el fútbol. Te donaven un tiquet i podies anar al bar que volies.

Después anàvem a l'iglésia i después era pel Pare Claret, el ball que se celebra

va al Bartrina.A cada fàbrica agafaven a la noia que veien que estava millor i



llavons li pagaven el vestit, i elegien la reina dels teixits, de la fàbrica, de totes

les fàbriques.Tot ho pagaven,la roba la donava l'amo com si diguéssim,llavons
tu t'havies de fer el vestit per sortir.

[Després de treballar disset anys a Reus, va anar a Barcelona, a

treballar amb la mateixa empresa Casacoberta], però allà eren telers molt

pesats i telers vells, que quan havies de tirar enradere [ ... ] els de Reus eren més
senzills [ ... ].

A Barcelona, quan vam entrar, vam entrar amb dos telers.jacquard, que
fèiem quadros, aqueixa roba que forraven les gabardines, allò ho fèiem naltros.
I después aquells telers ja els van començar a treure i van posar telers més
moderns i se'n feien portar setze, setze telers, que quan arribaves a la nit, jo
arribava a casa que a vegades plorava i la mama em deia: "Busca't una altra

cosa!", i jo:"No, no vull busca'm una altra cosa,perquè jo perdo l'antiguetat".
Jo perdia l'antiguetat, perquè si hagués entrat, hauria començat de nou.

A l'antiguetat, al que feia anys que treballava, no sé si era cada quan era,
ens donaven un sobre amb cèntims, pels anys que havíem treballat, però això
no ho recordo massa bé.Io recordo, a Barcelona, que les que havien entrat

noves se queixaven perquè a nosaltres ens ho donaven i a elles no,però, és clar,
si havien començat de nou, per què els hi havien de donar amb elles? Nosal
tres ja havíem treballat molts anys.

La majoria érem catalanes.]o, que recorcli, de castellana, sé que n'hi

hagués alguna, però tots parlàvem el català, después no, van començar a vindre
de fora ... més a Barcelona, que aquí a Reus. Quan la fàbrica de Barcelona va

plegar, el 87 ja va plegar, i ens van indemnitzar i es van donar una porqueria,
perquè jo 39 anys de treballar i ens van donar molt poc, no sé si eren vuit

centes mil pessetes o no hi arribaven.Vam anar al sindicat, perquè nosaltres,
un grup, estàvem afiliades a la CNT i ni havia un altre grup que estaven afilia
des a CCOO, l'altra, amb una altra ... l'UGT. Nosaltres, allí van pujar varios dels

sindicats, de l'un i de l'altre ... i allí amb l'amo. Però ens van clonar molt poc.
Els que estàvem afiliats a la CNT, nosaltres mateixos ens vam arreglar els pa
pers, perquè el sindicat ens va dir:"Feu-ho així i així ... ", i desseguit els vam tindre

arreglats i les que estaven afiliades al sindicat de Comissions Obreres i l'altre, van

tenir que pagar trenta mil pessetes cada treballadora, estaven que treien foe. No

saltres, en un no res ho vàrem tindre arreglat i no vam pagar ni cinc.

A! [mal jo en vaig agafar dugues de bitlles, per tindre un record. Per cert

que, quan va plegar la fàbrica, vaig plorar, ves. I em deien:"No sé perquè plo
res, M. Plores perquè penses que ja t'has fet gran". Bueno, jo, encara em falta

ven uns anys pels seixanta ... Però vam agafar una bitlla cada una."
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TEIXIDORA60

[Va nèixer l'any 1931 en un poblet del Pla d'Urgell, era filia d'una família
pagesa i ua anar molt poc temps a l'escola, fins als 9 a 10 anys. Després
anava a la terra a ajudar a la família fins que cap als 14 anys la volien

posar a servir a una casa de Barcelona, però llavors una tia seva, que vi

via a Reus, ua escriure a la seva mare, dient-li que no laposés a servir i que
l'enviés a Reus amb ella, que la podria col-locar en una sedera. Quan ua

arribar a Reus encara no haviafet els 15 anys i de seguida la van col-locar

d'aprenenta a la sedera Puig Carcereny. Posa molt d'èmfasi en la bona

acollida que ua tenir perpart de les treballadores, que ella anomena les

grans, que li van ensenyar molt i la van tractar molt bé i també amb la

forta impressió que ua tenir en entrar a la fàbrica i veure les robes que

feien i la maquinària, doncs al seu poble no hi havia vist mai res sem

blant.]

"[Abans havia treballat] al poble, al tros, a ajudar als pagesos, sí, als pa

gesos, amb la mare, ca els meus avis, perquè la meva mare vivia amb els meus

avis però treballant tots, que als nou anys ja et feien treballar, però jo no sabia

ni què era una sedera, nena, ni què era una fàbrica. Quan la meva tia d'aquí a

Reus va dir: "No la portis a servir a la c., mm, que vingui a Reus, que la posa
rem a treballar amb una fàbrica que ... ".

Jo vaig arribar aquí amb catorze i quan vaig començar a treballar no

havia fet los quinze, encara, no havia fet los quinze, però ja et dic l'ambient allí,
per mi, va ser anar al desconegut, però m'hi vaig sentir molt bé i molt remaco,

perquè les dones que hi havia, t'ho dic, fermes, i ella n'és, de testimoni, unes

dones fermes, que ho sabien fer tot, sabien parlar ... Aquelles dones van viure

la guerra. Van viure, doncs, aquell, aquell neguit de la guerra. Ho entén? I, és clar,
aquelles dones se van fer fortes. Allí havien de tindre un refugi aquelles dones

i de tant en tant havien de deixar els telers i marxar cap al refugi, [i aquest]
el van fer elles, o sigui que les ... les adversitats és lo que fa forta en una per

sona, perquè tot lo que te regalen és com si no tinguessis res.

Havíem de passar tres anys per l'aprenentatge, jo només t'he puc dir

això. I cobraves molt, molt menos fins a que no et posaven de velera, en de

ien velera, però era teixidora, ho entens? Havies de passar totes les seccions.

O sigui, passaves a les bitlles, que era lo més petit, els debanats, els ordidors ...

Als ordidors feien les peces, los fils de les peces, per a después teixir-les, tei

xir-les i ... I després d'allí va passar als debanats, que als debanats és allí on

caragolaven ... els debanats és allí on feien totes les troques. Escolta i a mi, i

60 Entrevista realitzada i transcrita per Hortènsia Grau. Hi ha referències a una tercera

persona perquè la informant va estar acompanyada per una amiga, també extreballadora de la

sedera.



después, jo crec, jo crec, que després l'únic que no et feien passar eren les

pintes [espinçats]. [Fèiem] tres anys fent l'aprenentatge. Sí, sí, i cobraves molt

menos, bastantet menos, i después ja no, después ... encabat ja cobraves calé.
Allavors et posaven, te donaven lo teler de fil, si no entraves al teixir,

si no entraves al teixir, te donaven lo teler al teu compte, o sigui, que llavors

treballaves, primer amb una senyora t'ensenyava [ ... ]. Mentre eres d'aprenenta
passaves pel grans que hi havia, eren grans, bueno com nantros aquelles no

ies, que m'entens?, perquè n'hi havia una colla de tres o quatre anys més i els
hi dèiem les grans, eren elles. Doncs passàvem per les teixidores i en pic se

deien, ara la setmana que ve ja et tocarà fer el teler perquè la feina això. I lla
vors te donaven lo teler, que podia ser estret, si tenies la sort, o la desgràcia que
et tocava l'ample, de núvia, com jo ... doncs fèiem roba de núvia.

I sentia l'encarregada que es deia C. B., ferma i maca, i jo li vaig pregun
tar:"l aquests llençols, qui els porta?" I em va llamar molt l'atenció, perquè són
de crespó, són pels lords inglesos i només hi havia quatre o cinc senyores que
els fèiem, eh?, senyores amb allò portaven un munt de telers, senyores fermes,
eh?, fermes elles, i después també em va llamar molt l'atenció que per allí al

costat hi havia una senyora que feia roba de paraigües i agafa't! La G., es deia

G., feia roba de paraigües i era més estreteta dels quatre pams, era més estreteta

i tot i així ni que fessis així ... Mira aquí es teixien, nena [assenyala el canto

de la taula com si fos el teler], aquí a tilla distància així, fèiem així i embotí
em les mans, de la roba tan ferma que era. I a mi això, venint del poblet, sen

se veure cap fabrica, ni sentir-la nomenar ni res, me va impressionar molt.

Quan ja vaig sapiguer una mica me van posar al capdamunt en dos

telers d'augment, que eren més de quart, que ella també els portava i jo era

prop d'ella i allí vaig trobar aquesta noia i d'altres com ella, que els hi dèiem

les grans, perquè tenien tres o quatre anys més que nantros i en sabien molt.

Hi havia vegades, més de quatre vegades:"Mira, aqueta passadora no em passe.

"Cony, no et passe, fes-ho així o aixà, eh?". I t'ho deien bé amb carinyo, no t'hi

anaven, però perquè ho entenguessis, no allò que fem escooolta, no, eh? Doncs

així, així i així i els hi podies preguntar les vegades que volguessis, eh? Buen,
a allavons hi havia un contramestre, que era molt bon home. Era una sedera

amb totes les de la llei, l'haig d'alabar, perquè m'hi vaig sentir molt bé, vaig
tindre molt d'apoio, en cosetes, i a mi em van apoiar sempre molt i érem dos

centes seixanta dones i ens aveníem totes. I quan una li passava alguna cosa

no calia que els hi diguessis:"Mira què em passa". No, només que ho sapigués
una, de l'una passava a l'altra, però chiton, ja m'entens? S'ho quedaven, ni fe

ien comentaris, si et podien ajudar, t'ajudaven; a mi, moralment, me'n va pas
sar una i em van ajudar molt, totes, tota la fabrica. I. ... llavòrens, doncs, bueno

allí mos vam sentir molt bé. Se feien, ja et dic, uns teixits i unes robes precio
ses.



I. .. después allí al meu costat se feia roba de labrats. Saps què són

labrats? Damassos, i no vulguis sapiguer perquè les noies que portaven teler,
de labrats, només ne portaven un i també eren amples i si ho vols veure, vés

a Misericòrdia, a dalt, al cameriu, dalt al cameriu que allí hi han metres i me

tres, tot lo cameriu, de roba que es va fer allà a la fàbrica i la va fer una noia

que es deia T.B.També fèiem, també fèiem les solapes dels, dels ... [assenyala
laforma de la solapa d'un esmòquing]. Però no t'ho pots arribar a imaginar
se'n deia sederia i es feien de seda natural, del gusano, però aquí de gusanos
no n'hi havia, venia de la Xina o del Japó, o no sé com, rnmm, era seda que,

mrnm, la roba quedava groga después ja hi devien, mmm, groc amb allò eh? Les

bitlles, després ja hi devien donar color, se'n feia de dorada, també, que no sé

perquè servia; tinc una agulla a casa de ... d'aquella cosa dorada i també més

cap als últims se va arribar a fer nailon, que era el començament [es refereix
als darrers anys de lafàbrica entre 1960-1965, època en què va arribar el

niló a Espanya]. Per fer nailon era, ja marxaves, ja, la seda eh?, i molt maca.

Después també feien molt de forro blanc, molt raso i hi havia alguna
que quan s'havia de casar, perquè quan jo em vaig casar i quan ella es va ca

sar, de blanc no es casaven la gent, encara hi portàvem ressaca de la postguerra
i de blanc no s'hi casaven i allí feien vestits de raso per núvies, dèiem vestits

de núvia i alguna es va atrevir a demana'l i li van vendre.]o per mi no en vaig
demanar, però el vaig demanar per una cosina meva i me'l van vendre, eh? Però

havies d'anar al despatx a demana'l i, i, i ... bueno. Només te puc dir que ha-

·via un ambient molt remaco, molt i això sí que aquí vull que quedi constàn

cia que el cameriu de la Misericordia hi ha aqueta roba de la fàbrica, que no

crec que hi sigui en cap més puesto, i és preciosa.
Érem molta gent, ... tres parts, quatre parts de dones i mitja d'hòmens,

érem, eh? Se'ls menjàvem. No, no se'ls menjàvem, vull dir que manàvem

nantros, eh? perquè els anàvem a buscar s'ha espatllat això i si tardaven a

vindre a arreglar-t'ho, hi anàvem i els hi dèiem:"Eh! tu" o "1 a mi que aquí, que

allà", que volíem treballar ...

[Els homes] sí que treballaven, però els hòmens no teixien; anàvem a

preu fet, nantros, i a l'anar a preu fet no podíem perdre temps nantros ....Anà

vem a preu fet i amb lm rellotge allí al teler que marcava els metros.Ia t'ho he

dit, amb, amb bon sentit, se'ls menjàvem, pel sentit de que ens havien de fer

cas. L'altra, Ia màquina parada no feia res, i si havia marro, les que ens ho jugà
vem érem naltros, o sigui que l' ... , això de fer un treball és molt maco. Els

hòmens hi entenien també amb els teixits i ho entenien tot, tot, igual que una

dona. Però hi havia tres o quatre encarregades, que en sabien moltíssim. 1 a la

mica que et passava alguna falta amb el teixit, alguna falta, venien elles i t'ho

solucionaven i, en fin, els hi buscaves ajuda, venien, i havia vegades que et

passaven coses, doncs, uns desgarros molt forts a la roba que en dèiem tren

cades i ens ajudava l'encarregada, i també nantros s'ajudàvem.Allí s'havia de



treballar molt, treballàvem amb molt de gust, hi havia molt de companyerisme,
molt, molt, molt. I unes senyores molt maques, una tieta d'ella que ara no sé
si tindria noranta anys més que menos, noranta i alga, però d'aquesta, com la
teva tieta, n'hi havia tres a quatre a cinc a sis, però, eh?, i que ho sabien fer tot

i moltes no sabien lletra. Es miraven un paper que en dèiem la solfa, que ana

va, doncs, lo dibuix, que jo avui en dia, no sé si encara l'entendria, uns fils que
venien així travessers al llarg. Però és que la maquinària era complicada, quan
el sabies no, però primer era complicada. Doncs jo només t'explico que tot

això per mi va ser molt nou, perquè jo no havia sentit parlar mai de fàbrica,
ni de sederes, ni de seda, jo no havia sentit i quan veia que feien seda natural,
jo escrivia una carta al poble i li deia a la meva mare:"Fem seda natural". És que
era seda del gusano.]a et dic, hi havia molt bona harmonia entre totes pel que
més i .... , después, doncs, una altra cosa que una vegada la direcció de la casa,
crec, tinc informes de que també n'estava contenta de les treballadores. I de
totes les fàbriques de Reus, doncs aquesta, doncs era una miqueta, jo no dic
la primera, eh?, però si la Sedera el Puig Carcereny era, eh?, era ...

, jo ja no vull
dir la paraula.

I, después,ja et dic l'ambient era molt maco i crec que la direcció n'es
tava molt contenta, perquè van fer una festa que, també em dona la gana el dir

ho, que potser no s'ha fet, potser no s'ha fet en cap fàbrica. La direcció de la

casa, jo crec, que se n'estava contenta llavòrens, eh?, perquè resulta que jo, que
jo sàpigui, no sé cap fàbrica i allavons n'hi havia moltes, que haguessin fet una

festa i al fundador de la fàbrica li vam regalar entre tots, entre els de Barcelona
i els de Reus, un busto, el senyor Puig, que es deia Puig, i la seva dona

Carcereny, per això es deia sederia Puig ... No, van fer el Sant]ordi, van fer el
Sànt Jordi i allavons se li va regalar aquest Sant Jordi a aquest senyor que ho
va vindre ell, expressament, per recollir-ho. I van vindre tots los viatjants, i tota

la direcció de Barcelona, que havia un despatx de distribuïdors ... Allavòrens
venia cada setmana un camión a buscar les peces fetes, de Barcelona, venien

dos xofers, doncs quan van fer aqueta festa, que jo recordi no s'ha fet, que ella
té retratos, pues allí es van dir dugues poesies molt maques i no les he tingut
mai escrites i sempre me n'haig anat en recordant, que si deixes una mica de
memòria com que no sé escriure el català, bueno, però te les recito? Doncs
vam ter una festa i ens van fer una mica de refresc, de berenar. I van arribar tots

los de Barcelona, que anaven colla i deien:"Vindrà l'E., l'E.". L'E. era germà d'un

apoderat de la fàbrica que es veu que hi havia treballat i es veu que era com

a xocantot [ben plantat] i les més grans el coneixien. I ara vindrà l'E., bueno
una noia de la fa ... una senyora ja gran, de la fàbrica, junt amb la seva tia van

fer una poesia i la van dir davant de tots nantros i de tots, a veure si me'n re

cordo:
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En aqueta casa nostra,

orgull de petits i grans,
més des d'ara prometem-nos,
jer-la entre tots més gran.
Que sigui d'altres la guia
i marquin sempre el camí

i sàpiguen tots nosaltres

el goig del deure complit.
Els que tanquen aquí dintre (jo et faig los gestos)
braç forçut i cor ben net

que tenim perpatrirnoni
el goig del deure complert.
I a la direcció de casa,

que els hipodem demanar

que no bagin jetjins ara?,
que n'és la casa estimada

que llencin metres i metres

als mercats més importants
que els obrers d'aquí la jàbrica
de teixir no es cansaran.

I la direcció de casa

i a les que avui jem homenatge
(perquè van fer un homenatge a nou senyores que es

jubilaven, velletes)
què els hi podem demanar

que no hagin jetfins ara

que n'és la casa estimar.

I a més, que diguin per arreu on passin
com si escampessin llavor

que la casa on s'han jet velles

és i serà la millor.

No l'he tingut mai escrita i la va fer ta tia i la R., la ER., una ordidora,
sa tia era molt ferma i després contesten los de Barcelona, cantant, tots los de

Barcelona.Te'n recordes què van cantar? A veure, jo faré la tonada, perquè la

tonada no sé de quina cançó és, bueno, però me'n recordo eh?

A Reus, bella ciutat,
hi ha dintre una sedera,
hi ha gran solemnitat;
hi ha gran solemnitat.

Son nom tots coneixem,



son nom tots coneixem"

perquè la gran empresa
es diu Puig Carcereny,
es diu Puig Carcereny
En premi a durs esforç,
en premi a durs esforç,
avui són nou companyes
per qui es fan els honors,
per qui esfan els honors.

I elpersonal de Barcelona
també ha aportat son gra de sorra,

fins un company que està cridat

com homenatge
com homenatgefarà un xiulet,
farà uri xiulet.

Ijuntant les nostres veus

s'alegrem tots aquest dia.

Ijuntant les nostres veus

amb elpersonal de Reus,
tots units treballarem

per l'empresa,
per l'empresa.
Tots units treballarem

per un nom, Puig Carcereny.

No te'n recordaves d'això? Pues jo, mira! i no ho l'he tingut mai apun

tat, allò que a la meva edat ja, fill meu, después de tants anys i que var fer això

potser fa era soltera jo, fa quaranta-sis anys que estic casada, era soltera i

después lo que no me'n recordava molt de l'estrofa, però he fet memòria,
perquè no està apuntat a cap puesto, que:

La Direció de casa,

que orgullosa avui n'està, -això no me'n recordava

que tingui vista i audàcia,
per saber-ta ben manar,

que llancin metres i metres

als mercats més importants,
que els obrers d'aquí, la fàbrica,
de teixir no es cansaran.

Sí, però ben fermes. I después aquest senyor que et dic, aquest E. diu

que havia anat amb una noia de Reus, i ta tia i la S. i una colla, li ham de fer dir
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aquella cançó que va fer per la M.li ham de fer dir ... , era de Barcelona i va

vindre una temporada i llavons diu, va fer una poesia que es deia ... sí, sí, a

veure si me'n recordaré d'aqueta, aquest la va dir, perquè li van dit-, però aqueta
no la va dir cridant, la va dir en un rotgle. Sí, torna a dir allò que vas fer per la

M., torna a dir allò que vas fer per la M. i llavòrens la va dir:

Tant si ho creus com si no ho creus,

quan et cansis de viatjar
cap ciutat has de trobar,
que t'agradi tant corn Reus.

I si voleu preguntar,
perquè en sento admiraciá?

Vos diré en contestació

què és boruca fins rabiar:

No es formós mirant al mar,

tant moment que neix el sol,
i delícia el refilar
del canari a rossinyol.
I quan ve la primauera,
quan el camp s'omple de flors
i l'oratge porta olors,
no en sentiu joia sincera?

Això és Reus, totpoesia
flors, olors i rossinyols
des del carrer Monterols

a la boca de la Mina.

A més la joventut
és orgull de la ciutat.

Tant si són roses com morenes

que et deixen bocabadat,
les mires uns breus moments

i desvarieges un any.
Compreneu, doncs, no és estrany
que hi bagin tants casaments.

Per lo tant he decidit

viure a Reus i serfeliç.

Bueno aqueta festa, a mi em va impressionar molt, perquè jo no ho

havia vist mai una cosa així en tanta gent, te dic la veritat, ja et dic era soltera

i fa quaranta-sis anys que sóc casada.Això fa molts anys. Si rumiàvem bé sabria

l'any, doncs que va ser.

[Fa quaranta-sis anys] que estic casada, però jo era soltera, allavons

també t'haig de dir que quan se casaven [les treballadores de lafàbrica], entre



totes passaven la recol-lecta i havia que hi feien regal, eh?, i el regal s' exposa
va, hi havia alguna brometa, però de bon gust, no de mal gust. Hi havia algu
na brometa, dintre d'allò, però de bon gust. La que érets més amiga feies el

regal particular, però si no: "es casa fulana eh? perquè passaves teler, per te

ler, persona a persona a dir: "Se n'han donat les amonestacions", "Ja m'han
donat", perquè allavons t'amonestaven, "Ja m'han donat les amonestacions", i
es feia regal.jo només te vull dir, i ho vull recalcar, que hi havia un ambient
preciós i jo que venia d'un poblet, em vaig trobar una cosa ... , una segona fa
mília molt remaca. Si et passava alguna cosa, jo sé que ho sabia tothom, però
ho sabien però ... res de xius-xius, i allí xiu-xius, eh, no, m'entens? I, ja et dic,
l'ambient de la fàbrica nostra, Sederia Puig Carcereny, tu recalca-ho perquè era

molt maca i he portat en ella per testimoni.
[El meu marit] és de Reus. És de Reus, perquè a Reus enganxen.A la

fàbrica no el vaig conèixer.Anàvem a ballar, allavòrens als Ploms, als Ploms,
però era allà baix que feien ball els diumenges, a la tarda i anàvem a ballar i allí
el vaig conèixer. Después, també hi havia molta tradició, molta, que els nuvis
anaven a acompanyar a les núvies al treball, hi havia molta tradició. Inclòs hi
havia vegades, sortíem i plovia, les que eren més grans, molt veteranes, ja te

nien un paraigua a baix al vestidor, perquè, plou, ja ho tenien, però les que no

ho teníem hi havia vegades que elnuvi nos el pujava. Generalment pujaven,
no era molt lluny de Reus i bueno ...

[La fàbrica estava situada a] les galeries Antich, una miqueta més
amunt, al davant.Ara hi ha viviendes. Una miqueta més amunt de les galeries
Antich, l'altra mansana, al davant. Sí, lo xalet, sí, el terreny tot això donava casi
a les galeriesAntich. Sí, tenien [els amos de lafàbrica] un xalet molt preciós ... ,

hi havia un xalet i un terreny, que era d'ells, amb arbres, grans arbres. No hi van

viure mai aquí.
Pues ens venien a acompanyar i alguna vegada a esperar, n'hi havia

molts. Después també hi va haver una temporadeta que n'hi va haver dugues
o tres que els nuvis eren del camp de l'aviació i pujaven, venien, aquells com

que tenien més ratos lliures, doncs aquells també pujaven a acompanyar-les.
Un va ser Q., i en S., i quin atre? Quin atre va ser? No sé si van ser, doncs, tam

bé amb ells vestits de soldadet pujaven a acompanyar o a esperar les núvies,
sí, normalment, normalment, eh nena? totes les qui en aquelles èpoques i al
meu clavant i al meu clarrere anant se van posar a festejar es van casar. Sí, totes,
eh? O sigui també teníem bona reputació, eh? I después nantros érem, també, ben

ensenyades de bones mestres que hi havia allí, eh nena? Les grans, elles i después
n'lli havia, de bona gana ho clic, si a mi em passava alguna cosa hi anaven, érem,
erenles grans, después venien unes altres cie més grans, eren molt fermes i d'aque
lles vam adependre molt ... molt. I modos, i no sabíem lletra.

[Quan ens casàvem]la majoria a treballar igual. Si teníem canalla.Io
vaig treballar fins que va tancar, fins a l'any 65 que van plegar, que va tancar

la fàbrica. 1. .. i jo des dels cat. .. , des de, no havia fet los quinze anys, encara

catorze, finses que va tancar la fàbrica. Después ja vam anar, después ja, saps

145



146

el què va passar? Que jo tenia una xiqueta, que tenia sis anyets, això t'anava a

dir, que tot i treballant llogàvem una dona, la majoria totes no teníem la sort

de tindre sogra que ens pugues fer càrrec i pagàvem una dona que ens

aguardés la criatura. Si en aquell temps que es guanyava poc, eh?, vull dir.

Bueno, tot anava igual, eh? Anava en consonant, no? I después, no, después ja
quan va tancar la fàbrica, no. Moltes, moltes ja no vam anar a cap puesto, la

majoria no.

Después, també, va durar molts anys fins a última hora feies jornada
partida. Saps què vol dir jornada partida? Quatre hores al dematí i quatre a la

tarda. Fèiem festa el dissabte a la tarda. Era la moda així allavòrens. En la nos

tú, el dissabte a la tarda ens donaven festa, però havies de fer una hora més

cada dia i llavòrens moltes, moltes, doncs a les dotze corrent, corrent, anar a

buscar la criatura a col- legit, això, corríem carretera avall per anar a buscar la

nena o el nen al col- legit. Els hi donàvem dinar i corre, corre, corre, allavons,

mira, igual jo la deixava jugant a ca ma cunyada fins que vingués aquella senyo
ra i cap a treballar a les dugues nantros. Sort que Reus no és res a lluny,
allavòrens menos. Que m'entens?

[Et donaven] sis setmanes, sis setmanes per tindre el crio. Per casà's

no sé si eren deu, deu dies. Deu, entre el diumenge i el dissabte, deu dies fè

iem. Una setmana i et pagaven lo jornal base, igual no preu fet, però lo que
estava estipulat. [Rectifica el temps del permís de maternitat] Sis setmanes

abans i sis setmanes después. No, quatre mesos no, com ara. No tants mesos

com ara, no.Allavons plegàvem, sis setmanes abans, no ho podíem fer com ara

fan que treballen fins a, fins a que tenen el primer deixonses. La que li dona

va el pit, te la portaven a mamar i donaven la mitja hora que tocava. I en mit

ja hora anaven babe al vestidor, que era molt tranquil, que era un vestidor que
ens penjàvem la roba, no?, i era molt tranquil i allí donaven mamar a la criatu

ra i no havia ningú més per allí. La senyora que te la portava o la mare, o la

sogra o la tia, qui fos i tu.

Totes anàvem negres, les teixidores coll blanc, les de Ia preparació, de

les bitlles coll rosa, les dels ordidors, allò que t'he dit ordidors groc, i ... les dels

debanats el portaven blau.Te la donaven ells; dos, dos bates a l'any, te l'havies

de fer tu. Era roba de cotó negra. Tu t'havies de fer, si la volies auberta del

davant, del davant; si la volies auberta al darrere, pues al darrere, amb les but

xaques.
Una altra cosa et diré. Vam adeprendre i en sabem totes parlar amb

signes. Vaja! Perquè, veus, jo era aquí dos telers més cap allà, què és un bon

rotllo, eh?, hi havia una i a lo millor tu et giraves i aquella ja teia rato que teia

així [amb el dit de la ma dreta assenyalant-se el canell de la mà esquerra,
el braç esquerra estirat, on es suposa queportem el rellotge] ,no la veies, però
et giraves, ja sabies que t'ho deia a tu:"Què vols?" [fent un moviment amb els

muscles i el cap com de no saber] "Quina hora?", í et feia així. Saps què vol



dir?: "Quina hora és?" Doncs si eren les onze [amb la mà dreta fa una incli
nació cap a l'esquerra], les dotze (fa el gest de menjar, la mà dreta amb els
dits apretats cap a la boca]. Les onze, perquè és la inclinació de les onze, eh?
Les onze, així [repeteix el gest] i llavons, per exemple, dos quarts de dotze [per
fer els dos quarts assenyala la meitat creuant els dos dits índex, fent la fi
gura com d'una creu i després el gest d'anar a menjar] o dos quarts d'on
ze [també dues seqüències de gestos:el que representa els dos quarts i el que
representa les onze], de cinc [dues seqüències més.primer; el gest que repre
senta el dos quarts seguit de la mà oberta amb els cinc dits, que represen
taua les cinc]. Finses a deu podíem fer anar els dits, però quan érem a l' onze,
no. Que m'entens? Si era la una, si eren les dues, si eren les tres, fins a deu fè
iem anar els dits, deu [obre les dues mans amb tots els dits, per representar
les deu] i si era les onze ja fèiem així [el gest esmentat], i si eren les dotze l'ho
ra de dinar [el gest esmentat], i si eren dos quarts de dotze, doncs dos quarts
de dotze [la seqüència dels dos gestos], i si eren dos quarts d'onze, dos quarts
d'onze i si eren dos quarts de cinc [ídem].Anàvem així.fins a deu anava els dits
i después ja anaven tal com t'he dit.Allavons,per exemple, ella s'havia fet mal,
posem no? i, posem, li havia caigut la llançadora o d'allò:"Què et passa?" [po
sant-se les dues mans alpit i obrint-les alternatiuamenti i cridava perquè sa

bien que tu érets del rotllo de per allí. "Què li passa" [assenyalant cap on es

tigués la companya amb el dit índex ifent el gest esmentat abans d'inter

rogació, a sigui, muscles aixecats cap a dalt i mans obertes], i senyalava cap
allà i com que tu ja sabies que, poc més o menos, doncs o si havia caigut o una

torta, era de gros, eh?, gros era. Pues no res, tranquil-la, no res (fent amb el dit

index de la mà dreta que no i després com espolsant les dues mans]. Espe
ra't, mira saps què? Alguna vegada, bueno ara t'ho clic així en paraules. Si no ens

enteníem li deia tu cap allà a renta'ns les mans [amb el ditpolze e�tirat as

senyalant cap a la dreta i després fregant-se les dues mans com si se les es

tigues ensabonant] perquè hi havia una colla d'aixetes per pode's renta's les
mans. I tu anaves allí a rentar les mans i ella venia i allavons deies no s'ha fet
res o ... Sí, una mica, sí, una mica que podíem parlar. Però bueno pel teu inte
rès havies de marxar ràpid cap als telers, perquè sinó els havies de parar.

Passava un encarregat, después passaven un director, molt bones per
sones, los que vam tindre que van passar. Passaven a mirar a vere com t'ana
va la roba, doncs, eh? un visto bueno, un vistasso, los més grossos, lo del tot no

surtía [es refereix al càrrec més alt de lafàbrica] casi mai, era al despatx, tam

bé hi havia tres o quatre escrivantes [secretàries], que ell ja no ho era per això.
Era tot una sala, tot una sala. Quedaven a part l'oficina, però tot era a la mateixa

planta. Calla que a lo millor dèiem:"Fa calor" [la Cfa el gest de tenir calor

bufant i ventant-se amb les dues mans] i 1'altra:"Fot no et deus trobar bé"
[movent la mà de baix a dalt i despréspassant-se-lapelfront en senyal com

de tenirfebre] volia dir tens febre, perquè, perquè fa calor i l'altra:"Calor",fent
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així [bufant i ventant-se las cara amb les dues mans alhora] ja sabies que

et deia:"No et deus trobar bé".

La fàbrica era més aviat calorosa. Calorosa, perquè, per l'aire, per la

seda no pots tenir aire. La seda no vol aire ni vol res.Vol calentor. Sí el filatge
volia calentor i per això hi havia molta calentor, sí.A l'estiu era fatal, patíem
molt, esperàvem les vacances en candeletes. Ens feien caure [les vacances] que

vingués ellS d'agost.perquè ellS d'agost sempre és entre setmana i és un dia

més, que m'entens? Aquests dies de festes se pagaven, doncs si havien festes

a dintre de les vacances se costaven amb els dies de les vacances i se pagaven

amb les vacances i aqueta paga ja no la teníem."

TEIXIDORA61

Jo des de molt petiteta vaig ser en lm mas, molt petita.Vaig anar a l'es

cola! Vaig estar en un mas, havia de pujar ... Ja deuria tindre tres anys, deuria

tindre jo ... o tres anys i mig, una cosa així, devia de tindre, no se ... Era petita
així quan vam anar a la Mussara, després vam anar allà, vaig anar al mas del ter

me de Cambrils, i pujàvem a Reus, una hora i mitja de camí per anar a col-legi,
pujàvem ella i jo, després quan ella va ser més gran, pujava amb el meu germà,
que tinc un germà més petit, al col-Iegi una hora i mitja, pujàvem el dia que

podíem, perquè si feia fred, si plovia, ja no podíem pujar, caminant, caminant.

Ja em diràs! Una hora i mitja de pujar, és clar, ens quedàvem aquí dalt. Vam

arribar aquí, Reus, que tenia dotze anys, sí, i de moment me van posar a cosir.

Vaig anar una temporada a cosir.Vaig anar a fer d'aprenenta, portar vestits, que
llavors anàvem a portar els vestits a la modista, tu ja no ho has vist, anàvem en

uns draps grans, allí portaves el vestit i ho portaves a la casa de les senyores,

vaig estar una temporada allí. Después vaig anar en aquesta fàbrica de capses

que t'he dit, que jo allí ja hi estava bé, perquè allò, a mi, del cosir no m'agra
dava gaire. I després vaig entrar a la Sedera. Així que a col-legí hi vaig anar molt

poc i encara hi vaig anar jo més que ella, i sé menos perquè jo sóc molt tonta,

no m'agradava anar a col-legi. I ves no sé res, però vaig anar poc. I después
doncs ja vam pujar i em vam posar a cosir, encara vaig anar uns quants mesos

a repàs, la mama em va portar a repàs, però no ... vaig aprendre gaire cosa ...

i ja a col-legi poca cosa.

Vam pujar aquí a Reus i als 14 anys me van cridar a la Sedera a treba

llar .... Abans de treballar a la Sedera, vaig estar treballant a una fàbrica de car

tró.però llavors només tenia 14 anys.]o quan vaig entrar a la Sedera,però,feia
pocs mesos que els havia fet. Vaig estar uns quants mesos només, perquè jo
encara no tenia l' edat per poder entrar, doncs, perquè jo vaig fer els anys per

61 Entrevista realitzada i transcrita per Ana Ma López. Hi ha referències a una tercera per
sona perquè la informant va estar acompanyada per la seva germana, també extreballadora de

la sedera.



juny-juliol. I aquí vaig començar al novembre. Doncs aquest temps vaig estar

treballant a una fàbrica cle cartró. Però a la mare li semblava que treballar a la
seclera era millor i com que la meva germana, ja hi treballava, pos entre tot, pos
és clar, jo on me van posar, me van posar a la seclera i jo com que en aquell
temps era així, clones a la seclera. Ella.ja ella se'n van cuiclar, no sé ben bé com

ho va passar, perquè fa tants anys, que no sé com va passar, però, sí, el cas, és

que, jo hem vaig fer un tip cle plorar, quan vaig haver d'entrar, perquè, jo, ja
m'estava bé el puesto que estava, però doncs ella l'Iu semblava que Ia sedera
era millor. Llavors tothom que pogués entrar a la sedera era, tant, tant ... Bé,
doncs mira, ... ja estava al puesto que estava, però doncs mira, me va posar a

la seclera i a la sedera vaig anar.

I doncs ... vaig començar cl'aprenenta. Allí doncs, a la sedera, hi havia
doncs moltes màquines, jo em van posar d'aprenenta de fer bitlles, ves primer,
després quan ja van passar dos anys, em van posar cl'aprenenta als telers.]o
sempre havia estat molt tímida, molt ... , molta vergonya, entrar allí, tota Ia gent,
amb aquelles noies que te miraven. No, lli havia noies joves, sí, era joventut, allí
a les bitlles, perquè jo vaig començar a les bitlles, totes érem joves, totes eren

noies joves, perquè allí s'Iu entrava d'aprenentes, entraves allí quan entraves.

Però doncs allò que passa, que quan entres de nou, no ... , sembla que .... Ara

después m'han tractat tant a gust ... , que jo els telers, m'han agradat tant, tant,
tota la vida. Després m'he trobat molt bé, molt bé, ja m'agradat molt, molt, molt,
la feina. Después ja vas fent amistats, ja et vas coneixent, ja d'això ... Después
els telers, clones, també les teixidores, me volien molt.

Quan jo feia d'aprenenta, era a la sala de baix, perquè allà hi havia tres

sales de telers, jo estava a la cle baix, havia de fer, quan feia d'aprenenta, pues ...

anar a buscar les bitlles per a les teixiclores, havia de pujar sempre tres pisos
per anar a buscar les bitlles i baixar un munt de vegacles cada dia, cada turno

havia de treure els trossos dels telers, el que feia era això. Després mentrestant

no tenia feina aprenia a portar el teler i quan vaig passar a l'any i mig o clos que
estava d'aprenenta, me van donar ja telers, i primer quan faltava una teixido

ra, després ja em van donar els telers per porta'ls jo i de moment portàvem dos

telers, les teixidores, clesprés quan ja feien uns anys, no me'n recordo. D'això
ha passat molts anys. Allavors més o menys, ja feia potser cinc o sis anys,
allavors me'n van donar quatre, que llavors allí hi va haver una miqueta de

jaleo, perquè no volien que en portéssim quatre, però doncs a les que els hi

va semblar els hi van clonar quatre.Io vaig ser una d'elles. Después, doncs allí

van passar que van haver d'ensenyar homes també, perquè van posar llavors

homes.

Portàvem les quatre màquines. Que, és clar, llavors de moment les tei

xidores no ho volien, que hi havia el doble de feina, no?, però, doncs, la casa,

clones, va voler i clones se'n va donar quatre. Después, aquí van passar potser
un parell d'anys fent això així, después van posar la sedera nova allí baix, van
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posar la sedera. Jo estava a la mateixa fàbrica, però, doncs, estava aquí a la

sedera del Pasqual, doncs, que hi havia allí baix ... Casacoberta ... aquí al puesto
que ara hi ha l'Hotel Gaudí, sí allí era la sedera on estava jo. Quan feia deu anys

potser, eren aquí dalt, treballant, van fer la sedera nova d'allà baix al passeig, és

aquesta que hi ha al passeig de Misericòrdia. Doncs llavors van començar
homes a treballar la sedera; abans de teixidors, no n'hi havia homes, hi havia

dones. Hi havia els contramestres, els contramestres diguéssim eren homes; de

teixidores, només lli havia dones. El contramestre era el que arregla els telers;
quan s'espatlla un teler, doncs, vas a buscar el contramestre. Després van en

trar homes a treballar.]o, precisament, vaig haver d' ensenyar homes i després
van anar en aquella sedera d'allà baix, doncs, si aquí dalt portàvem quatre te

lers, allà baix, quan van anar allà baix, en portaven setze. Allà baix ja hi havia

més comoditats, perquè llavors les llançadores, allí ja hi havia, per exemple, si

un teler era de quatre colors, doncs, ja hi havia un calaix d'un color, això, això,
i ja posaven una fila de llançadores de cada color i el mateix teler anava can

viant quan acabava. Aquí, com aquí havies de parar tu, allà baix no, per ell sol

ja es canviava.]a canviava la llançadora, canviava el color, doncs, era més fàcil

perquè ho canviava el teler, no calia que paressis, tenies que anar en tanto, en

tanto, veies uns cavallers, uns fils, unes coses que tiraven de cada fil que allò

ja parava, se trencava un fil i es parava el teler. Si se trencava el fil, havies d'anar

allà, havies d'anusar, havies de passar per les malles, per la pua i passar pel
davant i tornar a engegar; si se trencava el fil i no ho veies, allò s'enredava i

llavors la roba s'enredava i llavors la roba sortia malament. Aquí baix ja era més

moderna ... doncs, ... era més ... Aquí baix portàvem més. Setze telers, que ja
era molt. Llavors hi.havia una carregadora, era una noia que ho carregava,
doncs ja, doncs que carregava les llançadores, tu només tenies que vigilar la

roba, passar els fils i tenies molta feina, que no paraves tot el dia, tirant amunt

i avall.

Fèiem vuit hores. La primera, quatre i quatre. Entraves a les sis del matí

fins a les deu, tornaves a les dues i fins a les sis; l'altre setmana entraves a les
deu i plegaves a les dugues, després tornaves a les sis de la tarda i plegaves a

les deu de la nit. A la nit allavors no en fèiem. Aquí dalt sí, allà baix no. Van

posar homes, va ser per això que van posar homes, perquè a la nit llavors allà

baix fèiem un turno. Després ja van posar, quan vam anar allà baix, van posar
després les vuit hores seguides, te posaves a les sis del matí fins a les dugues.
Llavors sí, ja van posar el turno de nit a tots naltros i tot, primer només als ho

mes.Tu plegaves a les deu de la nit i entrava un home fins a les sis del mati.A
la nit feien torn seguit d'homes. Llavors, treballaves fins la nit de dissabte. Dis

sabte a la nit ja no treballàvem, plegaven a les sis del de matí, els homes i fins
a les sis del de matí que no anàvem natrons el dilluns no s' engegava. Diumenge
quedava parat. Primer es van reduint les hores, primer dues, després quatre,
fins que vam estar que el dissabte no fèiem res. Quan vam aconseguir la mi-



llora ens van posar al turno de nit. Que allavors fèiem set dies de treball i dos
de festa. Llavors treballaves dissabte, diumenge, fins al dia que et tocava. Co

mençaves, per exemple, dilluns al dematí, treballaves tota la setmana de nit,
plegaves dilluns a les sis del matí. Feies dilluns i dimarts festa, començaves el
dimecres a les sis del mati.Això ho vaig fer fins que vaig plegar de treballar.

I allí vam passar aquest any, allà baix portant setze telers, después ja es

va anant enredant la cosa i va haver suspensió de pago i tot això, bueno.

Después, allà baix, quan vam anar van posar una sala que eren més moderns
els telers encara. Allà baix aquells homes en portaven quan en portaven?, vint,
no tants vint, sales d'homes, només homes ... , però naltros en portàvem setze

i ells en portaven més, però eren molt llargs, molt grans.
Fèiem roba de brodar, roba de vestir, però de doble ample. És que pri

mer les fèiem naltros, els telers que portàvem naltros, de setze telers, eren de

80-90, les peces que fèiem abans eren estretes i aquests altres telers ja eren

d' 1 ,80 m i llavors aquesta d' 1 ,80 sortien dugues peces de cada teler d' 1 ,80, i

anava això doblat així d'1 ,80, i doncs això del teler. Después va haver això, que
va haver suspensió de pagos, va haver això, i els vam posar tots aquests tan

grans, i ara últimament en portaven trenta telers cada una, tota una sala, tota

una sala de telers.Trenta telers. Havia un ajudant, que ja últimament, com que
és clar anaven treien personal dels puestos, només anaven treien, tu anaves

quedant sense telers, diguéssim. Jo vaig portar una temporada dotze telers

d'aquests amples, llargs, però después ja aquests els van treure perquè eren els

primers que havien portat, van quedar com antics, van posar més moderns i

llavors jo vaig quedar com ajudanta dels telers aquests. Hi havia tres senyors

que portaven la sala de trenta telers i jo era l'ajudanta de tots ells, quan se feia

una trencada, doncs tu havies d'anar a passar els fils, anar ajudant, fins que vaig
plegar als seixanta anys. Així doncs, treballant tota la vida a la sedera. A l'ha

ver tants telers per cada persona, perquè últimament, doncs, van donar aquests
trenta telers, que primer no els portaven tampoc tants ells, els van donar 30
telers a cada teixidor, doncs, és clar, vam quedar tres teixidors i jo, i jo els aju
dava amb ells a passar els fils quan se feien trencades, havia de ser jo la que
havia de fer ... però era molt pesat,jo no, ui!, tants de telers no.Mare de Déu!,
és una bogeria, allò d'haver de portar tants telers, doncs jo llavors havia de

passar els fils, per exemple, havia de sapiguer, bé, doncs les remeses, i els d'ai

xò ... per poder. .. Dels dibuixos, per sapiguer doncs on havia d'anar el fil i

triar-ho i buscar-ho i llavors és una miqueta, doncs, pesadet de fer, perquè,
primera, no hi arribaves i, después, que hi havia tantes malles i tantes coses,

doncs que era una miqueta pesadet de fer; però doncs mira, doncs a mi m'agra
dava molt, jo si se feia una trencada gran, jo disfrutava, perquè m'agradava
passar els fils i d'això ... , m'agradava molt, treballar així amb els fils.Vaig treba

llar quaranta-sis anys. Sí, delS1 a197, que en fa d'anys.
Primer una teixidora ja ho va ensenyant a l'altra, perquè jo quan era

aprenenta, la teixidora, que quan estaves d'aprenenta, doncs, i tenies la sala

arreglada, anaves amb una teixidora i mentre no tenies feina, doncs, ella t'ex-
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plicava com ho podies fer, t'ho ensenyava i tot. Vaig estar dos anys als telers

aprenent-ne, dos anys, però no és que estessis aprenent sols allavors. Havies de

fer, havia de fer, anar a buscar les bitlles per a les teixidores, treure els trossos

dels telers, perquè abans, ara els treien els homes, però la roba quan surt s'en

rotlla baix i quan n'hi ha x metres, doncs llavors aquest tros s'ha de treure,

perquè torni a posar-se les altres, doncs això ho havia de fer l'aprenenta allà

dalt llavors.Abans feien unes peces petites, que aquí dalt eren uns telers pe
tits i a lo millor hi havia una peça, hi havia tres-cents metros, quatre-cents
metros, en tota la peça que allí feien en tres trossos, però aquí baix, onze mil

metros, dotze mil metros de roba. Anava en un plegador i allí enrotllat, enrot

llat, enrotllat, allí llavors trèiem el plegador. Quan surt del teler feta, surt per

baix, surt així, per baix, aquí baix se plega amb el plegador, llavors aquest ple
gador quan està ple d'això talles la roba, llavors treuen aquest plegador, en

posen un altre i llavors se torna a enrotllar allí la roba feta, aquí baix és molt

pesat, perquè són molt grans les peces, hi ha molts, com a molt metros, però
n'hi fan unes preses grans, ara grandíssimes.

Llavors ja te posen a la màquina, per exemple, aquí dalt te posen en dos

telers, no?, i llavors allí la feina que et van posant tu la vas sapiguent, t'ho han

ensenyat; aquí dalt era més fàcil. Allà baix hi ha uns papers. Allí baix, ja era més

complicar, perquè hi ha uns dibuixos molt grans, que això dels dibuixos jo ho

vaig anant aprenent doncs veient-ho, no allò que vas a base de fer, vas anant

aprenent, doncs allò, ja veus, per exemple el dibuix, ja el veus doncs més o

menys no, i ja el vas aprenent. És clar quan te venen fils trencats, quan se va

trencar, doncs tens que sapiguer-ho fer, ni que no ho preparis tu tot, tota la

peça, perquè ja te v� feta, has de sapiguer com ha d'anar perquè quan se tren

quen els fils sapiguer-los posar. Allò, quan ho posen als telers, ho posen els

contramestres, que són els mecànics que se'n cuiden d'aquestes coses, es di

uen contramestres, i aquests col-Ioquen les peces al teler, col-Ioquen els pas
sants, lo del darrere, lo del davant. Quan està tot posat, has de passar tu els fils,
has de posar al darrere unes creus, que se'n diuen, són unes fustes que fan que
els fils facin creuat, allí passin els fils i llavors per trobar-los, doncs allí només

cal que busquis que quan hi ha dos de junts, no pot set. Ha d'anar l'altra, ve

iem, pel mig, perquè puguis buscar bé i trobar-lo bé.
La sala era tota plena de fluorescents. Era com un bloc de pisos, molt

gran, perquè és una sala grandiosa, llarga, gran, tota de fluorescents, però els

fluorescents, posats un a tocar de l'altre, perquè sinó fora fosc. Sí, sí, ... allí dins

és com si fos de dia, allí no te n'enteras si és cie nit o cie dia pesada allà dins,
perquè allí és sempre la mateixa llum.Ara no hi ha finestres. Aquí dalt sí, per
què aquí clalt quan passaves a la gent ens miraven a baix com treballàvem. Hi

havia molta llum, però amb la llum de claror del dia, no, no servia per treba

llar, no, no, no hi havia llum prou, no hi havia doncs tants fluorescents, com allí



baix, ni res, però doncs també hi havies de posar sempre llum, sempre havi
es de tenir la llum donada.

Per al soroll a l'orella, també havies de portar taps ... pel soroll,perquè,
allí dins, ui! ... no t'entenies res, parlar així no podies parlar, havies de parlar
cridant, perquè als telers era el puesto que feia més soroll, als telers és ... molt,
molt de soroll. I abans encara més, perquè allò dels llançadors feien: era, era,

era, era, ... !, i pesaven molt, ara clones, no hi ha, però sí, hi ha molt de soroll.]a
passaven els inspectors, també sempre, per a veure les orelles, que portessis
els taps, sí per controlar els sorolls, hi havies de portar taps i si no te'n posa
ves, clones te renyaven perquè no te'n posaves, perquè, és clar, perjudica doncs
a l'oïcla, hi havia molt de soroll i molt cl'això, i mira i llum i unes naus molt

grans.
A la sala hi havia ... començant per l'aprenenta, que era jo, començant

per l'aprenenta. Començo per baix, l'aprenenta, clespués hi havia la teixiclo

ra, hi havia el contramestre, que això, més a menys de la categoría, potser de

categoría, poca diferència, perquè l'una era la que feia les peces i l'altre el que
arreglava les màquines quan s'espatllaven; això és lo que hi havia a la sala, hi

havia, i a la sala que portava, hi havia, cinc, deu, quinze, setze, clisset teixidores,
disset teixidores, un contramestre, un ajudant de contrarnestre i jo, a la sala

això, i un contramestre i un ajuclant, perquè eren dos. L'ajudant era, per exem

ple com si digués l'aprenent que, clones, se'n cleia ajudant, clones, quan arribava

un, doncs hi havia el contramestre i un altre que l'ajudava, doncs l'aprenent,
doncs que anava allí, l'ajudava amb ell, l'ajudant; havia el contramestre, l'aju
dant, les teixidores i jo.Això és lo que hi havia a la sala. Després, l'encarregat
era per tota, per tota la casa, doncs per tots els telers, un encarregat per tots

els telers, aquest se'n cuidava, doncs, de posar les teixidores, ell mirava, t'en

senyava, si convenia, a si feies una cosa mal feta, lo que fora, però d'encarre

gat,només hi havia un, després n'hi havia, doncs,la c.,aqueta que ... També era

una, hi havia, unes senyores, dugues, que eren, que deien encarregades, que
eren les que, quan se't feia una trencada molt grossa, anaves a buscar, amb elles

i venien i elles te passaven la, la, la ... d'això, però aquestes també eren ... Sí,
aquestes eren per totes les sales, només hi havia una encarregada i una ajudan
ta per totes les sales, hi havia tres sales ...

Quan eren quatre hores no poclíem anar a esmorzar, quan eren quatre
hores no, ara amb vuit hores sí, tenies quinze minuts, un quart d'hora, per

poder anar a esmorzar. Primer no havies de fer res per tot això, després, per

culpa clels abusos, havies cle fitxar per anar a esmorzar. Havies de fitxar, i quan
els quinze minuts, pas tornar, perquè, és clar, en lloc dels quinze minuts t'hi

passaves vint a vint-i-cinc, i allò que passa, segons qui encara te ... pots passar
més, però segons qui no pot, no? i amb això, doncs pues havíem de fitxar i tot

per anar a esmorzar.

Fèiem un mes de vacances. El mes de vacances, después diu que ha-
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via algunes hores per poder anar al metge, també, però doncs, això, jo no ho

sé, perquè com que jo, al metge, no hi vaig haver d'anar mai. Si havia d'anar

alguna, procurava anai quan tenia festa, si no era una cosa d'això, però sí, n'hi

havia que deien que havia unes hores per fer-ho.

Els teixidors, els que érem de la d'això cobraven tots igual.Tots eren

iguals homes i clones. Si un cobrava més, diguéssim, era perquè tenia més fills

i li quitaven menos, llavors cobrava més. Les hores extres ja anava a part, però
cliguéssim a la setmanacla, com que el jornal base, diguéssim, allò que et dona

ven, de jornal base era de tothom igual, però és clar, si et retenien menos o et

retenien més, clones, si un home tenia més fills, aquells els retenien menos al

tindre més fills, però si no, el jornal base era per tothom igual. La prima eren

uns cèntims que, per exemple, si feies deu metres de roba, te donaven un cèn
tim per cacla metre, llavors era poc; si feies vint metres, te clonaven vint; si tu

feies quaranta, te donaven quaranta.A més de la setmanada, cobraves pels
metres que feies de roba, tenies una prima, com més metres de roba feies, més

cobraves. No, no et clonaven ni per Naclal, no ens donàvem mai ... , no ens van

donar mai, bueno, la paga sí, allò que donen torrons d'això, d'aquestes coses mai,
nosaltres aquí no s'ho van donar mai això. A la seclera nova ja ho clonaven, però
a nosaltres no ... Tota la vida he treballat allí, lo que m'ha tocat, sempre m'ho han

clonat, no m'han estafat mai res, doncs si treballava, cobrava, no m'han castigat
mai ... Funcionaven que si feies coses mal fetes, o si es feia malbé molta roba per

culpa teva, clones ... Si havia una cosa tan grossa que havien de tallar la peça, lla

vors ficaven una sanció. O si t'enxampaven enraonant, no podíem enraonar, per

què és clar, si tu anaves enraonant, la màquina anava, aquí potser es feia mal feta

la cosa. Si feies una altra cosa, te cridaven, feien:"Sssssff, sssff!", aquell home:

"Uuhff, Uuhff", cridava, tenia un parlar molt així, molt ... , però doncs, però si

ves, si jo tota la vida n'hi vist això i m'ha agradat.
Allí, de vaga, no hi va haver mai casi cap, no perquè jo recordo que

haguéssim fet mai res, perquè allí baix, com que ja havia els ... el comitè,
aquells que s'encarregaven s'encarregaven de fer les coses, pos ells ja dema

naven i quan hi havia algo, doncs ells ja anaven pel davant, ja demanaven a la

casa, ja protestaven, ells ja feien, ja doncs, ja, no naltros, així els treballaclors ...

Inclús quan vam fer vaga per moltes secleres, allí baix no vam fer, perquè la casa

ja s'ho havia arreglat. Diguessin lo que volguessin, la casa ja s'ho va arreglar,
perquè no en féssim. Naltros no ho vam poder fer. Hasta un dia que van venir

uns piquets que no ens volien cleixar entrar a treballar, d'altres fabriques, però
naltros vam entrar, va vinclre la policia allà al carrer per poder entrar.

No anàvem mai a les festes perquè de fet, perquè primer que naltros,
jo, naltros, teníem el pare i la mare molt grans, la mare la vam tindre molt

malalta, no teníem, no podíem anar mai a cap puesto, clones, ja ni que fessin

alguna cosa, que no sé si feien, naltros ja no anàvem, no anaven, no. Sí, feien ball

per SantAntoni M. Claret, que era la festa de la sedera, eren les festes, era el 24



o 25 d' octubre, era la festa, llavors sí, se feien, però jo, ja no van fer gaires anys,
quan vaig començar jo, feies al dematí festa, al matí hi havia missa, después
feien un vermut, i a la nit feien ball i feien la miss de la sedera. Però naltros no

hi vam anar mai; primera que es feia de nit, doncs feien la missa, el vermut i

llavors, a la nit, feien la ... ah!, pubilla, la miss de la sedera, una noia de la Sedera,
clones el públic la buscava, no sé qui se'n cuidava, la més maca o la que en ells
els hi semblàvem, doncs, la feien miss, la vestien de llarg, la posaven blanca, tot

això i feien un ball a la nit, però naltros, ja no hi vam anar mai. Estàvem abo
nades al "Rosa", allò que s'abonàvem al cine, que s'abonàvem al cine cliumen

ges a la tarda, perquè trobessis entrades, llavors alIí i al Fortuny, Kursaal i Sala

Reus, et podies apuntar, i sabies que el diumenge a la tarda tenies les entrades,
però amb companyes de la sedera, no.

M'agradava aixecar-me al matí, el que m'agradava menos era anar a les
sis de la tarda a treballar, allò sí que m'era pesat.A l'hivern, sí que en feia pe
resa, sobretot a l'hivern, que t'havies d'aixecar en aquella hora al matí, però
encara m'agradava. No m'agradava mai anar a les sis de la tarda, allò sí que era

mata'm el d'anar a les sis de la tarda a treballar. Però no sé per què, perquè al

fi i a la cap era una hora igual, però ... entraves a l'estiu i quan es feia fosc, eren

les nou de la nit, posem casi plegaves, vale, però a l'hivern entraves a les sis de

la tarda, ja estava fosc al carrer i passaves aquelles quatre hores alIí dins tan

cat, se feien llargues, interminables, se me feien llargues, llargues, en canvi

entrar de les dugues a les sis m'agradava més, però allò d'entrar a les sis de la

tarda no m'agradava mai.

Feia molta calor, jo, a l'hivern, anava amb la bata sola de treballar i a

l'�stiu m'ofegava de calor, perquè jo era molt calorosa. Hi havia persones que
no, que anaven tapats a l'hivern,però jo no, sempre anava només amb la bata

d' estiu només, la que es donaven, perquè, es donaven una bata blanca. Suant,
jo des de que entrava fins que sortia estava suant, totes les vuit hores. Hi ha

via aire condicionat, ahhl, però condicionat per les peces, no per les persones.

Perquè hi havia una classe d'aire condicionat d'humitat, perquè si no hi havia

humitat i l'aire s'assecava el fil volava. Allò que fa pssit ... (fa al gest de volar],
clones això, doncs volava, hi havia d'haver humitat dintre, doncs hi havia hu

mitat allà dins, hi ha aire conclicionat per les peces, no per les persones. I es

nota alIí dins quan entres, allò te fa suar molt, perquè, és clar, hi ha l'humitat

aquella que és lo que diuen, no? Quan hi ha humitat quedes enganxosa i jo,
com sóc molt calorosa, sempre suava. I a l'hivern, estava molt bé, a l'hivern que
no suava, però estava amb la bateta sola i estava bé tot l'hivern.

Es donaven uniforme, la bata ens la clonaven blanca, que al poquet,
quedava negre, perquè de taques, no!, però se la donaven blanca. És tacava dels

olis clels telers, l'oli, et posaves per posar un fil allí doncs i, pum!, ja tenies la

taca; después una feinada a rentar-la.

I després a treballar i a casa. La mare treballava, doncs, mira, plegava a
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les deu i lo millor tenia que anar a comprar después, quan ... Mentre ella tre

ballava jo arribava a les deu i anava a comprar, después, a lo millor, encara

havies d'ajudar a fer el dinar. Després, la mare va plegar de treballar, però va

plegar per malalta, ja sempre, ja sempre cap a casa a fer la feina de la casa i ja
tota la vida així.Vam haver de cuidar a la mama ara últimament, que va estar

dotze anys i mig amb demència senil, que això va ser molt pesat. Primer vam

tenir el pare també ferit, cinc anys, que tenia que anar en una cadira de rodes,
també ja no podia ... , d'això, després la mare també, la nostra vida és així, no.

Així ha estat que ens hem dedicat a la família. Diu que hi hem de ser en aquest
món, perquè fem de tot no! Doncs, mira."

TEIXIDORA

"Me feia molta il-lusió entrar a la fàbrica.Vaig començar a treballar que
tenia 12 anys amb un sastre.Allavòrens, a mi, aquell sastre m'enviava als

recados i jo me n'anava a la fàbrica, que era aquí on hi ha ara l'hotel Gaudí, era

cal Pasqual. I per les finestres mirava les veleres com treballaven. M'emocio

naré i tot. Em feia molta il-lusió veure-les treballar, i jo pensava: "Quan tingui
14 anys haig de mirar a veure si puc entrar a treballar aquí", perquè em feia

molta il-lusió veure-les per les finestres. Hi havia unes finestres que tocaven

casi al terra, a l'acera i per allí pues podies guaitar. I a vegades les dones me

feien:"Eh! marxa d'aquí!", però, bueno, jo tornava. Cada vegada que sortia amb

recados anava allí a guaitar com treballaven aquelles dones. I quan vaig fer els

14 anys, pues vaig tindre la sort, perquè s'ha de dir així, de poguer entrar. Per

què costava molt entrar en una fàbrica llavòrens.Ara no hi ha feina, però
allavòrens costava molt entrar. Era l'any 57. I bueno, pues vaig poguer entrar.

I va ser el dia més feliç de la meva vida. Feia dos anys que anava allí a espiar a

aquelles dones per veure com treballaven. I llavors quan vaig ser dintre pues
no vaig tindre cap decepció, al contrari, cada dia vaig estar més bé. Primer vaig
ser, pues clar, aprenenta, me cuidava de repartir les bitlles a les veleres, en

aquelles clones que sempre havia estat espiant i allavòrens, pues bueno, vaig
anar pujant de mica en mica. Doncs allavòrens ja vaig ser aprenenta de telers,
vaig estar en uns telers amb una velera que me va ensenyar, que sempre li

estaré molt agraïcla perquè va tindre molta paciència, perquè ella havia de

perclre Ia seva feina per ensenya'm a mi doncs, i bueno, fins que vaig apendre.
I llavòrens, clar, també, no podies tampoc cle seguida anar als telers, havies

d'esperar que una velera estés malalta o que tingui una criatura o ... se jubilés,
perquè clar, cada teler ja tenia la seva persona. Però ja no recordo quan devia

ser, però crec que ja clevia tindre sobre uns disset o uns divuit anys que ja em

van donar els telers, doncs que vaig ser ja oficiala. Que també va ser un altre

dia per mi també molt feliç. Llavòrens, pues bueno, van anant passant los anys



fins que em vaig casar. I llavòrens va vindre el problema, però llavons, gràcies
als meus pares que em cuidaven de les nenes, jo vaig poguer continuar treba

llant, fins a l'any 88, que degut a que els meus pares es van posar tots dos

malalts, allavòrens em vaig veure obligada a deixar la feina. Llavors la fàbrica
també va ser una temporada que no anava massa bé, que llavors els hi feies
favor a les persones que volien plegar voluntàriament. No van treure mai a

ningú, però sí que et deien si vols plegar millor perquè ... sobrava personal.
Degut a què?, que també ens van canviar la maquinària, que llavòrens si una

teixidora portàvem setze telers i vint que en vaig arribar a portar jo, pues
allavòrens no sé, van canviar aquests telers i no sé quants ne devien posar mes,

però doncs ja amb una .... Una persona podia portar el doble ... ; si jo en por
tava ja vint, doncs potser en portaven quaranta. Però no és que fos en nume

ració quaranta, és que aquelles màquines eren molt més grans, molt més llar

gues i representava com si en portessis quaranta, però en realitat no eren

quaranta, el que passa és que eren molt més grans. Bueno, i fins a l'any 88 vaig
estar allí i sempre molt contenta.

Com que vaig entrar als 12 anys,pues allí estaves d'amagatons.A mi no

em consta en cap puesto que hagi treballat, dels 12 als 14 no consta enlloc,
però això passava llavòrens a tot arreu, a cosir t'agafaven o una modista o un

sastre ... Estava dalt d'un pis i allò doncs se feia confecció i tenien aprenentes
d'aquestes edats. Llavòrens entrar a la fàbrica era als 14 anys, después ja es va

posar als 16;llavòrens era als 14. Llavòrens sí,ja estic donada d'alta des dels 14

anys. Les fàbriques ja anaven així, als 14 anys ja et donaven d'alta. Era la lluita

allavòrens, que podies anar a treballar als 14 anys.

,
Vaig començar a treballar per casa meva, érem gent treballadora. La

meva mare anava a fer feines i em meu pare era ferroviari, però dar, els jornals
eren molt pobres, era la postguerra, perquè jo vaig néixer el 43; això li parlo,
doncs si vaig entrar a la fàbrica al 57, li parlo del 55. La postguerra va ser per
tothom molt dolenta, hi havia molta gana, dar, s'havia de treballar.A casa érem

sis: els meus avis, els meus pares, un germà i jo. Després, més tard, va vindre

l'altre germà, quan jo ja tenia vint anys.Allavores aquell sí que ja va néixer al

62, ja es pot dir que va néixer a la glòria. Però els que vam néixer al 43 o a144,
ja dic, almenys fins a l'any 60 vam patir molt, qui més qui menos. Uns estaven

millor, altres pitjor, però tothom passava gana.
Llavors la meva mare anava a fer feines i treballava a una casa que es

tava al despatx, per dir, la secretària del director, pues la meva mare treballa

va per la secretària del director. Pues la meva mare li va comentar que a mi em

feia molta il-lusió treballar a la fàbrica. I allavòrens li va dir:"Quan tingui els 14

anys m'ho diu a veure què podem fer" .Io faig los anys el 25 de maig, i el 7 de

juny entrava a la fàbrica.Va ser una mica així, com d'enxufe que dic jo. Sí, per

què ... si no també potser hauria entrat igual,però es veu que havia molta llista

de gent, perquè quan vaig entrar jo hi havia mares ... , senyores, que treballaven
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allí que deien:"Oh! la meva filla fa un any que la tinc apuntada i encara no ha

entrat, com és que has entrat tu?" .]0 deia:"Ah! no sé", perquè clar, allò que dius,
no goses. La mama deia:"Tu no diguis res, tu", i jo:"No sé, me va apuntar la meva

mare i ... ".

]0 volia entrar a la Sedera perquè a mi m'agradava aquella feina.Troba

va que allò havia de ser ... , bueno, que era fantàstic i també perquè sentia a dir

que es guanyava bastant allavòrens, al costat del sastre doncs. Si el sastre em

donava, per exemple, què li diré, 30 pessetes, allí, sentia a dir que cobraven

quasi vint duros. Doncs això ja era ... una fortuna en aquell temps. I volia ser

velera perquè allò que mirava més per les finestres era els telers. Sí, allí veia els

telers jo, hi havia una sala que li deien la sala de baix, que era tot una sala de

telers i veia com teixien Ia roba. I allò ... que al darrere vegis el fil i al davant

vegis la roba com s'ha fet ... a mi allò pues me llamava molt, m'agradava molt,
no sé.]o m'he fixat que la gent rica, diguéssim, a la millor al cine o així, els veia

a baix a les butaques, es treien la gabardina i al girar-la del revés veia aquests

quadros, jo deia, aquests quadros els faig jo, ves a sapiguer si els havia fet jo,
però eren iguals que els que feia jo. Era joveneta i de dalt de la general ho veia

jo, veies que agafaven l'abric, se'l plegaven, ho posaven del revés i deia aquests

quadros, que ara es porten a les bufandes i que estan tan de moda, però
llavòrens a clins de les gabardines se portaven molt, eren aquests quadros, com

a beijos, amb uns d'allò vermells i pensava: "Mira això ho he fet jo", però ves

a sapiguer de quina fàbrica devia haver sortit.]o vaig entrar per vocació, per

què ves ... podies fer ... , llavors hi havia feina a tot arreu, però costava a tot

arreu d'entrar, però bueno, hagués pogut triar una altra cosa. D'estudis no,

perquè no en tenia.vaig anar al col-legi fins als 12 anys,però bueno, però allò

era lo que més m'agradava i me va agradar sempre, o sigui que ... vaig plegar
amb molta pena, però és clar, els meus pares tots dos estaven malalts, tenia .

tres nenes que tinc, eren jovenetes,havia de cuidar amb ells,havia de cuidar .

la casa i anar a treballar ... , no podia ser.

A! principi me va agradar tot, me va agradar molt, ja li dic, va ser el dia

més feliç de la meva vida, no vaig quedar gens decepcionada, al contrari, més

que anava coneixent la fàbrica i la gent, més m'agradava, més bé m'hi sentia.

Hi havia vegades que pensava, quan era l'hora de plegar, pensava:"Haig d'anar

cap a casa?" M'agafava hasta tristor d'anar cap a casa. No sé, perquè era més

feliç a la fàbrica que aquí a casa, perquè ... no sé, amb mons pares també es

tava bé amb ells, però me sentia millor allí amb les amigues ... , no.Ara, segons

m'explica ella [la filla], és més diferent, perquè ara va tot més recte, però
llavòrens allí era doncs ... , estàvem molt bé, no sé, hi havia molta ... germanor
entre tots.Amb les joves me sentia bé, però amb les grans també m'hi sentia

molt bé. Perquè la meva ... , la que em va ensenyar a mi, potser tenia 15 anys
més que jo i. .. molt bé. I encara tinc amigues ara que tenen tretze i catorze

anys més que jo i som amigues encara des de llavòrens, o sigui fa més ... , tinc



ara 58, pues 44 anys que tinc amistat. I amb les jovenetes, bueno, les que eren

com jo, pues igual. I quan se trobem, bueno, sembla que ... a la millor fa anys
que s'hem vist i sembla que, bueno, que veus un parent de lluny.Almenys per
la meva part i crec que per aquelles persones també perquè de seguida: "Ai,
hola .... ", el que sigui, t'abracen ... Era molt familiar. Hi havia senyores ... Ara no,
ara més aviat van a veure si es poden fotre l'una a l'altra. Ha canviat molt. Ha
vingut més gent de fora, allavòrens hi havia més gent d'aquí i això potser tam
bé ha influït molt, no sé. La gent érem tota de Reus se pot dir, jo crec que pot
influir això. O perquè la gent ha canviat molt, s'ha tornat més egoísta, més ... ,

cada u mira per ell, però allavòrens no.]o me'n recordo que era aprenenta i
teníem allavòrens les estufes que eren de llenya i allí al. .. els dies que sabíem
que no havia de vindre massa per allí eL .. l'encarregat o això ... se fèiem xo

colata, posàvem a una olla xocolata allí a l'estufa i au! a menjar xocolata per
totes i ... bueno i si venia de seguida s'avisàvem una a l'altra, se fèiem un crit
i ho amagàvem tot i bueno i llavòrens treballàvem, a l'hora de treballar també
treballàvem. Si no no s'hagués pogut fer l'altra fàbrica, dic jo. Estàvem també
per la feina, però si teníem un ratet, també s'ho passàvem. Un dia una porta
va, què li diré jo, patates, una bosseta de patates, l'altra una lateta del que fos
i allí picàvem, no res, però bueno fèiem festa major cl'aquestes tonteries.]a dic,
estàvem molt bé.Ara ja quan vaig plegar ja no va ser el mateix.]a va anar can

viant, canviant, canviant. ..

]0 de tot això, de la xocolata i tot això, li parlo d'aquí dalt [quan la fà
brica estava ubicada a l'edifici que alberga ara l'hotel Gaudí], perquè aquí
dalt jo vaig treballar sis anys, del 14 als 20, que van anar a treballar cap allà baix
[a lafàbrica situada alpasseig de Misericòrdia]. Devia tindre uns vint anys
que em van portar a treballar allà baix.Allà baix ja va ser una altra cosa, però,
bueno, dintre de que va ser una altra cosa ... Era molt més gran, llavòrens va

canviar lo director, lo director era més severo, los encarregats ... i tot ja va anar

més ... ]a no hi havia estufes tampoc per posar l'olla, ni ... ni hi ha que [a la

fàbrica de dalt] es coïen hasta els fesols o els cigrons, me'n recordo, dones ja
grans clar, que a lo millor havien d'anar cap a casa i es prenien lo ... , mentres

allí cremava l'estufa per a calentar-nos, se feien lo dinar elles. Llavòrens era

aprenenta i ho veia, me'n recordo. Però quan vam baixar aquí baix ja no, per
què clar, les estufes eren un altre sistema.Va ser molt diferent. N'hi va haver que
no se van adaptar i van buscar altres feines, i n'hi va haver, doncs ... , la majo
ria es van quedar.]o també, contenta i feliç; al contrari, els telers eren més
moderns, més automàtics. Bueno, automàtics perquè els que portàvem aquí
dalt no ho eren, havies de posar tu la llançadora, bueno era un altre procés. I

allà baix només calia, com aquell que diu, apretar botons, doncs, pel sentit de
la feina, vam, vam guanyar.Ara clones, ja es va distanciar tot una mica, però tot

amb això pues quan se trobàvem a baix al vestidor totes ... a les festes a la

millor clèiem: "Demà vindrem una miqueta més aviat", i fèiem quatre galetes
pues si una feia el sant, una altra feia el cumpleanys, però això era al vestidor
i no dalt a les sales, a la feina, allò es va acabar.
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Bueno, i entre naltros, doncs, bueno, podies parlar amb la del davant

perquè vam apendre a entrendre'ns amb les mans i amb la boca. Però ho vam

aprendre, perquè a la millor teníem una ... , per exemple, amb la distància com

ara tu i jo a baix de la terrassa, uns deu metros i podíem portar una conversa,

no molt llarga,però s'enteníem,perquè entre els gestos i amb el moviment dels

llavis, s'enteníem ... I de cridar fèiem això:"Uuuuuuh, uuuuuuuh", i ja sabíem

que ... O si ho podíem fer amb gestos, per exemple, el director, aquest últim

que vam tindre que era baixet, doncs (fa un gest que ho mostra] "lo petit", ja
li dèiem "lo petit", quan el vèiem fèiem lo gesto i ja sabíem ... I si no, si algú ho

veia i les altres estaven enraonant, se fèiem un crit: "Eh!", i llavòrens ja ... ja
miràvem de cara a la porta. Però és lo que dèiem abans, com que anàvem a

preu fet també treballàvem. Havies de parlar més en senyes perquè la del cos

tat no hi podies parlar, perquè amb aquells telers que t'arribaven com d'aquí
a la porta d'allà baix, pues ja .... allavòrens començaven los altres telers, però
imagina't. .. sí que hi havia un moment que ens trobaven totes dues allí baix;

per exemple, ella que pujava i jo que baixava i llavors sí ... Teníem petites
converses, però no allò de dir, bueno ... amb la del davant sí que dèiem; si ve

nia Dijous Gras, compràvem un bocí de coca, però no era ja la reunió que fè

iem aquí dalt, doncs ... això ja es va acabar allà baix. Però continuem tindre la

mateixa cosa, la mateixa pinya, la teníem totes igual, però ja es va anar suavit

zant, no era lo d'aquí dalt doncs.]a dic, inclús n'hi va haver que no s'hi van

sentir bé aquí baix i van buscar altres feines, però això va ser ... És que es van

trobar massa lligades de cop,perquè aquí dalt estàvem massa sueltas i allà baix

ens vam trobar massa lligades, i llavòrens doncs ... a potser també la distància,

perquè clar, d'estar aquí dintre a Reus a have's de desplaçar allà baix.Ara sem

bla aquí, però és que llavòrens no hi havia cases, allò quedava allà baix sol. Una

miqueta més avall, Misericòrdia, però la fàbrica quedava sola, no hi havia cap

casa allavòrens, a sigui que les cases s'acabaven aquí a la Pastoreta i tot aquest

passeig estava desert. Doncs a les sis del dematí molta gent també els devia fer

peresa tirar passeig avall quan entràvem a les sis. Després ja es va anar edifi

cant, edificant, edificant, perquè clar. .. , pues si jo tenia vint anys quan vaig anar

allí baix, ja fa ... ,
en tinc 58, ja fa 40 anys que està aquella fàbrica, però ara ima

gina't quaranta anys enrere, allí no hi havia res, era un desert.Jo crec que també

això podia influir, però més que res n'hi ha que es devien trobar massa lliga
des, dic jo. Però tampoc no és que pleguessin un munt, ne van plegar i llavors

van començar, com que la fàbrica era molt més gran va començar a entrar gent,

gent ... gent de fora.Allavòrens és clar. .. ,ja es va anar.]o vaig plegar a l'any 88

i estava a gust igual que el primer dia, que el primer dia quan vaig entrar aquí
dalt.]o m'agradava, ara el que li va agradar massa a no li agradava massa la feina

allà baix es va trobar massa lligada i llavons doncs devia dir, deixem-ho i van

marxar per altres feines. O perquè es va trobar lligada a perquè havien

d'anar. .. Ara que jo miri, jo vivia aquí dalt ja i anava a peu cada dia. La carre-



tera ara sí hi ha una bona acera, hi ha llums i tot, però imagini's tot una carre

tera d'arbres plataners alts fins que no veies lo cel, amb una cuneta i per la vora

de la cuneta corrien les rates.]o anava sola,perquè clar,la meva mare, què havia
de fer?, aixeca's i acomanya'm fins allà baix a Misericòridia i tornar a pujar?,
pues anava sola. Després me van comprar una bicicleta, llavons anava amb la
bicicleta amunt i avall; després de la bicicleta, ja més cap a aquí que ja devia
tindre vint-i-pico d'anys, me vaig comprar un motoret i llavons ja vaig anar en

motoret, i llavors ja anava com una reina, per amunt per avall, per l'avinguda
Misericòrdia, que no estava ni asfaltat ni res, era com una riera aquell passeig ...

Països Catalans es diu ara, pues allavores era una riera i baixava i pujava pri
mer en bicicleta,després amb moto,i ja casada amb les nenes me vaig treure ... ,

als quaranta anys me vaig treure el carnet de conduir i llavors anava en cotxe.

Perquè jo la meva il-lusió era jubila'm allí, mai me vaig pensar que mons pa
res s'havien de posar malalts, vaig pensar que viurien anys i que les nenes ja
foren grans i bueno ja ... Quan ja feia uns deu anys que tenia el cotxe pues ...

precisament avui fa deu anys que va morir la mama i el meu pare va morir el
dia de Nadal que farà nou ... En un any es van morir tots dos. Per això dic que
tres anys abans ... jo vaig plegar a188,la mama es va morir a191 i el pare a192,
però tots dos estaven malalts de càncer i jo ja sabía que els havia de cuidar.A
la millor no m'hauria tret lo carnet de conduir, perquè la veritat és que ara no

condueixo, la veritat és que això sí que no m'ha agradat mai, però doncs vaig
pensar, bueno, a la moto, al mobilet, que digui, me gelava de fred, ohl, clar, ja
m'havia fet gran i me mullava i tota la història, i vaig pensar si no ho fai ara, que
ja en tinc quaranta, ja no ho faré, i què faré als seixanta anys, o als cinquanta i

p�co d'anys a dalt de la moto. Sí, jo pensant en jubila'm, o sigui que Ia meva

il-lusió era jubila'm allà baix. I bueno, mira, el vaig portar deu anys, dels qua
ranta fins als cinquanta i pico, bueno, encara tinc lo carnet. Si jo me'l vaig treure

als 40, la mama es va morir que en devia tindre 48 ... 8 o 9 anys devia portar
el cotxe. Però hi ha vegades que dic si ho hagués sapigut no m'ho hauria tret

perquè era una cosa que ... Ara sí me va servir de molt perquè per ells ... no

per la fàbrica, encara, per ells, perquè clar tot lo dia amunt i avall cap a l'hos

pital, cap aquí cap allà ... i doncs me va anar bé. Però me vaig treure el carnet

pensant en jubilar-me a Ia fàbrica, si no, segurament que no ho hauria fet.Ara

doncs me va anar bé després tindre'l.

Però sempre anava sola. A les sis del dematí ... no, si és que es posàvem
a treballar allavòrens a les sis menos vint del dematí perquè recuperàvem vint

minuts.Aquests vint minuts era del dissabte, perquè el dissabte abans treballà

vem tot lo dia i llavòrens se vam anar treient hores del dissabte ... ; per tindre

el dissabte festa havíem de recuperar aquests vint minuts, per així tindre tot

lo dia festa, perquè primer ens van fer setmana inglesa que deien que fèiem

a la tarda del dissabte festa,però al dematí havíem d'anar a treballar i llavòrens,
per recuperar aquest dematí, fèiem vint minuts cada dia. Clar, havíem d' en-
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trar ... , a les sis menos vint havíem d'entrar a la fàbrica, però jo d'aquí a la fà

brica tinc tres quarts, m'havia d'aixecar a les quatre del dematí, perquè ... A les

quatre te tenies que arreglar, anava a peu. D'aquí havia de sortir abans de les

cinc del dematí, a dos quarts de cinc ja havia de tirar avall i sola, caminant i

sense llums. L'únic llum que trobava, el primer llum que trobava era el de cal

Busquets que hi havia aquella fàbrica de Busquets, que encara hi és, hi ha una

farola fora, bueno, enganxada a la paret. Pues hi havia aquellllum encès, jo
carretera avall, carretera avall, quan veia la llumeta deia:"Bueno, ja arribo a cal

Busquests" i llavòrens, bueno, havia de tirar per l'avinguda, que no hi havia res,

ni llums, ni cases, era una riera, i riera avall fins arribar allí baix a Misericòrdia

i llavòrens tirar amunt, passeig amunt i gràcies de Déu no em va passar mai res.

Per aquí la carretera no baixava ningú. Allavòrens les dones, clar, baixaven pel
passeig, pel passeig Misericòrdia avall per anar a la fàbrica, a sigui, jo aquest

recorregut el feia al revés. Después a la P me trobava. Per dins del poble hi

havia sereno que anaven a cridar. .. A la M., aquesta l'anava a cridar el sereno

perquè no tenia despertador, perquè és que no es podia comprar ni un des

pertador, ara n'hi ha per tot arreu, però allavòrens no, perquè clar amb cinc

criatures ... I aquest home la pica a la porta:"M., que ja són les cinc", i ella es

despertava. I a vegades li deien allí les dones:"És molt que no t'adormis", i "És

que me pica el sereno", i jo ho sabia perquè ella m'ho explicava, que jo Ia te

nia al davant i era d'aquelles que es parlaven tot lo dia amb senyes, Ia M. D., la

tenia allà a la màquina del davant. I sé que la cridava el sereno.A mi no, a mi

em cridava la mama i avant.Teníem un despertador i ella em cridava, m'aixe

cava i tirava avall.A les deu de la nit, sí que alguna vegada a les deu de la nit

ja venia el meu germà perquè venia amb els amics i així, i el papa i Ia mama li

deien "Vés a buscal" a ta germana", i quan plegava a les deu de la nit, alguna
vegada trobava a mon germà que m'esperava i pujàvem tots dos junts.

Bueno, el que volia anar als telers primer havia d'entrar a les bitlles, casi

totes entràvem a les bitlles primer. I allí havíem de fer bitlles, que aquelles
bitlles anaven dintre d'una llançadora i aquella llançadora anava ... era el que
teixia doncs. I clar havies de portar unes ... unes posts de que deien que ha

vien uns claus i allí posaven les bitlles posades, i llavòrens portàvem aquelles
posts que dèiem a cada teler i elles agafaven la bitlla i enfilaven; quan acaba

ven pues clar se buidaven i se posaven una altra. I naltres doncs portàvem les

bitlles i llavòrens ja quan érets aprenenta la feina era aquesta, anar per les ve

leres a buscar les posts aquestes buides i anar amb les bitlles a omplir-les. I

allavòrens tu te cuidaves d'aquella sala de que a les veleres no els hi faltessin

les bitlles, de que no els hi faltés l'aigua al càntir, a si no, elles te deien:"Nena,
vés a omplir el càntir", anaves baix, que havies d'anar a baix, omplir el càntir

de l'aigua que hi havia una font.Aigua per veure, per tota la sala, hi havia un

càntir. I t'havies de cuidar d'omplir la trama, que elles no ho llençaven a ter

ra, hi havia unes bosses, les posaven allí i llavòrens havies ele passar a recollir



la trama, quan aquells d'allò estaven plens. De vegades, me venia una teixido
ra i em deia:"Porta'm bitlles vermelles", i l'altre me'n demanava i no n'hi ha
via ... , i d'amagat, almenys quan era aprenenta jo, a la millor teníem dues bit
lles vermelles i me'n demanaven tres dones i havies de contentar-les perquè
no es barallessin, i a una li havies de donar d'amagat una i .... I deien:"Ah! i la
meva? i jo que no en tinc?". I llavors les aprenentes havíem d'anar una mica

així, de cul, per contentar a totes.

Però quan ja no tenies feina, doncs te posaves amb una velera, si aque
lla velera et volia tu li havies de dir:"Què em vols?", si et deia que sí, pues aque
lla velera t'havia d'ensenyar, però clar, per això dic que s'ha d'estar, o almenys
jo estaré sempre agraïda perquè aquella velera perdia feina per ensenyar-te a

tu. O sigui per ensenyar-te havia de parar aquell teler, aquell teler representa
va que no feia números i llavòrens cobrava menos, o sigui que ... Ah! moltes
te deien que no, perquè clar, no ... Aquesta concretament me va dir que sí i

sempre hi estaré agraïda perquè doncs va haver de tindre paciència.A més, jo
es veu que també era bastant dura per aprendre, i bueno, però al final me va

ensenyar molt bé.
Anàvem de sis a deu, de deu a dugues entraven unes altres i llavòrens

tornava a entrar jo de dugues a sis de la tarda i les altres de les sis a les deu. I

de les deu de la nit a les sis del matí tancaven. Fins que no vam anar a l'altra
fàbrica d'allà baix, fèiem turno de nit, los hòmens, naltros no.Això a la nova

fàbrica que fèiem de nit, però només los hòmens. Hi havia el turno de nit, però
que sempre els homes anaven de nit i nosaltres continuàvem fent lo mateix

horari, doncs ... També hi havia hòmens al de dia que eren los contramestres

que arreglaven telers, mecànics, i només hi havia aquestos.Allavòrens, quan ja
vam començar abans d'anar allà baix, aquí dalt vam començar amb algun
home ensenyat ja de cara a anar allà baix. I naltros ho trobàvem l'aro, no? Po

saven los dits ... , l'ensenyaves de passar un fil i en ves de passar un te'n tren

caven quatre i bueno, jo ... entre naltros dèiem:"Això no pot anar bé de cap
manera. Si aquests homes no se'n sortiràn, no se'n sortiràn aquests homes de

fer això.

Vanllogar als hòmens per anar de nit només. Les dones van començar
el torn de nit més cap aquí ,que devia ser l'any ... ,la meva mare va morir a191,
posem set anys enrere ... , doncs al 84 vam començar el torn de nit les dones,
perquè va ser quan ... que va haver una suspensió de pagos, van tancar la fà

brica tres mesos, em sembla que era ... i vam anar tots al carrer i llavons quan
se van tornar a cridar ja ens van fer fer tres turnos, dematí, tarda i nit. I llavòrens
les dones vam entrar en torn de nit. Els que van entrar aquí baix van ser apre
nents i gent doncs que ... només hòmens ... Els teixidors ja venien d'aquí dalt

ensenyats. Però van entrar hòmens d'aprenents. Quan se van cridar al cap

d'aquests tres mesos que la fàbrica va estar tancada, vam entrar les dones a

fer ... , i llavòrens ja anàvem barrejats hòmens i dones i tot, i anàvem dematins,
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tardes i nits, fèiem aquests tres turnos. I quan vaig plegar jo fèiem aquests tres

turnos. I encabat passava això, que les dones moltes ja eren casades i si parla
ven massa amb un home, el que passava allavòrens, ja:"Oh!, a veure si aquí hi

haurà marro", doncs ja, procuraves ja ... ells també, ells anaven a la seva, ells te

nien el seu vestidor, nosaltres anàvem a lo nostro. Si et trobaves a l'escala, sí que

parlaves, però és molt diferent; quan anàvem als lavabos que dic, se trobàvem

set o vuit. Ells també devien ser set o vuit homes allavabo, perquè de vegades
veies com sortien i un, dos, tres ... , o sigui que també feien lo mateix que
naltros. Però entre naltros no, per la feina que havies de parlar, però poca cosa,

sí que anaven anant parlant, però ja dic no massa, perquè passava això, que de

seguida si et veien massa parlant amb un ja a la millor ja et deien, ja les altres

deien:"Què deuen tindre aquests dos?" No sé, ja procuraves no ... al menos en

el meu cas; jo ... anava a la feina i punto.
Ara, lo que va passar allà baix també, que no ho hem explicat era el

vàter.Allí dalt al vàter només hi podia anar una persona, anava una persona ...

Però allà baix passava que entraves, hi havia una sala que hi havia quatre lava

bos i llavons hi havia quatre portes de vàter, doncs se trobàvem quatre allí al

vàter, quan sortíem ... Allí li donàvem eh? .. perquè els encarregats hi havia

vegades, a mi gràcies a Déu no va haver de vindre mai,però ... , se'n feia un tip
d'entrar al vàter de les dones, picava de mans i "Vinga!". Clar, et trobaves al

menos quatre dones o vuit, perquè, bueno, n'lli havia quatre, però ... no sabi

es les que hi havia dintre. Entraves allí i a la millor te trobaves que havia qua
tre fora dels lavabos parlant i a la millor dintre els vàters amb les portes ober

tes n'lli havia dugues més, a l'altre vàter dugues més, o sigui que a la millor se

trobaven allí dintre ,en aquell vàter que hi havia set o vuit persones. I també

s'assentaven, que lli havia terra, i allí també passavenles seves ... Però allà tam

bé hi havia aquesta sortida, doncs, que et trobaves allí amb una bona colla que
Déu n'hi ho!, també, Déu n'hi dol, eh?,perquè hasta jo, com que era teixido

ra, a la millor la meva carregadora, la que em carregava els telers, se me des

carregaven los telers i a la millor feia mitja hora que era al vàter i jo, pues clar,
què havia de fer, anar i "Va, vina dona, això, que passaran aquests ... ". Perquè
quan se parava el teler s'encenia unllum normal blanc, però quan se parava

que es descarregava el teler, s'encenia una bombilla verda; tu, què havies de fer

quan s'encenia la bombilla verda perquè no et veiessin? Carregaves, no? Però

si tenies feina al teler, no podies carregar i llavòrens havies d'anar i dir:"Escolta

surt, perquè escolta no ... ".

Teníem feina perquè encara que fos automàtic com que portàvem
tants, doncs ... temes feina, vull dir que tampoc no tenien massa temps. Perquè
aquí dalt eren dos, sí que eren manuals, com aquell que diu, però eren dos,
però allà baix encara que tinguessis moltes avantatges, eren setze, i vulguis o

no havies de vigilar perquè no es fes cap gat que dèiem o ... teixissis malament

la roba, doncs, havies d'anar vigilant; perquè clar, si se t'hagués fet una cosa



grossa t'haurien dit:"On eres?","on badaves?", vull dir que ... tenies una respon
sabilitat, al menos jo tenia una responsabilitat.Tenia una fenia que m'agrada
va i que m'agradava fer-la, i era responsable d'allò.Ara això no vol dir que fos

tampoc ... no era de les que anaven a passar mitja hora al vàter, però també
alguna vegada sí que la vaig passar. Me trobava amb ella o em trobava a una

altra i fèiem una xerrada, però no era allò de dir me sento a terra, com ... n'hi
havia que feien, i feien una tertúlia de mitja hora.Això no, jo no ho vaig fer

perquè la meva feina m'agradava i ... no sé, me sentia responsable de la meva

feina. Perquè clar, quan marxaves havies de deixar o l'ajudanta que et vigilés
els telers, perquè clar, si marxaves i es començaven a parar, també es comen

çaven a encendre llums; llavòrens tenies l'obligació de que si marxaves, havi
es de dir a l'ajudanta -que hi havia sempre dugues a la sala-:"Me'n vaig al la

vabo", i aquella es cuidava de portar els teus telers. Anaves allavabo, feies les
teves necessitats, això no vol dir que al sortir a rentar-te les mans trobés amb
ella, trobés a l'altra o a l'altra i fèiem una petita tertúlia, però no era allò de dir
anem a passar el rato.jo no ho vaig fer ... ,però n'hi havia que sí que ho feien.
N'hi havia de tot, com sempre hi haurà, com ara.

Ara últimament, abans que tingués aquest paro que hi va haver, bueno,
que vam anar tots al carrer, que ja hi va haver un moviment d'allò, com se diu?,
los comitès d' empresa, hi va haver gent d'aquesta que es cuidava d'això i van

volguer fer vaga, que va haver una temporada que es feien moltes vagues i tot

això, i doncs te trobaves que tot allò era nou per tu, pues deien: "Bueno pues
tal dia pararem perquè paren totes les altres fàbriques", pues havies de ser-hi.
Però inclús naltros me'n recordo que una vegada vam treballar i al sortir al

l�asseig es van apedregar de totes les altres fàbriques i es van dir de tot. Però

bueno, mira, jo ... agafar la meva moto, la meva mobilette i marxar, i l'altre,
marxar i tothom, marxar, perquè et trobaves lligat. Si deien treballar, treballem
i si deien de parar, havies de parar.Això que et dic ja va ser cap aquí. Però abans
d'això res.A vegades se castigaven, a mi no em van castigar mai, però a la mi

llor te castigaven "un dia de festa", et deien, però ... ho vaig veure. El director,
si t'enxampava ... Un dia aquella, la N.,i una altra,que no sé què feien,jugaven
o saltaven, no sé què feien, va entrar el director i les va trobar així i els va dir:

"Tu i tu, un dia de festa, ja podeu anar cap a casa", i aquelles dues plorant com

a dues madalenes i cap a casa. Clar, aquell dia que no es cobrava. Però jo, que
recordi, només vaig veure això aquí dalt, allà baix no.Allà baix, doncs, dintre

dels anys cap aquí que ja hi va haver això del comitè que deien ... abans no hi

havia ni comitè ni tot això. I aquí baix es va formar lo comitè que llavòrens,
quan hi va haver les vagues, ells decidien si havíem d'anar a treballar ... bueno

se cridàvem amb assamblea que dèiem i allí, doncs clar, cridaven tots:"Que sí",
i uns altres:"Que no", i llavons doncs ells eren los que manaven, representava,
doncs deien si es fa la festa o no es fa la festa.Això va durar tres o quatre ve

gades que va passar això. Que jo recordi, una de les vegades vam anar i vam
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treballar i es veu que totes les fàbriques de Reus van parar i se van vindre a es

perar al passeig quan vam sortir i ens van tirar pedres.]o res, jo vaig agafar la

moto i cames ajudeu-me ...

Jo, les meves filles, totes tres les he tingut allà baix, treballant doncs,
perquè quan vaig plegar la petita tenia quatre anys. I com si per exemple,
perquè a mi m'ha passat de dir acabo per tal dia i se retrassa el part, doncs

allavors no t'ho descomptaven, doncs en ves de tres mesos doncs serien tres

mesos i una setmana o tres mesos i deu dies. Estaves de baixa igual. Descomp
taven des de que tens la criatura a donar-te l'alta, sis setmanes, encara que

haguessis estat sis de baixa, perquè jo sempre vaig plegar abans, perquè clar,
a la que estava grossa no ... no treballaves tant a gust i no vaig esperar mai més

temps. Doncs quan me tocava la baixa, l'agafava.
"Jo, de casada, vaig continuar treballant, però el meu cas tampoc no era

tan difícil perquè aquí vivia el meu pare i la meva mare i naltros van tenir el

pis de dalt, pues llavons quan arribava trobava el menjar fet, el principal ho

trobava fet perquè les nenes ja havien menjat. .. Les dones que tenien criatu

res i no tenien qui els aguardaven feina rai, no sé com s'ho devien montar aque
lles dones. Perquè també hi havia ... , perquè la M.D. va tindre cinc de fills i no

va faltar mai a la fàbrica.Aquella tenia la germana i la mare que vivien allà prop
i es veu que s'ho combinaven la gent. Tenien la clau i devien anar, jo què sé.

Però ella no va faltar mai a la fàbrica.
Bueno, vaig plegar. .. Va ser aquella època, doncs, que et deien que

millor que pleguessis no?, allò va representar com si em despediguessin de la

fàbrica, però vaig plegar jo, per lo dels pares, però és com si m'haguessin
despedit.Allavòrens vaig cobrar dos anys de paro i allavòrens quan vaig fer els

52 anys me donen cada ... , fins que faré 60, que después diu que et donen

jublació anticipada, cobro cada mes cinquanta-quatre mil pessetes doncs com

una ajuda familiar. Doncs jo, representa doncs que dintre de tot puc estar con

tenta, perquè vaig cobrant, m'entens? Poc, però vaig cobrant."

TEIXIDORA

"Jo em vaig posar a treballar a la sedera a l'any 44.Vaig néixer a l'any 30 ...

Jo si vol li dic la primera setmanada que vaig guanyar a l'any 44, d'apre
nenta, eh?, vaig guanyar 38 pessetes, i em va semblar que era un capital. 38

pessetes a l'any 44, tenia 14 anys.]o anava a cosir d'aprenenta i em donaven

dues pessetes a la setmana i havia d'anar els diumenges i tot i els vespres a

d'allò i dues pessetes a la setmana.Vaig començar a la sedera i em van donar

38 i ... les hores justes, 8 hores i encabat ja havia acabat ... I encabat que no

havia d'anar ni diumenges ni ... tot això.]o a cosir havia d'anar el diumenge a

escombrar el vestidor, tornar vestits i tota la cosa i dugues pessetes. Tota la

setmana allí i plegar a tal i quin hora, per això dic que vaig guanyar això i sem

pre me n'haig recordat, 38 pessetes, la primera setmanada.



Quan vaig entrar encara feia rellevo. Quan jo vaig començar fèiem de
les vuit a les dotze i de les dugues a les sis de la tarda i prou, i encabat tancà
vem, tancaven la fàbrica.]o vaig anar una colla d'anys de vuit a dotze i de

dugues a sis. Encabat paraven la fàbrica, era jornada única de vuit a dotze i de

dugues a sis, les demés hores parava. Després va passar a un turno que anàvem
les unes de les sis del dematí a les deu i llavòrens de les dugues a les sis de la

tarda, i l'altre torn anava de les deu a les dugues i de les sis de la tarda a les deu
de la nit. O sigui, que la fàbrica s'engegava a les sis del dematí i parava a les deu
de la nit.Amb dos torns llavòrens. I encabat n'hi va haver que van fer hores

seguides, que feien tot lo torn del dematí o tot lo torn de tarda.Treballàvem
vuit hores igual. Et quedava lliure tot aquell temps [de les 10 fins les 14] i de
l'altra manera, per exemple quan anava de S a 12 i de 14 a IS,potser ens ana

va més malament perquè no havies de matinar tant, però plegaves a les 12,
havies d'anar a casa, si havies d'anar a comprar algo, fer el dinar i a les dugues
havies de tornar a ser a puesto, només tenies dugues hores i d'aquesta mane

ra en tenies quatre, tenies temps de tot. I encabat n'hi va haver que van fer
hores seguides, feien lo torn seguit, això aquí baix. Quan anàvem de vuit a

dotze i de dugues a sis, pel migdia havíem d'anar molt depressa, perquè no

tenies temps en fer la casa, o si havies d'agafar algo o si no ja havies de tornar

a entrar un altre camí, fer el menjar, allavòrens no hi havia butanos ni ocho

quartos, que havies d'encendre el foc i estaves més temps, dinar i marxar cor

rents, te deixaves los plats per rentar.]o no, perquè com treballàvem la mama

i jo, naltros i un germà que tenia, però trevallàvem totes dues a la sedera, doncs
totes dues a l'hora havíem de còrrer. I quan vam fer el rellevo, allavòrens se

n'anàvem ... Mira, una setmana es tocava fer el menjar a una: la que plegava a

les deu del dematí feia el menjar, perquè l'altra feia estava treballant perquè jo
llavons vaig rellevar a la meva mare. Quan van posar el rellevo la vaig rellevar

a ella. Llavòrens, quan jo era a casa, la mama treballava i quan jo treballava, hi

havia la mama que plegava i era a casa. Sempre hi havia una o altra a casa. Però

quan anava ... sense el rellevo, que treballàvem totes dues de les vuit a les dotze
i de les dugues a les sis al migdia, horrorós era. Llavons al vespre fèiem tota la

feina i ... Jo al casa'm vaig plegar, no vaig treballar, de casada.

Quan entraves, tu mateixa ho decidies, si volies ser teixidora doncs

teixidora, si volies ser als debanats que dèiem, la preparació o si volies ser als

ordidors, a les pintes, hi havia les quatre ... A mi em va ensenyar la meva mare.

La mare des dels deu anys va començar a treballar, a l'edat de 10 anys. La mama,

pues ella va néixer allS94, doncs al1904 va començar perquè tenia 10 anys,
a la sedera del Pasqual que deien, abans era la sedera del Pasqual. Llavòrens

l'anava a acompanyar l'àvia a les cinc que anaven a les cinc, que feien 11 ho

res! La mama, deu anys i feien 11 hores! I la meva àvia l'anava a acompanyar
a les sis del dematí que s'hi posaven i, ves, era una nena amb 10 anys. Les con

dicions eren ben diferents, i molt malament i ... encabat les posaven també a
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netejar ampolles i bueno ... , les manetes aquestes doncs que les posaven allí

a netejar ampolles i coses així, i fins que es va anar fent més gran ... La meva

mare era teixidora i encabat, quan jo vaig tindre l'edat que també li vaig dir que
volia anar a la sedera, la mama no volia que jo anés a la sedera, volia que fos

modista i a mi no m'agrada. Deia que la fàbrica que ... doncs ... ,
ella volia que

jo fos una mica més senyoreta, més d'allò i ... , ves, la fàbrica era més senzill, més

d'això i dèia:"Ves, una xiqueta que d'allò voldria que ... ", i em va posar a co

sir amb dotze anys, d'aprenenta,però jo ... I quan vaig tindre els 14 anys li vaig
dir:" ... Demani'm feina que jo no vull anar". Com que no hi havia tantes opci
ons com ara, perquè llavòrens o havies d'anar de dependenta o modista o sas

tressa o estudiar, i estudiar no podíem perquè en aquet temps que hi havia la

guerra, la postguerra vam passar ... allavòrens no hi havia d'allò per estudiar.

Doncs llavòrens li vaig dir:"Puc vindre a la sedera, mama?", i ella: "Ves ... ". No

m'agradava ser modista. I per marxar de ser modista vaig ... Si hagués hagut
com ara que hi ha tantes coses, potser hauria triat alguna altra cosa, però
llavòrens havies d'anar o de modista o sastressa que és lo mateix, perquè era

de cosir una era de dona i l'altra era d'home. Encabat de dependenta en algu
na botiga o ... què hi havia més? No hi havia gran cosa, si no estudiaves ... Jo
hauria estudiat, però a mi se me va morir el pare, jo tenia vuit anys i la meva

mare va quedar viuda i sense feina i llavòrens ja no vaig poguer ... , però a mi

m'agradava estudiar, llavons me va posar a cosir als dotze anys. Devia dir, ja que
no la puc fer estudiar al menos que sigui modista. Havíem d'anar el diumen

ge les aprenentes a escombrar el vestidor, plegàvem a tal i quina hora,. Quan
venien festes, pitjor, perquè havíem d'acabar els vestits ... Les aprenentes
que ... jo què sé les .hores i el diumenge havíem d'anar a escombrar el vesti

dor, deixar tot arreglat. .. o sigui que era molt amolat i encabat que no m'agra
dava. I amb aquelles capses i anaves a repartir els vestits a les senyores que
vivien a tal puesto, a tal altre i bueno ... era això, i no em va agradar. Llavòrens

vaig començar, em va demanar feina i, és clar, jo sabia que em donarien la fei

na a la sedera i vaig començar com ella d'aprenenta a les bitlles, i quan ja em

va tocar anar als telers, doncs ja em va ensenyar la mama, clar, ja no em va

calguer que em busqués ningú que m'ensenyés perquè a mi ja em va ensenyar
ella.

Hi havia la sedera nova [Industrial Sedera], la nostra que antigament
era Pasqual, després ha canviat vàries vegades de nom; encabat hi havia Cal

Puig, Pich iAguilera, que era Cal Lluís; encabat hi havia la sedera del Roser, que
estava al carrer del Roser, no sé com se deia, però li dèiem la sedera del Roser

[ ... ]. La meva mare, als deu anys, j a treballava a la sedera del Pasqual. Encabat

no sé si era seda que n'hi havia una que deien a Cal Tomacó, no sé si era de

seda també. Encabat hi havia CalTarrats, que allí hi feien llençols i tot això, però
també hi havia teixits, lo que no era seda, però era teixits, feien llençols i

vànues i totes aquestes coses. Encabat hi havia el Vapor Vell que no era ... ja li



he dit que feien fil, lo Vapor Vell, que ara hi ha mobles. Aquestes segur, totes

aquestes, però ...

La nostra, a la primeria, va ser Casacoberta, després Pasqual, me sem

bla que després de Pasqual va vindre aquell amo que es deia ... , potser es deia
Tarrats però no me'n recordo del nom que portava la sedera. Encabat van

vindre els Casacoberta, que eren dos germans, alts, però abans d'aquests hi va

haber uns altres. Lo segon nom no me'n recordo. Ri havia Casacoberta i
encabat de Casacoberta ja ha passat a aquest que hi ha ara.]o vaig plegar a

l'any 70, que era Casacoberta. Clar, va canviar d'amos, i a l'anar canviant d'amos

pues canviava de nom, perquè Pasqual és un nom antic, quan anava la mama

als deu anys era Cal Pasqual, però quan van començar ... , encabat se va tancar

a la guerra i llavòrens la van obrir a l'any ... Si la guerra va acabar al 39, al 42
me penso que es va obrir.A l'any 42 es va tornar a obrir, però llavors no sé amb

quin nom ... Dèiem la sedera del Pasqual, però no sé si l'amo era el Pasqual,
però jo em penso que llavòrens va portar un altre nom, i encabat després va

canviar d'amos i van vindre aquests Casacoberta, que eren uns homes alts de
Barcelona. Però abans d'aquests que hi havia lo senyor Lluís i tot això, i havia
un altre, hi va haver un altre, que sempre venia allí amb els treballadors, que
era molt amable, per les festes i tot això, venia l'amo allí amb naltros.Aquests
Casacoberta no ho feien això. Ri va haver un que no me'n recordo com se deia

que venia allí amb els treballadors, molt agradable, que va ser abans dels

Casacoberta, però del nom que tenia no me'n recordo.
A la fàbrica primer devien entrar les troques.A Reus hi havia el Vapor

Vell que allí feien fil, allí no teixien, però només hi havia el Vapor Vell. Allí

portàven la llana i les metxes i feien lo fil, més doble, més prim. Era seda, el que
gastàvem, hi havia seda, encabat va vindre nailon, però primer seda, que abans
hi havia el crespó, abans del nailon, lo crespó de seda, tot això era lo que fè
iem naltros. Encabat va vindre el nailon, però primer era això, sí, fils de seda,
diferentes classes de seda. Llavors sortien los cabdells, conos, los conos o cab

dells de fil. Los conos los posaven a les bitlles. Les bitlles eren unes fustes ...

Eren com si fossin, que et diré jo, com boixets de fer puntes de coixí, però més

grosset, i allò s'omplia d'aquells conos. Ro posaves en una màquina, que ha

vies de fer així, passar el filet així amb la fusta i posar-ho i llavors s'anava om

plint zim, zim, zim, zim, amb una post, i feien un munt de colors. I cada teler,
doncs clar, els colors que necessitava, i tu, clar, doncs havies d'anar posant-ho
aquelles bitlles en aquesta post que he dit i llavors .... Eren unes posts de fus
ta així amb uns claus que sortien grosos, així, com allò dels faquirs, i allí posa
ven les bitlles, perquè la bitlla de dalt estava foradada, de la banda de dalt, que
és allí on la posaven a la màquina. I llavòrens allò, cada bitlla la casaves amb

un clau, amb els colors que necessitaves segons lo teixit que es fèia, que hi

havia vegades que fèiem quadros i hi havia dos o tres colors als quadros. Sí, de

les bitlles ja anaven directament als telers.
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"Això [la bitlla] és la trama, i l'altra part era l'ordit. L'ordit representa

que és la peça, los fils que van així, que venen en corró és l'ordit i la trama és

lo que ho teixeix, que va d'un costat a l'altra i va anant teixint. L'ordit, venien ,

no sé si venien los corrons fets ... ,me sembla que venien los ordits, eren uns .

com si fossin cabdells, però no cabdells, com si fossin tubos, però amb l'am

plada d'una peça així, i allà anava tot de fil blanc, a com un color d'os i

llavòrens allò anava als ordidors i els ordidors pues anaven passant per les ...

cada fil amb una malla que dèiem que és un foradet, cada fil passava per una

i això ho feien els ordidors i anaven formant i encabat passaven per una pua

que en deien la pinta. Les bitlles es col-Ioquen en una llançadora, que és una

peça grossa així que passa per amunt i per avall, per amunt i per avall, i teixeix.

La bitlla va per amunt, fa una passada, avall i la pinta puja i baixa i entremig
passa i llavons torna, s'obre i tanca, s'obre i tanca.

Amb la llançadora sí havia perill. Hi havia que se va ... jo no l'haig co

neguda, però n'hi va haver alguna que va perdre l'ull i ... La punxa era de

ferro, d'acer, era una cosa així, llarga de fusta, i les dugues puntes eren com un

cana però d'acer, punxaguda, i allò marxava amb una fúria, doncs segons allà

on te tocava ... i amb una, no sé en quina sedera va ser, li va tocar l'ull i li va

buidar l'ull.]o una vegada el puesto que em va tocar més a prop va ser aquí a

la cella, em va fer un tall i tot. I va haver una vegada no sé en quina sedera va

ser, allavòrens los telers anaven ... i havia un puesto amb unes corretges, lo

motor que anava al techo amb un rollo i a baix al teler hi anava una corretja
com allò que va a la màquina de cosir, però aquí unes corretges grosses i una

vegada, no me'n recordo en quina sedera va ser, una noieta jove portava una

cabellera com molt�s xiquetes joves, se li va enganxar la cabellera en una

d'aquelles corretges i li va arrencar tota la cabellera a aquella noia. I aquí dalt

ja et dic eren els telers, perquè fora dels telers tampoc, i als telers eren les llan

çadores que marxaven.

Jo només vaig passar de les bitlles als telers però ho coneixíem, per

què com era allí, anaves d'un puesto a l'altre i ho veies.Anàvem, tombàvem per

allí, principalment les aprenentes tombàvem, però de passar, només vam .. .]o
vaig entrar a les bitlles i de les bitlles als telers.

Fèiem diferentes coses, rallats, quadros, tota la roba de paraigües.També
el nailon. Quadros de vàries maneres. Encabat també vam fer piqué; piqué tam

bé en vam fer, perquè jo vaig fer de piqué. I encabat altres classes. Hi havia roba

que era per exemple, quan va vindre el niló, d'allò en fèiem a Ia millor uns

piquets que eren brillants, hi havia el fil brillant i el fil que no ho era, i segons
la trama es quedaven piqués brillants, també se'n feia, però era tot a base de

seda. Quadros de vàries maneres, quadret petit, quadret més gros, en diferents

colors. Los quadros sí que ja quedava amb els colors teixits ja, ja no tintaven,
ja quedaven els colors i ... Encabat hi havia colors que a lo millor, segons lo

dibuix, se gastaven més que altres, perquè hi havia que hi havia un parell de



passades d'un color i a lo millor n'lli havia set o vuit passades d'un altre, doncs

aquell altre que n'hi havia més passades se'n gastava més, doncs depenia del
dibuix que es feia. I encabat ja et dic que és que hi havia dos classes de ... Hi
havia la roba que dèiem "a la plana", que era igual d'un costat que de l'altre,
com lo forro, perquè m'entengui; tu vas a comprar forro que és igual d'un
costat que de l'altre; allò en dèiem a la plana i encabat lli havia les altres robes
que eren amb dibuix, que es això que de vegades fèiem topets lluents i d'allò
i d'un costat veies el topet lluent i de l'altre era del revés.Aquests portaven un

dibuix, que naltros havíem de conèixer el dibuix i posar el dibuix bé perquè
si no, no quedava bé la roba. Però la plana era més senzill, perquè mira, puja
va, baixava, pujava, baixava, sempre lo mateix, igual anava del dret que del
revés, però doncs les que feien el dibuix ja no anaven igual, eres més costoses

perquè havies de conèixer el dibuix.
Cadascú s'encarregava dels telers seus, tu, i si et passava algo, t'ho

havies d'arreglar tu o ... o sigui, cadascú era independent amb això.Ara, si una

volia vindre, que et diu: "Ai! no tinc feina i t'ajudo", però això era voluntat de

qui ho volgués fer, però no.Allavòrens quan venia la rellevanta també porta
va aquells telers. El rellevo era quan tu marxaves que venia la que et relleva
va a tu i quan tu tornaves, tornaves al mateix puesto, t'ho deixava ella i clar, lla
vors comentaves hi ha això, hi ha allò, comentaves la feina ... Però sempre els
mateixos.

Encara tinc amigues pues de llavòrens. Estàvem molt lligades totes i

quan se veiem ens dóna molta alegria. Después, ara fa uns anys que cada any
fem ... que hi ha una que es cuida de fer ... , de reuni's a totes i fer una excur

sió i un dinar í això.Allà baix ja va ser una altra cosa.Aquí dalt érem, ja li dic,
com una família. Ens dèiem pel nom més aviat. Bueno hi havia alguna que sí

que la teníem allò, batejada. Hi havia una que ... va ser. .. , que es veu que de

jove va ser monja i li dèiem la monja, es deia I.Aquella noia, però, li dèiem la

monja, tothom. Encabat hi havia una altra aquí dalt que diu que és la primera,
quan jo vaig entrar ja s'havia casat, es veu que va ser la primera treballadora

que es va casar des de que la van obrir i li deien la núvia. Encabat lli havia tilla

altra de dona gran que duia perruca i li dèiem la perruca, perquè duia perru
ca, però eren unes així ... I la M. presumida, perquè era molt presumida i en

aquell temps no s'hi anava tan ben emperifollada, tant d'allò. Eren quatre o cinc

que tenien això, però bueno. Hi havia la núvia, la perruca, la monja i la M.

presumida. Potser perquè eren dos o tres que tenien lo mateix nom. Per ells,
però entre naltros no. Dèiem nom i cognom quan hi havia que es deien de la

mateixa manera.

Encabat, els directors ens veien des del despatx, a clalt no et veien.

Quan veies que algú obria la porta doncs ja ... havien d'entrar per la porta í allà

baix hi havia unes vitrines altes que dominen tot i llavors ... Quan jo vaig co

mençar, el primer amo que vam tindre, molt bé, molt, venia allí amb els treba-
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lladors i t'enraonava, molt bé aquell home, molt. Encabat van canviar aquests
Casacoberta que aquests passaven de visita però no et deien res. Però el senyor

Li. era un tros de pa. El senyor Li. era director, però l'amo, quan venia de

Barcelona ... L'amo era de Barcelona, que venia de tant en tant, que deien:"Ha

vingut lo senyor tal", no me'n recordo com se deia i passava pels telers, pas
sava junt amb el director i aquell primer sí. I per exemple si havia alguna
embarassada o ... quan ja havia passat que a lo millor havia tingut:"Ah!, doncs

què ha tingut", allò molt amable, molt. I el director aquell també.Ara encabat

doncs, va canviar d'amo i va canviar de director també i els. altres directors sí ...

no ho eren malament, però ja hi havia més distància, no ho era allò de dir.

Guardaven una mica la distància. No ho era mal home.Ara com aquells primers
no, aquells primers ...

Amb el soroll no s'lli sentia.Amb la que tenies al costat sí que parlaves,
però la que era més cap allà, allò feia molt de soroll, feia, ara no sé si en fa tant.

Feien molt soroll doncs no ... si havies de dir algo, havies de fer el gesto. Com

que treballàvem de costat sí, perquè estàvem l'una i l'altra allí, doncs amb

aquesta doncs t'anaves allí, li deies lo que li havies de dir, però les que érem

a l'altre costat de sala, si anaves era un dia que marxava Ia feina. Després aquí
baix estava vigilat, perquè com que la tribuna queda més alta i era tota de vi

ell-es, allí era el despatx i d'allí ho dominen tot. Dominaven tot, te veien si par

laves, no parlaves, te veien.Allà dalt, no, que si no estaven ... era com aquesta
sala amb una porta: si no entren per aquí no et veia ningú i quan vèiem que
obrien la porta ja vigilàvem que no entrés lo d'allò. Parlàves, però ja miraves.

Si anava bé la feina, es quan parlàvem més. Perquè si anava bé, com que el teler

ja anava fent, doncs allavons, és clar, podíem parlar. S'explicàvem novel-les,
s' explicàvem pel-Iicules, amb la del costat, amb les altres, no, però amb la del

costat si anava bé la feina, engegàvemlo teler i aul, i fins que no s'acabava la

bitlla que durava rato doncs, continuàvemla pel-Iícula. S'acabava la bitlla, tor

nàvem a engegar i. .. S'explivàvem la pel-licula que havíem vist al cine, o les

que llegíem novel-Ies.]o de jove llegia novel-les, doncs allavòrens se l'explicà
vem.A la L., jo tenia una que es daia L. al costat. .. , amb la L. se vam fer un tip
inclús fer ganxet, si la feina anava bé, fèiem puntes de ganxet en ratets que no

havíem de fer res allí, mira, anant vigilant i anant fent ganxet. Els contrames

tres ... encara que ho veien no ens deien res. Home, si haguéssim tingut los

telers parats, potser sí que ens haurien dit coses, però com que engegàvem i

anàvem fent lo d'allò, no.Aquí dalt hi havia dos hòmens a cada sala, dos dalt,
dos al mig i dos baix ... , però ja et dic que érem tots com una família aquí dalt.

Aquí, quan van posar el torn de nit van posar hòmens en aquell mo

ment. Ja van començar a treballar allà baix. Quan van començar a posar
hòmens pels telers per ser teixidors, los dits dels homes, de vegades, trenca

ven els fils perquè clar ... les dones els tenim més primets i ... eren hòmens que
venien de treballar la terra, lli havia més terra llavòrens. I los hòmens eren més



sapastres per això, perquè hi havien de posar les mans als ordits i ... Ara no,
però llavòrens al començament, escolta, hi havia que tenien uns dits i lo sapas
tres que eren. No tenien la delicadesa, i com que naltros era sedera, perquè als
puestos de cotó potser és més ... més rustic, però naltros és sedera, no era de
cotó.

Home, era el que costava més d'apendre. Havien d'apendre moltes
coses les teixidores. Perquè quan venien que havíem de sapíguer els dibuixos.
Les altres no anaven a preu fet, només les teixidores. N'hi havia que era més
gana que dèiem, allò que ... i sí, tiraven més, n'hi havia que, doncs, més, però
més avaricioses, sí, però entre naltros, no. Però ja dic, és que llavons se guanya
va una mica més.

Per això dic que va canviar totalment.Aqui dalt érem una família; allà
baix, no. Bueno, les més amigues que érets, però això com aquí dalt tota la
fàbrica érem com una família, jo no ho sé. Jo les que treballàvem aquí dalt

sempre els hi he tingut una voluntat encara que faci anys que no t'has vist, i
allà baix era més fred.

Això sí, que tot era més fàcil. No calia parar el teler per treure la peça
de roba, i aquí dalt, quan hi havia la peça feta, havies de parar, llavons havies
d'anar a treure tu lo corró de la roba, l'havies de portar amb lm ... amb una

fusta que ho posàvem i llavons amb una manera cargolaves tota la roba allí i

la treies; llavons l'havies de tornar a engegar i posar-ho altre cop lo comença
ment i torna a engegar. I allí baix això es feia sol. Encabat aquí dalt, per tibar
la peça quan feies que havies de desfer roba, la peça l'havies d'afluixar per
poguer desfer la roba, llavons aquí dalt hi havia uns pesos, no sé si eren de

cinquanta o de cent quilos cada pes, hi havia varius, els havies de treure i ha
vies de tibar la peça tu a braços, i allí baix amb una maneta, "bruuurn", cargo
laves i descargolaves, no havies de fer la força aquí dalt. Se'n vam fer un tip
d'aixecar pesos.

A los telers hi havia aquets llums que s'encenien si ho tenies parat,
perquè s'encenia elllum i com també era a tot arreu que hi havia elllum en

cès. Quan se paraven s'encenien,fossin on fossin, ells veien que aquests telers

estaven parats, o sigui que era molt diferent, molt.

Com que els telers agafaven una allargada, com d'aquí a la porta del

xalet, doncs havies d'anar amunt i avall, encara que anessis a baix i a dalt, si tot

lo dia amunt i avall no tenies temps de dir res a ningú. Quan plegaves, quan
entraves a baix al vestidor, però no hi havia ocasió de ... ; l'ambient, que era

molt diferent, d'aquí baix aquí dalt no es pot comparar.
Ho vaig deixar perquè vaig volguer jo, jo vaig deixar la feina. Home

empenedi'm, empenedi'm, no. I al queda'rn viuda, allavòrens clar ... no tenia

paga ni res, em dan donar la viudetat, però molt poc. I de Ia fàbrica no m'han

donat mai res i vaig cotitzar vint-i sis anys i no m'han donat mai res, perquè
cobro viudetat i diuen que si cobres viudetat no pots cobrar lo altre, i cobro
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el mínim, i jo vaig treballar vint-i-sis anys que els vaig cotitzar i allò m'ho han

pres.jo sempre ho dic que a mi allò m'ho han robat perquè, aquells diners eren

meus, jo vaig cotitzar.

Jo si no cobrés la viudedat, quan hauria fer los 65 anys m'haurien do-

nat lo SOVI, perquè vaig cotitzar vint-i-sis anys, m'haurien donat lo que , allò

que diuen lo SOVI, però com que vaig quedar viuda i em van clonar me

donen vaja, la viudedat, allavòrens, a mi, res. Poclia escollir el SOVI o la viucledat.

A mi, l'únic que me clonarien si ... quan hagués fet los 65 anys, jo hagués es

tat treballant.Llavòrens sí que m'ho donaven,però com que jo ja havia plegat,
vaig plegar a I'any 70,cloncs ... allavòrens jo vaig fer los 65 anys a l'any ... ,si vaig
néixer el 30, doncs al 95 ... , bueno, llavons me tocava a mi la jubilació i em van

dir que no.]a ho vaig mirar abans i em van dir que ... , o una cosa o l'altra, però
com que lo SOVI doncs és menos que la viudedat clones vaig dir. .. Però això

no hi ha dret, perquè diferent que cobressis una pensió alta, que llavòrens

encara dius: "Mira ja cobro una bona pensió", però cobro el mínim de la

viucledat i que si me'n tocaven cleu o quinze pels anys que vaig treballar, me'ls

haurien d'haver donat que eren menos ..... fins als 65 que no me'ls poguessin
donar, però als 65 sí que m'ho havien de donar, no?, perquè jo entro en jubi
lacíó. Home! He treballat i he cotitzat, perquè aquells diners se me'ls queda
ven. Cada setmana em retenien lo ... lo que pagava no?, clones aquells diners

eren meus, doncs perquè no m'ho donen? No que em donguin com una que

treballi, però si me'n toquen menos los que toquin que m'ho donguin; doncs

no, una mala llei. I sola, no et creguis, que pagues pis, has de pagar llum, has

de pagar telèfono, has de pagar-ho tot i tot ha de sortir d'aqueta viucletat.

Encabat t'has de vestir, has de menjar, ho has de fer tot amb això, per això clic

jo que això és una mala llei, perquè si fos una ... , si no hagués treballat mai,
bueno ... , si no hagués treballat diries mira, no vaig cotitzar, però jo vaig cotitzar

vint-i-sis anys, que no és un dia."

MESTRA TEIXIDORA

"Com que vam tenir la guerra, después vam tenir la postguerra ja no

hi vaig anar al col-legí. Llavons vaig anar a cosir i llavòrens, quan vaig tenir

catorze anys, a144, vaig començar a les secleries Puig Carcereny, hi vaig treba

llar dinou anys i llavons vaig plegar un any potser abans de que tanquessin la

fàbrica, que al 65 la van tancar. La van tancar perquè es veu que no donava

rendiment, perquè ells tenien una altra fàbrica a Barcelona, també sedera igual,
i llavòrens clones es veu que potser no va renclir o no sé què i la van plegar, i

jo ja no hi era, jo ja havia plegat lm any abans i bé i finses aquí que ja se va

acabar la sedera. Després ja no vaig treballar en cap puesto més.
Primer anava a cosir, però després ja en aquells anys, clones tampoc hi



havia molts medis i cosint me donaven dues pessetes a la setmana. Los meus

germans van haver d'anar a la mili tots dos, que eren bessons, i a casa meva ...

clar, van dir, com que això havies d'entrar per molta influència, jo tenia uns

veïns que treballava un matrimoni en aquesta sedera i ell era contramestre i
ell me van fer entrar a les sederies. Mira, era una sedera que era molt quieta,
no feien torns ni feien res, pues mons pares van dir:"Pues mira, si lo M., que
és aquest senyor, te pot fer entrar, pues pots anar allí". I sí, sí, me va agradar i
llavons vam tenir unes companyes molt maques, érem sempre una colla que
s'aveníem molt i disfrutàvem molt, la veritat. Érem molt felices allavòrens i

rèiem molt.Ara és diferent, ara es va més de discoteca i tot això i allavons clar,
això no hi era, no. Doncs anàvem totes i disfrutàvem.Anàvem cap a Castellvell
i anàvem d'excursió i s'ho passàvem bé.

Érem tres germans,però ara ja cap, ara sóc jo sola. Els dos bessons eren

més grans, no se semblaven ni una gota. Se portàvem set anys, jo era set anys
més jove que ells.Allavors, clar, quan ells van anar a la mili i jo vaig entrar a la
sedera cobrava 14 pessetes i quan me van posar oficiala ja vaig començar a

cobrar 375 als telers. Llavors, de cobrar 2 a cobrar 14 pessetes, allavors era

molt, i clar. .. I estàvem bé la veritat.Ara si hagués sigut doncs allò d'anar de

rellevo, de plegar a les deu de la nit i tot allò ... , naltros allà dalt no.

Llavons vam parlar amb els veïns que se relacionàvem molt, perquè
abans los veïns no és com ara, abans érem com una familia i sí, de seguida m'ho
van mirar i llavòrens vaig començar, i molt bé, no m'enpenedeixo gens.

Al principi molt bé, te vas adaptant molt bé. Bueno, a la primeria el
soroll molestava molt, però encabat ni ho notaves i naltros, les corretges, no

hi anaven per dalt, anaven a baix i naltros estàvem damunt, vull dir que no

teníem aquells corretjams i tot allò. Molt bé. El que fèiem era molta olor d' oli.

Quan arribaves a casa ... no la roba de portar perquè es canviàvem, eh?, a baix
hi havia uns vestidors molt macos i qui volia ... jo sempre em despullava tota;
bueno jo, tothom, et posaves l'uniforme i ja està i encabat te vesties, i el cal

çat, tot. Però la roba sí que se sentia. Hi havia també molta claror al de dia, te

níem aquelles canonades de vidres totes de dalt a baix; és clar, les claraboies

aquelles donaven molta llum, si feies una peça negra que et fes falta sí que
necessitaves la llum, però si no, no.

Primer vaig ser a les bitlles, que en diuen, i després de les bitlles me van

passar als teler i llavons vaig portar teler. Portava Jacquards, jo.]acquards és
allò ... bueno, aquella roba que sobresurt lo dibuix, doncs, i després d'això ja
em van passar a encarregada i finses que ... A mi no m'agradava gens.A mi

m'agradava fer-ho per mi, però no arreglar per les altres, però em va dir que
si no m'interessava que ... Allavòrens et contestaven així, i mira vaig aguantar
i finses que vaig plegar.

Les bitlles també m'agradava, però allò no és cap mitjà ni ... , no era

ofici. Llavors me van portar als telers, allò m'agradava amb bogeria.A les bit-
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lles vaig estar potser un any i des d'allí, quan sabies fer bitlles, te baixaven.A

moltes hi havia que les posaven als debanats, hi havia que les posaven als or

didors, hi havia les pintes que és allí on passen els fils i tot això. Llavòrens a

mi em van posar als telers i em va agradar molt, molt m'agradava. I llavons vaig
estar anys com a teixidora. És que m'agradava. Llavors me van posar als

Jacquards i quan es va jubilar l'encarregada -perquè cada dos contramestres

hi havia una encarregada de tires de telers-, es va jubilar i llavors em van posar.
Em va enviar a buscar el director i ... Jo em moria, no m'agradava, però bueno,
mira ... hi vaig ser fins que vaig plegar.Vaig fer això i ... ai! no me'n recordo ara,

potser quatre a cinc a sis, no sé perquè els anys passen tan depressa.
Llavons tens l'oficiala que t'ensenya. La S.F, que encara és viva, me va

ensenyar a mi i me tenia en un teler que no estava parat, perquè elles anaven

a preu fet,i quan se trencava un fil era igual tant si anaves a preu fet com si no,

l'havies de passar, pues t'ensenyaven ... ; anuar ja en sabies, perquè a les bitlles

ja t'ensenyaven a anuar, doncs només per passar ... ja ho sabies fer. Era més

gran que jo.]o ara en tinc 73 i ella en deu tenir 85 a 84. I después una altra que
ara és morta, la M.M., aquella també en sabia molt i me va ensenyar molt bé a

anuar trencades.A raó d'això, per això me van posar a allà on me van posar,

perquè doncs m'agradava. I bé. I així vam anar fent.

Portàvem uniforme totes allà, cada secció portava un coll diferent.

Naltros, als telers, el portàvem blanc; els espinçats, beig ... Totes anàvem negres
i el coll de color. I cada any se donaven dos uniformes, un d'estiu i ... , però bé,
podies anar Ia mar de bé i també era bonic allò, totes delmateix color.Tothom

anava negra i a cada secció lo coll era diferent: als debanats, blau cel; als ordi

dors, no me'n recordo; naltros, blanc i a les pintes, groc, me sembla, per distin

gir que érets d'un puesto O érets de l'altre.

La mensualitat de mestra teixidora era si fa no fa la mateixa que als

telers, l'únic que hi havia era que no anaves a preu fet, però bueno, és igual. I

encabar te donaven ... , no t'ho feien constar, perquè llavors, si m'ho haguessin
fet constar, jo ara cobraria molt més.Te donaven un sobre a part, ves si teni

en ... , i ja estava, ja te recompensaven així, però bueno és igual, ja va passar.

Jo no vaig ser mai ... , jo no era encarregada per renyar ni tot això, jo per
la feina i prou.A les bitlles, com que havia molta joventut, si que les encarre

gades renyavenmés, però allà als telers no, jo no i les altres tampoc. Més avi

at per la feina, si havien trencades i coses així.

Naltros fèiem seda, bueno encabat encabar vam començar a fer nailon,
bueno, però molt poc. Fèiem seda i seda natural, la del cuc. Fèiem també que
deien paraigües, però era també per allò dels fracs que porten aquelles sola

pes lluentes i també per les caixes de morts, però res de cotó ni tot això. Era,
doncs, roba molt laboriosa, perquè lo Jacquard és això. L'enviaven cap a

Barcelona, perquè aquestes sederies Puig i Carcereny allí també tenia botiga
em sembla,no me'n recordo.



Però eren molt rics aquesta gent. No teníem gaire relació. Bueno, vam

fer una festa una vegada molt maca, no sé què era, l'aniversari de ... , no sé, fa

molts anys, aniversari de la fàbrica, i van fer una gran festada. I van vindre, però
normalment no els vèiem. Bueno pel Pare Claret també fèiem festa, sempre
fèiem festa, i també pel 18 de juliol, també feien un dinar, però el van acabar

perquè hi havia molta d'allò que passava, la gent bevia i aquestes coses, allò

que passa. Però ja allavons quan vam entrar naltros ja no ho feien, ja s'havia
acabat. Era això que feien de després de la guerra pels treballadors i les coses

aquestes de Franco que feia fer.]o no ho vaig veure. I pel Pare Claret fèiem

festa, no anàvem a treballar, fèiem lo vermut i llavons fèiem ball i fèiem la miss.

Triaven los directors o jo no sé qui ho feia, los hòmens eren els que es cuida

ven de la festa.

Amb els directors, ves, teníem relació cada mes, per cobrar, per dema

nar augment. Mira, una vegada vam anar tres al sindicat perquè ens feien por
tar el teler, dos telers, i ens donaven la mitat, com si portéssim un de sol.

Llavòrens naltros vam anar allà i vam dir que a naltros no se paguen com a

oficiales sinó com aprenentes.Allavòrens vam anar a la Sindical i allà van dir
aneu tranquil-les cap a casa que la setmana que ve cobrareu com oficiales.
Llavors el director va enviar a buscar a una de les que havíem anat ... , no s'ho

sabia acabar ... , i li va dir que perquè havíem anat:"Oh!, doncs perquè ja vení
em aquí i no s'ho arreglava", i sí ja vam cobrar 375.Ara no és abans, que hi ha
tants sindicats; abans t'enviava a buscar lo director i ... uns sobresalts, perquè
pensaves: "Què deu passar ara?", però ... si feies algo malament, t'enviava a

buscar l'enèarregada de les pintes; si trobava un nyap, te deien que no havia

de tornar a passar, però si no, totes érem com una família, tot com una genna
nor, educats, no faltaven l'una a l'altra, molt bé, molt. I els homes a les dones
les respectaven molt, vull dir que no ... I amb el director, perquè hi havia di
rector i subdirector, tenien el seu despatx, manaven els homes, encabat hi

havia el director de sala, i a aquest se'l fèiem sempre nostre, perquè naltros

érem molt falagueres, molt de riure molt i sempre rèiem i quan se veia parlar
ja tremolàvem ... Hi havia el contramestre i l'ajudant, i després hi havia l'encar

regat a Ia sala, hi havia dos encarregats. Si se t'espatllava el teler, anaves allí i

deies:"Mira, m'ha passat això se m'ha trebat la corretja" o coses així, però tot

correcte, tenies una conversa, bé, educats, bé, no això que ara et diuen de tot

lo del món.Allà dalt no, mai, mai. Era una sedera distingida, no sé com expli
car-t'ho. No és perquè ara jo vulgui ... Jo la trobava distingida en canvi les al

tres ... Entre nosaltres parlàvem amb gestos i ens explicàvem pel-Iicules i tot,
sí, sí, era bonic de veritat, molt agradable. Encabat ja no, encabat ja deia: "El

sederot", "Quines ganes que tinc de perdre de vista aquest sederot", perquè ja
no m'agradava fer el que feia: "Ai! el sederot, quan s'acabarà aquest sederot".
El meu home es va cansar tant de senti'm dir això, i a elles també els hi deia:

"Aul, ara pleguem i el dilluns, torna cap al sederot", i em deien:"Oh!, però abans
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no ho deies", "Però és que ara el tinc avorrit". És veritat, me'l van fer avorrir per
haver-me fet mestra teixidora, tot plegat va ser això.

Fèiem l'horari de vuit a dotze i de les dugues a dos quarts de set. No

més vam fer torns, bueno torns, hores així estranyes quan hi havia restricció

de llum. De vegades havíem d'anar a la nit a treballar perquè la treien í s'es

patllava i llavons ens donaven la llum a la nit, a la dugues de la nit i havíem

d'anar a treballar fins a la matinada, doncs fèiem això. Però lo normal era aquest
horari. I llavors el dissabte a la tarda, festa.Ail estàvem encantades, naltros,
perquè a les altres sederes feien uns horaris i sempre a recuperar i sempre de

rellevos ... Era diferent, molt diferent. Llavors quan marxava la llum, nosaltres

paràvem a posar caballeros, en posàvem a millons, pues naltros, com que érem.

solteres i no teníem mals de caps i disfrutàvem, pues se quedàvem i anavèm

posant los caballeros fins que acabàvem i llavons marxàvem cap a casa.Això

quan se tallava la llum, tothom marxava i se quedàvem naltros, perquè s'hi

sentíem bé i rèiem i mira, com que disfrutàvem sense fer cap mal, al contrari,
encara fèiem això.

No s'hi sentíem gaire controlades, allà dalt era can seixanta, és veritat.

Quan venia Dijous Gras, naltros allí era "¡Viva la Pepa!", les coses s'han de dir,
portàvem xocolata cuita, tothom, s'ho passàvem bé. Si estaves parada perquè,
mira, s'ha acabat la llum a s'ha espatllat lo teler, doncs llavòrens sí que fèiem

ganxet, mitja i el Dijous Gras, xocolata, que la portàvem feta de casa. També

s'avisàvem entre naltros, però l'encarregat, lo senyor E., pobre, hasta pels in

nocents li penjàvem la llufa, pobre home, però era molt maco, te donava con

versa, però molt educat, era un tros d'home.Ara ja passem de tot això, però
abans aquestes coses teníem molta importància, però bueno ja ha passat.Te

níem un altre encarregat, però aquell no, aquell és el que em va posar a mi

d' encarregada. La veritat és que molta disciplina no n'hi havia, havies d' estar

a les teves hores i fer el teu treball. Quan tocava el primer timbre havies d'es

tar i quan tocava lo segon ja estaves a dintre, i engegar i parar quan parava
tothom, corrent per anar a fer el dinar i sempre el mateix. Però aquest hora
ri ... I quan plegàvem i encara anàvem a cosir, llavons se venia bé, a les set

podies anar a cosir fins a les nou i a les altres no hagués pogut anar.

I llavòrens per Nadal se donaven ... oi, disfrutàvem ... per Nadal se

donaven, ves quina importància, un pollastre, una ampolla de xampany, torrons,
això aquí només, i no sé si un pot de préssec, ja no ho recordo, a un quilo
d'arròs, ja no me'n recordo.Aquest senyor que els donava, estàvem molt ben

avinguts amb tota la colla nostra i deia: "Ja s'apartaré els millors, valtros no

patiu, tranquil-les", i naltros ja es posàvem les últimes i ens donava lo capó més

gros que trobava. Oh! érem trestafetes, també ho érem molt, no fèiem cap
maldat, però doncs rèiem molt, molt. I cantàvem i "¡ Viva la Pepa!", ves, quan
ets jove no ... I de vegades diem: "Oh! com ha passat la vida", perquè ara és
molta amargantor, jo en tinc molta ara ... , però bueno.



A la nostra sedera tampoc no es deien renecs, ni disbarats. Però tam

bé de vegades et deien:"-On treballes?",doncs:"-A la sedera". Oh! hi havia

gent que a les joves no les volien si treballaven a la sedera, les nòvies dels
fills ... , però no sé pas, hi havia d'altres oficis que potser semblaven de més

categoria, doncs, i a la millor eren més trastes les modistes per dir alga que les
de les sederes. No ho sé perquè,però a la nostra sedera ... jo no me'n penedei
xo d'haver treballat a la sedera i dinou anys ... Una època molt maca. Però
nosaltres cap vergonya de res i ben satisfetes. Estàvem bé, que fèiem lo que
volíem, també, és la veritat, potser en altre puesto no ho haguéssim pogut fer,
però també complies.Ara ,amb ells res de res, los directors eren los directors
i naltros érem naltros.],o m'hagués passat alga, no m'hagués fet res de tornar

hi a anar, de veritat. El que passa és que ara és molt diferent i la gent. Naltros
era com una família, aquí; ara, a la Sedera Nova, no m'agradava, no a mi, a mol
ta gent, al cal Pich mira ... al Tomacó també ... però ja era diferent, com

naltros ...

Jo anava a peu a la sedera. Quan era l'horari normal, sola; quan eren los
horaris que no hi havia llum i anàvem de nit, anava amb els veïns, a les quatre
del dematí, a les cinc del dematí, a l'hora que donaven la llum anava amb ells.

Ja em cridaven i anàvem tots tres junts. Però abans, és clar, no hi havia res as

faltat, tot era com un barranc allò ... tot era de terra, no era com ara. La placeta
de les Oques tot també, tot estava glaçat a l'hivern, un fred ... Ara no perquè
està tot poblat, tot ha canviat molt.Abans podies anar allà on volguessis, per
què pensi que sí, que hi havia vegades que marxava la llum que era les cinc

del dematí 'O les sis i naltros:"Bueno ja podeu anar cap a casa" -ens deien

"perquè ara ja no sabem quan vindrà", pues naltros com que portàvem l'esmor

zar, doncs tota la colla aquesta se n'anàvem i mira cantàvem i ballàvem i esmor

zàvem com si haguéssim anat d'excursió.Això ara no ho faríem. Però abans
s'ho passàvem bomba,però sense fer cap mal, bé,molt bé.També hi havia unes

senyores de Castellvell, tres, que baixaven cada dia, i es quedaven a dinar allà
dalt que hi havia menjador i cuina, es feien el dinar i al menjador per dinar.
També hi havia dutxes, si t'havies de dutxar, perquè abans a les cases tampoc,
no era com ara que hi ha de tot. És que -estàvem molt bé allà dalt, era diferent
de tates.

Jo em vaig casar, ara almaig ne farà quaranta-ser anys. Me vaig casar al

55, a sigui que vaig estar nou anys casada i treballant a la sedera, però des dels
disset anys que festejava, però també anàvem sempre tots junts, elles també
tenien lo seu nuvi i tots anàvem en colla. Quan les dones tenien les criatures
les pujaven a mamar.Allavòrens passava que quan tenien un crio, a mig dematí

ja baixava la portera a buscar a la que criava, no? I llavors anava a baix al ves

tidor i li donava de mamar i els aguardaven, així com ara hi ha guarderies
allavòrens eren cbacbes d'aquestes, senyores que ho feien així.

Abans les dones treballàvem, però no és com ara, perquè mira, ara tu
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li dius al teu home:"Escolta tu has de fregar això i demà el fregaré jo". Naltros

això no, treballàvem tots dos, però ells quan arribaven es trobaven la cadira per

seure i jo a la taula ja no hi podia seure perquè teníem una hora al migdia i fer

el dinar, ja te'l deixaves preparat, no? I andando, que era molt lluny la sedera,
anàvem a peu. Entràvem a la sedera al dematí a quarts de vuit i compraves, feies

la compra i deixaves lo cistell allí i llavòrens anaves cap a treballar i quan sor

tíem, al passar recollies lo cistell i cap a casa, i ja tenies lo dinar engegat que
l'havies fet al vespre. Hi havia molts dies que encara fèiem coc ràpid i al mig
dia el portaves per amunt per menjar-se'l totes ... ne fèiem de coses! Un dia

normal, anaves al mercat, llavòrens agafaves la compra amb el cistell i anaves

cap a la sedera. Esmorzar, esmorzàvem a dintre, cosa que tampoc no es podia
fer, però no paraven per esmorzar, no podíem parar per res, ja havíem d'anar

arreglats, però tothom d'amagat o de present.Ara, si la feina no t'anava bé, jo
havia molts dies que no esmorzava, no jo, molta gent, depenia de la feina i com

que quan ets jove de gana tampoc no tens, i ara quan ets vell tampoc. I lo vici

que jo tenia que em deia la meva marer'Què vols per esmorzar? Pa amb tomà

quet amb pernil?","No","Xoriço?","No","Truita?","No",i sempre deia no,per

què no en tenia gana. I la meva mare em feia l'esmorzar i el baixava a baix als

veïns i ja veies aquella senyora quan arribava al teler al cap d'un quart o així

que havíem engegat, ja baixava pel corredor amb l'esmorzar meu que me'l

portava ... el trobava bo ... , però és que som xiflats quan ets jove, no? Esmor

zàvem i llavòrens plegàvem a les dotze i cap a casa.jo no m'entretenia mai

entre setmana, no podia al migdia, i acabava de fer el dinar, o li deixava dinar

per ell, perquè naltros portàvem horari diferent, ell no dinava mai amb mi i

llavòrens jo dinava i aul, feia Hits i escapada per amunt altra vegada, i quan

plegàvem al vespre pues allavòrens sí que tenies temps, anaves a comprar si

et feia falta algo i si no, pues cap a casa, a fer la feina, i si havies de rentar, lla

vors aquestes rentadores tampoc no les teníem; jo em vaig comprar una Bru,

que van ser de les primeres que van sortir, que eren aquelles de turbina, i al

trament doncs, o si havies de planxar o el que haguessis de fer.Això de casa

da, però jo, de soltera, quan plegava no tenia tanta de preocupació, anava a

cosir de set a nou a la RC. M'agradava molt cosir i ara també m'agrada. Mira si

sóc gran, però a mi fer labors i tot això m'agradava.Ara no puc gaire perquè
tinc aquests dits. Doncs allavòrens anava a cosir de set a nou, llavòrens me

venia a esperar ell i mira a les nou i deu ja havia de ser a dalt. .. Abans ... era

pecat mortal i la meva vida era així. Lo dissabte, pues mira, fregàvem, anàvem

a comprar, al dematí i llavòrens quan plegava anava cap a casa, dinar i fregar i

rentar. No era com ara que cada dia limpiem, llavors ho havies de fer un cop
a la setmana.Abans feies lo dissabte i ara fas lo dissabte cada dia, perquè ...

abans per Nadal havies de girar tot al revés i ara no cal que ho facis ... de ra

cons no en tenim, i és així la vida i mira anant continuant.

Fèiem vacances quinze dies, que passaven com un somni. Per fer ma-



talassos, esperàvem les vacances per fer-los, perquè abans teníem matalassos

de llana, ara ja no, ara ja fa anys, escolti'm, au! a desfer, rentar teles ... Això pri
mer, però després ja m'ho combinava d'una altra manera i marxàvem, se'n

anàvem a laVall d'Aran. El meu home també en feia ... , a naltros ens agrada molt

anar a la Vall d'Aran i se n'anàvem per amunt a passar quinze ... bueno, quin
ze no, perquè havia de deixar al menos un parell de dies per la roba sinó
encabat que quan arribes aquella robada a mi no m'agrada veure roba. Però

primer fèiem això, matalassos i ... trasbalsaves la casa no anaves a cap puesto.
Érem molt beneits, també ara s'ho agafen millor, los hòmens fan la meitat, avui

et toca fer a tu, demà em toca a mi, però aquests estan mal criats, ara no ho

fària, no. Treballàvem dues vegades, però ara jo no ho faria, perquè si ara te

trobes malament, el problema és per ells, no és per tu, és per ells.

La meva mare va treballar moltíssim, però no en cap fàbrica, anava a

cases de senyors, doncs a frega'ls-hi plats, que llavors, com que fregaplats no

n'hi havia ... i tot això, però encabat ja no, se va morir mon germà que això ens

va deixar molt atrotinats, que tenia vint-i-vuit anys i és clar, després ja no va fer

res. Però jo, quan arribava de la fàbrica de soltera, me trobava el dinar fet, el

sopar. .. vull dir que estava molt bé, em va tenir molt gran que tenia 44 i clar

ells de mi sí que en van gaudir molt, però jo d'ells no vaig poguer gaudir gaire,
eren molt grans, però bueno, em sap greu no tenir-los ara. Però bé, vaig tindre una

joventut molt maca, me van mimar molt, els meus dos germans i els meus pares

perquè jo era la nena, la petita ... El meu pare treballava a intendència i ho vam

tenir molt bé. Llavons se vam casar i mira ja portem ... que falten tres anys pels
cinquanta, però ... m'he fet molt vella i estic molt atrotinada.

Vaig plegar perquè no em trobava bé, no sabia què tenia, em van ope
rar, i el meu home, enfadat, me va fer plegar i em va sapiguer greu perquè
encabat, al cap de quatre dies, van tancar i mira, ho vaig perdre tot, però bueno,
ja està."

TEIXIDORA62

"]0 vaig entrar a la Sedera l'any 1946, el dia 6 de gener, el 7 de gener,

perquè el dia 6 també devíem ser festa, no me'n recordo, vaig entrar d'apre
nenta als telers.]ust havia fet 14 anys, feia tres dies que havia fet 14 anys, no

vaig poder entrar més aviat perquè no podia abans. Llavors em van posar amb

una senyora als telers, però allí es cuidaven doncs d'escombrar, de treure los

trossos de roba, doncs que dèiem, quan se deien les veleres deien: "Vés, mira

62 Entrevista realitzada per MarAparicio Mauleón. La informant va estar acompanyada per
la seva germana que també va treballar com a ordidora a la mateixa sedera i que va intervenir

molt en l' entrevista.
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que ja s'acabat la peça, ...

"

o el que sigui, i així tot lo dia anant treient un i a

l'altre.A l'hora d'anar a buscar aigua anàvem a buscar aigua amb un carretó, i

canviàvem l'aigua dels càntirs, que eren per veure aigua les dones de la fàbri

ca, en cada un hi havia pals i en cada pal un cèrcol amb un càntir, i aquella
aigua s'omplia quatre vegades al dia. Només al dematí ens hi posàvem a 2/4
de 6 del dematí, hasta les 10, i allavors plegaven i entrava un altre, i l'altre torn

era de les 2 a les 6 de la tarda, i les que anàvem de dia, que anàvem, al dematí

era de dia, llavors anàvem de les 10a les 2, i de les 6 de la tarda a 2/4 d'lI de

la nit, perquè sempre havíem de recobrar si hi havia alguna festa recuperable,
i n'hi havia moltes, això tota la santa setmana, encara que fos dissabte, encara

que fos el dia que fos. L'únic que no treballàvem era el diumenge. I hi havia

doncs moltes seccions, perquè primer hi havia los debanats, los allò, com se

deia allò, los molins, on es feien les peces.Io sempre vaig estar als telers.

Llavors se portaven dos telers i aquella velera no es podia moure d'allà,
perquè si se trencava un fil, era quan la peça no quedava bé, que teixia igual i

es veia un forat que faltava el fil, llavors havia de parar el teler buscava un fil,
i passa'l, m'entens?, o sigui que es cuidava d'aquells dos telers que no es pa
ressin, perquè si el teler es parava, llavors la velera tertia una preu frx, molt poca
cosa i llavors tenia un tant per metro que feia, que al teler hi havia un rellot

ge i quan arribaves posaves laA o la B, i era per un rellevo o era per l'altre

rellevo, m'entens? A més a més, posàvem un senyal a la peça perquè sapigués
quina velera de les dues que hi havia ho havia fet, perquè si hi havia una cosa

malament, cridaven a aquella o a l'altre, llavors un filet de color de rosa al

començament i l'altre el tenia blau, i doncs si hi havia algo malament renya
ven a la del color blau o a la del color rosa.

O sigui, hi havia un encarregat, un director i un sotsdirector, que a lo

millor només venia dos dies a la setmana, i lo director que venia cada dia, i l' en

carregat; cada rellevo tenia lo seu encarregat, i l'encarregat aquell si tenies

alguna queixa, li tenies d'anar a dir a ell, i ho arreglava o no ho arreglava, bueno

això és problema d'una altra cosa.

Si vols sapiquer què vaig començar guanyant jo treballant a la Sedera
és 7 pessetes cada setmana. Però d'aprenenta res de primes, després d'apre
nenta, als 18 anys, o sigui dels 14 als 18 s'aprenia, érets aprenenta.i dels 18 als

22 te donaven telers quan faltava algú, et deixaven portar un teler o te'n dei

xaven portar dos, allavors l'oficiala que teníem te'ls deixava portar i ella ana

va allavabo o anava a fer un trago d'aigua i així tu els portaves. Llavors, als 22

anys, si hi havia telers sobrers, te posaven d'oficiala, o sigui que a preu de 7

pessetes,no t'augmentaven hasta que feia l'any,després de les 7,9, després 12,
i després quan arribaves als 22 anys guanyaves 24 pessetes a la setmana.

Jo allà baix vaig treballar, em vaig casar allà baix, vaig tenir els dos crios

allà baix, i llavors em vaig posar molt malalta, i com que era el començament
de la Seguritat Social, allavors no em vaig jubilar, el metge em va dir que si em



volia posar bé que m'estés a casa, que m'entens? Perquè, ja et parlo jo de 35

anys endarrere a més, llavors jo vaig plegar i em vaig posar a fer confecció a

casa perquè era lo únic que podia fer, perquè vaig agafar bronquitis i asma i

era de la humitat, perquè allà a la fàbrica sempre hi havia d'haver la mateixa

humitat, igual estiu que hivern, sempre hi havia de caure la mateixa tempera
tura; clar, llavors era molta humitat, per això molta gent de la sedera tenen

dolor, artrosi, i és d'això que et dic jo de la humitat que hi havia, que era sem

pre igual: a l'estiu suaves Ia gota grossa i a l'hivern feia molt fred. Llavors jo vaig
plegar i em vaig posar a fer confecció, i vaig anar a un metge i en uns quants
anys em va posar molt bé, que inclús jo li vaig dir si podia tornar a anar a tre

ballar i ell em va dir: "Que no has treballat mai?"; jo dic: "Sí que he treballat";
diu: "Doncs vés a una gestoria que te'ls omplin i llavors te faran anar a

Tarragona a una revisió i et donaran de baixa a no, a podràs anar a treballar,
però pel meu compte no pots anar a treballar". Llavors vaig anar a Tarragona
a una revisió amb els papers que m'havia dit el metge.però amb els papers sols

no em van fer revisió i em van posar del SOVI,i vaig començar cobrant 9.000

ptes. cada mes,i ara en cobro amb 70 anys que vaig fer l'altre dia, 44.000 ptes.,
a sigui que passem així, passem, passem, avui tenim per dinar perquè va sobrar

l'altre dia, però la setmana que ve no ho sabem.

A la sedera hi treballava la meva mare, dos germanes de la meva mare,

tres cosines germanes i tres a quatre cosines així més d'aprop, més joves de

la meva edat, hi treballava la meva germana, i no sé qui més, no sé si érem deu

a dotze de .familia.Tots de Reus, allà baix a la sedera, no volien ningú castellà.

Quan jo era aprenenta, va entrar una que li deien "la casteüana", i li va que
dar"la castellana", a sigui per anomenar-la encara avui li diem "la castellana",
no sé que se n'ha fet, perquè ja et parlo de molts anys, però sí, no volien nin

gú castellà. Però sí que volien família, perquè venia recomanada per la família,
perquè la família ja van començar a la sedera nova però al passeig Sunyer, allí
on hi ha alga de "cal Bastida", allò era la Industrial sedera.jo recordo d'haver
anat a esperar la mare, i hi havia un balcó petit, que passaves d'una part a l'al

tra de la sedera, hi havia un passadís de ferro a dalt al segons pis i passaven
d'una part a l'altra de la sedera, però d'això ja et parlem de després de la guer
ra, eh! Perquè quan se va d'allò la guerra, jo tenia 6 anys i la T. en tenia 2; lla

vors dels 8 als 9 es va acabar Ia guerra i nosaltres anàvem a esperar la mare a

allà dalt, que hi havia inclús una fàbrica de vidre al passeig.
AlVaporVell i Nou feien cotó i amb la gent de la sedera no es parlaven,

perquè els de la sedera eren més fins que els del cotó. Sí, perquè les que feien

cotó no és que fossin més brutes la gent ni res, tot això no, però quan sortien

anaven blanques de cotó. Portaven sempre volbim. Llavors a la sedera anàvem
més finetes, m' entens, llavors moltes vegades baixaven la riera i hi havia un pas
a nivell per passar la Sedera del camí de Tarragona.

Quan anàvem de dematí procuràvem tindre amb algun veí i truca'l,
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perquè al dematí no hi havia llum a Reus, al no haver llum agafàvem la riera.

Si podíem anar pel carrer, i li vaig a dir una cosa, quan passaven els homes de

la sedera tothom sabia l'hora que era, de tanta gent com anava. Llavors, nena,

anàvem a treballar a les cinc del dematí i trobàvem lo vigilant als cantons i es

deia: "Bon dia", cosa que ara no es troben ni urbanos ni ningú, eh!, allavors

trobàvem; no hi havia llum, només un llum a traspàs del camí de Valls, un al

tre a l'altre traspàs d'aquí a baix i un a la carretera de Tarragona, però trobà

vem els vigilants que es donaven el bon dia

Hi havia molta gent soltera, perquè els novis es van morir a la guerra,
o sigui que jo, posem, que vaig entrar petita, m'imaginava que tothom es ca

sava, encara que a casa meva no hi havia pare, vull dir cap home perquè tots

van marxar a la guerra i ja no van tornar, bueno, ni tiets, ni cosins ni ningú, i

jo me pensava que totes les dones de la sedera, bueno que tothom se casava,

i llavors tothom era solter,però perquè els novis s'havien mort; van agafar un

època que els novis s'havien mort tots a la guerra o molts que havien marxat

cap a França, ho entens. N'lli havia moltes que eren casades, però tenien els

homes a França, perquè havien hagut de marxar o pel que fos.

Tothom tenia renoms a la sedera, nena. Hi havia, la juncosa boja, la

Maria dels ulls grossos, després hi havia el xafarot, perquè tot ho pregunta
va, tot ho sabia però tot ho preguntava. Hi havia el mastegapuros, que era el

rellevant del xafarot, tot el dia anava amb un puro mastegant; llavors hi havia

aquella altra secció d'allà baix que hi havia lo Carles, i llavors hi havia aquell
altre d'allà, o sigui que eren, comptant ajudant i aprenent, eren tres, sis, nou,

dotze, i llavors los altres que hi havia cap als ordidors i tot allò d'allà total de

via haver-hi ... bueno, potser hi havia 60 homes i 400 dones.

Quan s'escatxarrava la màquina no lli estaves massa així [braços cre

uats], lli havia algú que portava una miqueta de manta, però bueno, amb algun
que portava una miqueta de manta, però no masses, no massa perquè sinó

havia de corre. Nena, i quan anaven els telers bé s'explicàvem les pel-Iicules
d'un part a l'altre, per senyes, i doncs, amb el moviment del llavis, sabies lo que

deies, sí amb els moviments dels llavis, com d'aquí allà, i deies:"Que has anat

al cine?, "Sí, al Kursaal","Bonica, uns vestits!", però encara que tu parlessis com

que no te sentien, llavors representava que havies de parlar amb senyes, per

què sinó no s'enteraven de res perquè no et sentien. Però també fèiem com

a bastants crits, o cantant, ... o fent lo "tarzan", es faran un tip de riure quan
sentin això, no? A la preparacíó feien així:"Que ve el jaio" [tocant-se com si

s'acariciés Ia barbas, que era el director, era molt maco, però si feies massa

així, home, però de fet, si passava així, perquè llavors passaven també los en

carregats que passaven a contar fils, que deien, amb una lupeta petiteta ana

ven teler per teler per contar los fils que hi havia centímetre per centímetre,
perquè si no quedava massa clar o massa espès, allavors per arreglar-ho, i sem

pre passava a contar fils; doncs clar, el veies d'un tros lluny, i deies:"Mira, avui



passen a contar [ús!", que m'entens,o bé:"Ara puja" .perquè n'lli havia uns que
eren més desagradables que els altres, perquè a tot arreu hi ha de tot, però no

ens ho passàvem massa malament; pensa que estàvem moltes hores allà din

tre,

Quan jo vaig entrar de catorze anys, ja tenien posem, Ia gent ja tenien
40 anys ja!; quan arribaven als 60, tothom ja tenia ganes de marxar als 60 anys,
tothom tenia ganes de plegar, que eren moltes hores de peu allí, allí no es poclia
menjar, no es podia enraonar, no es podia ... , just anar allavabo, i l'únic que
podia ser era que quan vinguessis trobessis un disbarat, perquè havies d'anar

depressa, m'entens, hi havia tota una tira de lavabos, bueno de lavabos, de
vàters i un puesto per rentar les mans si et convenia, però ...

Los que marxaven a treballar a l'estranger era perquè no trobaven feina

aquí, a perquè tenien família cap allà, a lo que fos, que m' entens?, però per un

regular allí quan entraven no despatxaven mai a ningú, era una cosa que en

traves i et feien una contracte, però per un mes posem, per veure el teu com

portament, si t'agradava a tu a no t'agradava, però després allí ja eres fixa, allí
només marxaves si una volia, que m'entens? Feien càstigs, si feies masses fes
tes també te castigaven, sí, lm dia de festa, dos dies de festa sense cobrar, per
què de festa no se'n podia fer. Si no anaves a treballar, havies de portar el

recada, amb el perquè no havies anat a treballar. Havies de dir:"No m'he tro

bat bé, què puc venir a treballar a la tarda?".Tu havies de fer festa, feies festa,
i llavors a mig dematí, a t'havies adormit, doncs a mig dematí havies d'anar allà
baix i dir ayui m'he dormit a no m'he trobat bé, pregunti si puc baixar a la

tarda, a bé la veïna, a bé una altra una parenta a qui fos deia: "No s'ha trobat
bé, pregunti si pot venir a la tarda". Llavors te deien sí a te deien no, això de

pèn de com estaven de feina. Si estàs malalta, llavors havies d'anar al metge i
el metge et feia una baixa, perquè de seguida va començar la Seguretat Soci
al, l'únic que els metges eren d'abans de la guerra i tenien una altra mentali
tat, que m'entens? Allavors no veien el perquè tu havies de cobrar sense tre

ballar. Ara et vaig a suposar, el metge em deia a mi:" - Tu no estàs per anar a

treballar" , però ell no et volia arreglar els papers perquè tu poguessis cobrar,
perquè tenien una altra mentalitat aquells metges. Perquè ara, posem, aquest
metge que teníem nosaltres, ara ja tindria 150 anys, si llavors ja en tenia 70 a

80 a 60, que m'entens? I com que era a lo primer que d'allò [referint-se a la

Seguretat Social] , doncs no ho arreglaven, però la baixa i això sí que t'ho fe
ien, no cobraves hasta els quatre dies igual com ara eh!, perquè això no ha

canviat, això continua igual. I cobrar, clar, no en feies masses de festes, t'havi
es de trobar molt malament, perquè si ets una, posem, que portaves màquina
allavors te trobaves que la prima no la tenies, i el sueldo era tan baix que era

igual no cobrar, home! Allí guanyaves, posem que donaven 100 ptes. de treba
llar i 250 de prima, com més treballaves més cobraves de prima, però tot i així,
quan jo em vaig casar, que tenia 23 anys, guanyàvem 250 ptes. a la setmana,
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amb primes i tot. Nosaltres amb el metratge, llavors la prima la cobraves d'una

setmana per l'altra, perquè cada setmana te passaven a pagar; l'escrivantapas
sava amb un sobret amb el teu nom, amb la calderilleta dintre, bitlletets no n'lli

havia gaires,per no dir cap, bitlletets de 100 peles vèiem,però de mil ni ... , mai,
vam estar molts anys a veure bitllets de mil, eh!, o sigui que així estem. Era molt

pesat anar a treballar i ara també és pesat, però era molt més pesat abans.

La sedera més aviat feia olor d'olis, d'engrassar, perquè passaven a

engrassar cada dia o dia per altre més aviat. .. , ja la portaves tant al damunt que
no la senties, t'havies de portar la bata tu, un davantal, les espardenyes i tot.

Hasta al cap de molts anys, molts anys van donar uniformes.]o ja no vaig arri

bar a portar uniforme, però anàvem netes, eh!, portàvem unes bates molt xules,

portàvem, no? Quan sortíem anàvem a cosir i se fèiem bates per anar a treba

llar, anàvem bé.

Es feia tot aquí, els gèneros ho portaven d'altres fàbriques que feien els

conos i tot, però les torsions tot això, les tintures i tot, lo surget tot, això tot

se feia aquí dintre la mateixa fàbrica, o sigui, després ja van portar molta cosa

de fora perquè lli havia menos personal i els lli resultava més econòmicament.

És clar, això és com lo Vapor Vell; va haver de plegar perquè es va deixar de

portar cotó, va sortir lo sintètic i igual va passar allà baix, la seda en ves de ser

de seda natural a ser de seda d'allò, també era sintètica, i clar van anar elimi

nant gent hasta que es va eliminar la fàbrica.

Per tenir críos te donaven sis setmanes abans i sis setmanes després.
Te donaven sis setmanes abans de tenir el crio i sis setmanes després de tenir

el crio, sis setmanes, eh!, que això és un mes i mig, però al d'allò de néixer el

crio ho deia el metge, quan anaves un dia al metge, perquè llavors no hi anà

vem al metge com ara, només anàvem a ca la comadrona i la comadrona et feia

anàlisi d'orina, però si ni et mirava ningú, res, res, després anaves al metge que

representava la baixa, però si tu deies que acabaves posem el 24 de, o el 15,
posa el15 de juliol i elmetge deia que no, que acabaves el 30, llavors si el crio

naixia el 15, a tu t'estafaven les tres setmanes,i no te les tornaven per a res, ehl,

ja estaven passades. Tu només feies les sis setmanes de darrere, perquè a mi

me va passar amb el Ga., eh! Aquest xiquet havia de néixer al meu parer el pri
mer d'agost i el senyor va dir que no, que naixeria a mig agost i el nen va néi

xer el dia 2 d'agost i a mig setembre vaig haver d'anar a treballar, perquè ha

vien passat les sis setmanes, i mutis. Llavors te passava que no en feies gens de

festa, i com que era pagant, encara que fos tal com ho deia el metge, tu plega
ves perquè només tenies uns quants dies de descans. Tu et sembla treballar

amb uns telers amb un bombo així? El que volies és que passés ràpid el temps,
però si aquell senyor deia que no, que aquell crio naixeria una altre dia, havi

es de caure a les ordres d' ell, i si et naixia abans d'hora, doncs et naixia abans

d'hora, perquè només hi anaves una vegada al metge, a almenys jo només hi

vaig anar una vegada almetge, una vegada sol, i vaig tenir dos a casa. Encabat



el tercer vaig anar al metge, i el metge me deia, quan es trobi malament vagi
cap a l'hospital i jo com que a l'hospital no hi havia estat mai em vaig pensar
que aquell crio me venia malament, perquè si tu has tingut los altres a casa i

no t'ha dit mai res lo metge, que el metge no compareixia per a res a casa ni
a veure't ni res.T'assistia la comadrona, t'havia de venir el metge si t'havia de

posar punts.posem si t'esqueixaves, t'havien de posar punts.però si tenies lo
crio avui a lo millor no venia fins al cap de dos dies a posat los punts i te'ls po
sava al viu, perquè no donaven res.Ara ens queixem, però ... , perquè era així
això, llavors jo vaig tenir el tercer, quan em vaig trobar malament i el vaig te

nir bé, de seguida, però vaig haver d'anar a l'hospital, perquè coisl, que et di

guin "Quan se trobi malament faci cap a l'hospital", lo primer que vaig pensar
és que no ve bé; no ara no volem que en tinguin a casa, però el quart que vaig
tenir, el vaig tenir a l'hospital i va néixer en diumenge i a l'altre diumenge cuita
corrents me van deixar un tros de placenta i vaig haver de tornar a anar a l'hos

pital.
Però feia via la màquina, més depressa la màquina i guanyàvem més

prima, però més depressa el teler no el podies fer anar; això és com una mà

quina de cosir: si va amb motor i l'apretes faràs molta via; ara, si vas a pedals,
en faràs menys, però allí no, allí el pas que portava Ia màquina, no podies anar

més depressa que la màquina, no n'hi podies donar de corda; ara, si estaves

explicant la pel-Iicula es parava i no corries a engegar, doncs mira si perdies
mig metret, doncs ja ho tenies, però bueno és igual, érem feliços igual, enca

ra que no mengéssim pastels, o no hi hagués això o allò, també s'ho passàvem
bé, també podíem anar al cine, UIXl. pela amb vint-i-cinc ens costava anar al

cine,
El dia del Pare Claret, que és el dia 21 d'octubre,fèiem ball al Bartrina,

fèiem vermut a tots los bars della plaça del Prim, al Solsis, al Bol d'Or, tots, et

donaven un vale, et donaven un vale per anar a fer el vermut amb olives, lla
vors se donaven una entrada per anar al ball, ball, res més, i cadascun es por
tava la coca, es portava el xampany, les galetes i cadascun el seu. I allí hi ana

va tothom, tot Reus si hi volia anar al ball de la sedera. Cada sedera se triava
la més guapa i feien misses, i llavors li feien un regal a la que quedava miss.
Totes les miss se presentaven i votàvem a veure qui quedava la més guapa,
però la sedera donava la roba i ella s'havia de fer el vestit per la festa. I anaven

llargues.
Formàvem com una família, cuidado, la sedera en aquells anys era una

família, si t'ho estimaves. No hi anàvem a treballar, bueno anàvem a treballar

perquè havíem de guanyar el calé i havíem de menjar, però anàvem a passar
les hores com si fossis a casa teva, o sigui, que n'hi havia que tenien més vo

luntat que altres, però no, no n'hi havia massa de raons; home, hi havia raons

posem que ens baralléssim tu i jo, però després no ens parlàvem i tu treballa
ves lo teu i jo lo meu, però no, de raons, no n'hi havia gaires.
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Llavors quan te casaves hi havia costum de passar-ho a dir, a fer-ho

sapiguer, persona per persona, demanaves permís per passar, i llavors hi havia

l'altre dissabte o que cobrés, passaven a demanar per regalo: un duro, deu

pessetes, cinc duros, depèn de l'amistat que hi tenies. Llavors anaven les que
s'havien encarregat de recollir els cèntims i la novia demanava lo que volia,

bueno, fins on li arribés lo calé, i llavors agafaves lo regalo i l'exposaves dalt

als vestidors i així tothom veia el regal.Allavors quan plegaves per casa't pas
saven a dir adéu i a oferir l'habitació, perquè no en tenies de pis, l'habitació

dels nuvis, no n'hi havia gaire gent que es posés sol, perquè de pisos no n'hi

havia i llavors venien unes més xafarderes que altres a xafardejar l'habitació

i ensenyaves la roba de l'armari i la roba que teníem.Te donaven una setma

na per anar de viatge de navis i jo vaig ser de les primeres, que vaig casa'm

abans de les vacacions, a sigui, jo em vaig casar el dia 1 d'agost i el dia 12 co

mençàvern les vacacions i faltaven 4 dies en mig i jo els vaig fer de festa, que
em van fotre una repulsa, i llavors casi bé que vaig fer casi tot lo mes de festa,

perquè vaig plegar dos dies abans, perquè només et deixaven plegar dos dies

abans del casament: demanaves permís el divendres, llavors et casaves en diu

menge, i llavors la setmana aquella era de viatge de navis i faltaven tres dies

que hi havia d'anar a treballar, però com que era fora no hi vaig anar a treba

llar i em van fer repulsa; no me'ls van descomptar de la setmanada

Llavors no cobraves si no anaves a treballar.Io l'única vegada que he

cobrat de la sedera sense anar a treballar ha sigut quan anava de campaments,

que obligaven a les sederes a dos a tres aprenentes a deixar-les anar de cam

paments.Amb la Falange, eh! Allavors la fàbrica te pagava a tu lo jornal i l'Es

tat te mantenia un mes a l'Espluga de Francolí. Allí cantàvem i jugàvem i ens

donaven menjar perquè no n'hi havia,i anàvem als campaments a menjar; això

el primer any que vaig entrar d'aprenenta, vaig anar al campament. Això re

presentava que era com una espècie de Serveis Socials, però com que hi ha

via molta gana feien aquests campaments.
I si cobrava 7 peles a la setmana, a sigui 28 pessetes al mes, aquestes

28 pessetes les cobrava la mare, perquè treballava allà baix a la sedera Ia mare

i els hi donaven a ella i jo allà dalt no tenia cap gasto, perquè ens donaven

esmorzar, dinar i sopar, i ens donaven la roba per anar al campament, perquè
tothom anava d'uniforme, faldilla ratllada blanca i blava, bombatxos -perquè
fèiem molta gimnàsia- i una brusa blanca i un corpinyo vermell i venien les

señoritas de Madrid a ensenyar a les analfabetes a llegir una ratet, a escriure,
a cantar canciones, perquè llavors no se podia hablar el catalán, allí només

se parlava el castellà; n'hi havia de tota Espanya, però nosaltres com que
eramos las de la sedera, doncs mira, però allí cada setmana fèiem neteja

Anava qui hi volia anar, no obligaven; lo que obligaven era que cada any
n'hi anessin tres a quatre, obligaven a l'amo a a la fàbrica i llavors deien:"Què
vols anar de camparnents?", i tu deies sí, jo sempre m'hi apuntava; lo menos hi



vaig anar quatre a cinc vegades, així passava vacacions a Tarragona.Valls i l'Es

pluga de Francolí.Això era fins als 17 a 18 anys s'hi podia anar; en pic passà
vern a mig oficiala a així ja no t'hi deixaven anar. Em sembla que en van fer fins

que va viure ei Franco, em sembla que sí, bueno, fa 25 anys ja que és mort, ehl,
però potser van parar una miqueta abans.]o hi vaig anar als 14,15,16 i 17 anys
als campaments.Amb la Falange, clar, estàvem apuntades allí perquè per Nadal
ens donaven jerseis i torrons i joguets i xocolata."

ORDIDORA

"Aquesta no és la meva primera feina.Abans havia treballat casi nou

anys a un supermercat de caixera, de ponedora, una mica de tot.

Sempre m'havia fet gràcia treballar a la sedera, però clar, que de noies
no n'agafaven últimament. Fins que no ens vam assabentar [que tornaven a

agafar noies] i això, pues no vaig portar el currículum ... Pues jo també vaig
estudiar, tinc auxiliar administratiu i auxiliar d'infermeria, però com que tam

poc hi havia feina d'això, pues anava allà a treballar [al supermercaü.srx esta

va en una botiga feia l111 mes a així i llavors me van cridar per començar a tre

ballar, com que sempre ... Bueno, ara no és una sedera. Hi ha molta gent que
li diu la sedera, per l'antiga fàbrica, n'Iu ha que li diuen la Pasarela, que és el
nom que té a n'Iu ha que diuen que no, que treballen a la sedera com sempre.
Ara allà es fa tot tipu de fil de tota classe, que porten diferents noms.

A rna mare la sentia parlar, clar que un moment dins potser no m'ha

gués agradat, perquè clar com que sents parlar fins que no ho tens a les mans

i això pues no ... Però des de que estic m'agrada molt i a més a més la feina

que faig també i amb eis companys que estic també.perquè hi ha gent que ...

al turno que estem pues clar com que anem per la feina ... Perquè n'hi ha

que ... Iu ha altres turnos que diuen que nosaltres no sé ... .que com que estem

per la feina i això pues no ... , perquè hi ha altres·turnos pues que van anant

fent, i diuen que nosaltres som molt so�sos, clar, perquè estem per lo que s'ha
d' estar, que anem a treballar, no ... I quan pues si en algun moment pues algú
ha de dir alga pues mentres treballes igualment ho pots fer, sense deixar de

treballar, és clar.

Jo, quan vaig entrar, es veu que van tindre una remesa de nois, bueno
abans d'entrar jo.]o quan vaig entrar ja estava quasi tot ... no quedaven quasi
llocs, hi havien entrat bastantes dones i que n'hi ha que quan jo vaig entrar ja
portaven elles, al menos mig any dins, jo vaig ser de les últimes com si digués
sim. Clar, havien tret a molts nois perquè no treballaven a donaven cops a les

capses a tiraven les bobines d'aquí per allà, vull dir que no estaven per lo que
havien d'estar.jo suposo que no agafaven noies perquè pensen que sempre
agafen més baixes per si estaven embarassades a aquet tipa de coses a si te-
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nen canalla, pues clar, agafen la baixa pues si tenen que cuidar al crio, si són

petits i això. Més aviat volen gent ja gran, joves .. a partir d'una edat també.

No sé si va servir de res que ma mare hagués treballat allí. N'lli ha que

ara les que han anat entrant pues prefereixen ... la companya que està al meu

torn i una altra noia que està allà a ordidors i va dir que si li podia portar un

currículum per quan faltés algú i llavons, com que al meu torn van plegar dues,

pues no sé si és perquè ... o és que no tenien més gent i ... la van agafar, això

tampoc no ho sé.

Quan vaig entrar em van portar a la secció que estic i vaig veure els

telers perquè clar, a nosaltres, on estem, no tenim fitxero, es veu que abans sí

que fitxaven allà, però es va xafar ... Pues clar tothom lli va allà i els de molins

fitxen dalt. Naltros, a l'entrar, pues hem d'anar cap a ... i clar els vam veure, els

veus ... no pots tombar, però com que estan tocant allí.

Fins que no vam anar a fer aquest curset, no vam conèixer la fàbrica.

Cada any hem de fer dos, però enguany no n'hem fet cap. Et parlen de la ma

nera de ... la feina que tu fas, pues la manera de ... si surten bobines dolentes,

pues la manera de detectar-les, la manera de col- local', si s'ha de filatejar, per

què a vegades s'ha de filatejar o directament carregar-ho a les filetes, amb se

paracions i explicar que ... si el curset, clar, se l'haurien hagut de fer abans,

però així també veus si tens algun dubte o així ...

Abans sí que entraven per les bitlles, però ara a naltros ens van posar

on hi havia vacants i fins que no vam fer el curset aquest pues ... clar, dalt no

havia vist. .. i als telers, perquè és això que anem a fitxar allà si no ... per dar

rere vèiem la peça que naltros fem, perquè lo que és quan passa ja lo de la

trama i es fa la ... clar, fins que no vam passar amb l'encarregat per dins tam

poc ho vam veure.

Tota la planta de dalt, que és supergran, és on hi ha tota la maquinària
de molins que cada màquina té la vaporadora que ... Abans lli havia molins i

ordidors i ara no, només és tot per. .. cada màquina té un nom, que els noms

de les màquines no ... perquè cada tipo de màquina fa ... Llavons hi ha l'esti

radora, que és la que estira el fil i d'allí el passen a una altra màquina, el con

verteixen i llavons els que han d'anar a vaporat pues el porten a la vaporadora,
i llavons quan el noi del magatzem ho baixa cap baix, s'ha de filatejar i llavons

ho porta a ordidors i allà a ordidors, pues clar si és fil de fora ja no l'han de

filatejar, perquè ho fem perquè clar no surtin tares o les barreges de fil, perquè
si surt una trama ... l'han de filatejar en caixes. Llavons el carreguem, quan està

carregat el guarnim i un cop guarnit, pues quan l'oficial acaba la peça, girem
les finestres -naltros li diem finestres-, llavons se talla per dins el fil que ha

quedat i amb el fil. .. les bobines de fora, anusem aquest fil. Doncs l'oficial i un

ajudant de naltros pues ell estira i anem passant els nusos fins que davant la

peça passa per la pua gran i després per la petita queda el m nou, com si di

guéssim, tot per poguer anusar a dins. Fins que no passen els nusos el fil, de-



pèn de quin fil s'enreda molt, després no hi ha manera de desenredar-ho, i si
va el mateix fil pues clar, només és qüestió de passar els nusos i una vegada
va bé pues ja està. Llavons, quan comença una altra vegada la peça, pues no

saltres, si ja tenim el fil, trèiem la solada, que són els conos amb poc fil que ha

quedat, lo que sobra, i si n'hi ha algun de gran, pues el guardem perquè el

pugui solar, que al final les últimes peces diuen allò que es solen, perquè hi ha

alguna bobina que si no té el pes adequat o estava molt ... el fil. .. al principi
hi ha capes que estan fluixes que s'han de treure pues hem de canviar bobi
nes i a vegades se n'ha de canviar més o menys.depèn de ... com ... .pues allò
ho treiem nosaltres a los containers i tornem a carregar-ho, pues si s'ha de

filatejar, íïlategem i si és fil de fora, pues ho carreguem; el brillant va en filetes,
no cal que el filatejem i clar amb filetes separades i llavòrens ja podem can-e

gar-ho, i una vegada ho tenim carregat ja ho podem tornar a guarnir. I mentres

tant, pues va la peça si ella acaba la peça i encara queda per guarnir pues ens

fiquem nosaltres i si no, pues nosaltres ja ho tenim per tornar a girar i tornar

a anusar i tornar a començar de nou. I, en canvi, abans no, havíem d'esperar
que ella acabés, treure tot allò i tornar-ho a carregar ... Era pèrdua de temps i

d'aquesta manera adelantem molt més. I quan acabem d'un ordidor pues pas
sem a un altre, perquè a l'acabar Ia peça pues està a la solada que ja ... la peça
mig començada, pues aquell ordidor també es pot començar a carregar i tor

nar a guarnir.
Jo no en porto d'ordidors, estic aprenent, estic amb I'ordidor número

3, que el porta una persona, pues abans al principi quan no hi havia gaire fei
na pues erri va dir, diu:"Quan no hagi feina pues aniràs aprenent a poc a poc
el funcionament i això", i després més endavant pues me posaven tot el dia,
però amb l'oficial al costat perquè m'anés ensenyant. I ara, pues ara feia bas
tant de temps que no ... com que ja van vindre les vacances i havia molta fei

na, pues clar; si em troben a mi ... només queden dugues persones i si vé algú
a recuperar, pues som tres, però si hi ha molta feina, clar, són quatre ordidors
clar que van a la vegada, si es buiden i no ... només som dos persones, clar, no

donem a l'abast. Llavons ara vaig ... de dilluns a divendres, estic dues hores amb
l'oficial i clar ... ara cada vegada ell està al costat i me va vigilant i si hi ha al

gun dubte pues m'ajuda, però quan se trenca un fil o així pues el vaig passant
jo.Al principi no, pues ell m'anava ajudant perquè clar depèn del fil que és
s'enreda molt i ells tenen això, tenen experiència i a vegades depèn de com

vagi el fil o ... el fil com és pues els hi costa també en ells desenredar-ho, que
al principi, clar que porto més temps, jo mateixa me n'adono que es qüestió
de pràctica. Només estic dues hores i el dia pues que hi ha feina pues no ...

L'altre dia, pues, com hi havia bastanta gent que devien hores de recuperació
pues ... vaig estar les vuit hores, però si no, normalment estic dues hores i els

caps de setmana no, perquè clar si no es trobarien elles dues soles i si ja són

quatre màquines que funcionen pues ...
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Estic aprenent perquè és clar, la màquina fins que no es jubili algú o

plegui pues no hi ha màquina, llavòrens si algú ... Va haver una setmana que

la que porta l' ordidor número 1 va estar malalta; com que aquests oficials van

aprendre amb les dues màquines perquè només canvien els botons, lo altre és

el mateix sistema,pues em van ficar allí,l'encarregat em va dir que em fiqués,
com que ell estava al costat si tenia algun dubte ... hi vaig estar dos dies, un dia

vaig estar quatre hores i l'altre les vuit hores, però ells també eren allí al cos

tat i si tens algun dubte, pues te van ajudant.
Faig la mateixa feina que les meves companyes, de carregadora. Carre

guem els ordidors, els netegem, després anusem o filategem o treure la sola

da. Només són aquestes dues hores que no estic amb elles i estic amb l'ofici

al i llavors faig d'ordidora, però clar, jo no en porto cap, no hi ha màquina. I als

altres torns ara també han posat a gent a aprendre una persona de les tres ...

Perquè al torn som tres, hi ha quatre màquines, però hi ha quatre oficials com

si diguéssim i tres ajudants i llavòrens han posat aprendre també, de les tres

que hi ha pues a una persona, però també igual que jo, dues hores; perquè clar,
si hi ha quatre màquines i només queden dos persones hi ha dos màquines
buides, una carregant i l'altra amb ... no adelantaríem, acabaria l' oficial i s'hau

ria de posar. .. i no volen que parin les màquines, perquè si no, para la produc
ció i d'allí em sembla que és d'on ... Crec me sembla que he sentit que és d'on

miren si la producció va. Clar, als telers potser que una peça els hi costi a ve

gades costa d'engegar o d'estirar i llavòrens i depèn dels metros que porta

pues pot estar una setmana o més temps allí i, en canvi, pues allí als ordidors

es van fent les peces. Si l'oficial para la màquina per ficar-se a guarnir. .. pues ...

hi ha vegades que passa perquè si la peça ha anat malament,s'ha retardat;pues
clar, naltros se l'hem carregat, ell ha acabat i llavons no ... S'ha hagut de posar
amb nosaltres a ajudar i a anusar.

En principi, per apendre, em van ficar quan hi ha havia el fil que no

s'enreda res, és molt doble i això pues em van ficar a l' ordidor 4, que el porta
una altra persona, però ara ja fa des de que ... ja fa bastants mesos que estic

amb la mateixa persona.
Ara ho veig més fàcil que al començament, com tot. Quan vaig entrar,

pues lo de passar els fils per allí, per fer les filetes i això si s' escapa un fil i has

d'agafar el passador i tot allò, pues ho veus complicat com tot quan comen

ces una feina que no saps com va, veus allò i t'imagines "pues això deu ser

supercomplicat", però a mesura que vas anant fent pues no és ...

Nosaltres, a la nostra secció, no en tenim de contramestres: si se'ns

espatlla, l'ordidor no funciona o això, hem d'anar a avisar als contramestres de dalt

a molins, perquè com que abans els ordidors i els molins estaven junts, pues clar,
no hi ha contramestre,llavòrens si s'espatlla algo si és qüestió d'electricista només

els electricistes només estan a ... diguéssim,n'hi ha dos quan s'espatlla algo pues
vénen ells. I a la secció de telers pues també tenen els seus contramestres.



Jo estic al cinquè torn.perquè ja hem fet vàrios i ara fem el cinquè torn,
som cinc turnos, perquè l'empresa no para. Llavores per això tenim els deu
dies. Comencem de nit, set dies de nit, encabat dels set dies pues tenim dos
de festa, normalment la gent treballa set dies i té dos dies de festa, però naltros
treballem set dies seguits de nit, llavòrens tens dos dies de festa, que és dilluns

i dimarts; llavors comencem dimecres de tardes set dies seguits, llavors dime
cres i dijous següent tenim festa; llavors comencem divendres al matí, set dies;
después dels dematins d'aquests set dies agafem deu dies de festa, però com

que ... vam començar l'any passat que vaig entrar jo, van decidir de fer a l'agost
vacances, clar. .. La planta de dalt, no, perquè no pot parar, perquè si marxa la

llum feina rai; si hi ha una bobina que està a mig fer l'han de tornar a anusar i

clar, al baixar a baix hi ha molts nusos i trencades pues es trenca i clar, són

trencades, més nusos, i clar quan va ja als telars pues pitjor ... si passa bé, però
si no és allò que diuen trencades dobles, d'aquelles que es fan ... Clar, ells te

nen només els deu dies, però clar nosaltres, al fer un mes de vacances, pues clar

aquest mes l'hem de recuperar aquestes setmanes, perquè tenim deu dies cada
més i a més el mes de vacances, no ... llavons per això tenim un mes sí i un mes

no, que fem els deu dies i llavors el mes que no tenim els deu dies és per re

cuperar aquest més d'agost. Llavors, quan acabem la jornada de dematins dels
set dies tenim divendres, dissabte i diumenge festa, i llavons, la setmana se

güent, de dilluns a divendres, que són cinc dies i anem a recuperar; llavons

tornem a tindre el cap de setmana festa. Llavors fem només cinc dies de fes

ta, però clar, agafem el cap de setmana ... però això és perquè l'any passat van

decidir fer él mes d'agost vacances, perquè es veu que a l' estiu no hi ha tanta

feina i casi tot tanca. I d'aquesta manera també ells entre setmana, quan ve gent
a recuperar, pues ja no som tres carregant: si vénen dos ja som dos persones
més, vulguis o no pues se fa més feina i si va retrassada, pues millor. Però clar,
hi ha molta gent pues que preferiria tindre cada mes ... els deu dies i no fer ...

però clar, a l'agost allí fa molta calor perquè el filnecessita una temperatura i

a l'agost no s'aguanta,però hi ha gent que preferiria pues fer això,fer els deu
dies i anar a treballar a l'agost.

I llavors, lo que és el torn de nit ara al mes de desembre, el 31 no es

treballa al torn de nit, ni el 24 a la nit tampoc, llavons, clar, ho han de recupe
rar un altre dia, perquè clar els altres pues pleguem a les deu, pots sopar en

família i después si vols, anar al ball, a l'Any Nou i la nit del 24 pues se fa
bastanta festa allà. Nosaltres no tenim costum, però hi ha gent de fora i

llavòrens pues ho recuperen un altre dia. Les que pleguem a les deu pues més
i menys com que ja se sopa també i això ... les que van de dematí pues tenen

fins ... , però en canvi per de nit haurien d'estar allí. Però la planta de dalt s'ho
han de combinar, n'hi ha que fan festa al Nadal, n'hi ha que el 31, pel dia de
Reis uns s'agafen festa i els altres han d'anar perquè algú ha d'estar allà.

A cada torn fem vuit hores. Entrem, fitxem i són vuit hores.A la nit fem
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de deu a sis, els de tarda de dues a deu i el de dematins de sis a dues. El que

clar, quan entrem i fitxem pues no fitxem tampoc ... hi ha gent que sí que fit

xen a les deu en punt, però tu ja procures anar a menos cinc o així perquè clar

si les que hi ha ... l'oficial, per exemple, que porta la màquina encara més perquè
si hi ha hagut problemes o no ha anat bé la peça o ... li has de dir ... Ells ja deixen

un paper apuntat, ja veus tu què has de fer o depèn on pari l'ordidor ... Ja procu
res entrar a menos cinc o així, hi ha que vénen a menos deu, perquè clar, es can

vien baix i per estar a baix,pugen i si ha anat malament la peça o algo ...

Al meu torn hi ha dues oficiales, i después pues als altres dos ordidors,
el que m'ensenya a mi és un home i l'altre ordidor també el porta un home i

llavors als altres torns els que porten l'ordidor que jo estic aprenent són ja
homes que porten temps i. .. són homes i llavòrens pues a l'altre torn hi ha tres

hòmens i una dona, perquè són 1111 que ja porta temps i els altres són dos nois

que deuen portar potser quatre o cinc anys, perquè són dels últims nois que
devien entrar, i com que devien jubilar-se, se van posar directament a la mà

quina a aprendre i s'han quedat.
Al fer vuit hores pues tenim vint minuts per menjar, però mentre bai

xes són deu minuts, perquè, és clar, hem de fitxar allí i anar cap baix, molts

diuen que hauríem de tenir un fitxero allí perquè entre que puges i baixes ja
perds deu minuts. Baixem per grups: el grup d'ordidors, el grup de telars, se

van turnant.

. Jo al grup que estic, estic molt bé, però en canvi n'hi ha pues que van

a fer la feina però entre ells, parlen de la feina però res més, i n'hi ha pues que

ja ho veus tu, que procuren per eíls i si et poden ajudar pues n'lli ha que sí que

t'ajuden.jo al meu turno estic molt bé si necessito ajuda, si algun dia estàs

carregant sol, pues l'oficial que està al costat pues ve i t'ajuda, i en canvi n'hi

ha que quan es l'hora de plegar allò que es distreuen o fan veure que no ho

veuen i et deixen allà sol, arrosegant les capses per plegar. Però jo estic molt

bé al meu torn; hi ha d'altres que no hi ha molta solidaritat entre els companys,
cadascú va a la seva feina i prou, que miren per ells. lo que sents parlar és:"Si
no t'espabiles aquí ", no miren d'ajudar-te. En canvi, naltros estem, que si

podem ajudar pues Quan és el cumpleanys d'algú o el sant, baix al menja-
dor, a l'hora de menjar pues aquell dia portem pastes o galetes o el que sigui
i ho celebrem, però ...

Hi ha gent que sí que es relaciona fora de la feina.Ara fa poc, naltros,
les noies que vam entrar i l'oficial, pues vam anar a celebrar que ens havien

fet el contracte indefinit, però vull dir que cada u, quan surt, pues a casa seva;
en canvi, hi ha altres torns que sí, que entre setmana van a dinar, o els caps de
setmana surten ... no tot el grup, però uns quants es reuneixen. Nosaltres, no.

Tampoc l'empresa fa res, si n'hi ha dinars de treballadors, s'ho monten ells;
l'empresa no ... N'lli ha que s'han reunit o de telars o d'ordidors i han fet un

sopar, però no tots.



N'hi ha que diuen que si troben una cosa millor o una empresa que els

hi don no estaràs per la mateixa feina cobrant menys o si troben una altra

feina perquè n'hi ha que tenen estudis, però no han trobat. .. si els hi

sortigués, perquè n'lli ha que tenen cinc anys d'administratiu, com que no els
hi surt depèn de l' edat que tenen pues clar, prefereixen gent jove, però si ara

els cridessin o això marxarien, però clar necessiten els diners perquè tenen

fills i això i vénen a treballar, però si ara els hi diguessin:"Mira, en aquesta fei
na cobraràs més", i a sobre és lo que amb ellli agrada, pues clar, marxarien.A

Ia meva secció els carregadors tots cobren lo mateix, homes i dones, i el que
porta la màquina cobra una mica més, l'únic que clar com que els homes n'lli
ha que porten més temps a l'empresa, tenen l'antiguetat, els quinquennis,
però ... clar cobren més per això. Clar, tota la gent que va entrant si està a or

didors pues aspira a que el dia de demà els fiquin a aprendre a la màquina
perquè saben que cobraran una mica més, clar, i no és tan pesat.

Les diferències amb ma mare és quan explica l'ambient aquí dalt, que
feien tot això, això ja no es fa; llavòrens clar, no és lo mateix.També han can

viat els estris, que molts ja no els fabriquen, sembla que no sigui la mateixa

fàbrica perquè la distribució tampoc ...

A mi m'agrada aquesta feina perquè veus una bobina de fil que es

converteix en una peça, i quan la fileta està buida, quan la veus carregada sem

bla una altra cosa. Potser n'hi haurà que dirà:"Quina tontería!", però carrega
da i guarnida és diferent que allò mig buit; en canvi diran que "ves quina
tonteria ... ". I que es faci una peça que després es pugui fer roba i la portes tu

pues ... veus que el fil el converteixen i llavons allí el posem a Ia màquina
aquesta i es fa una peça ... No sé, sembla que no pugui ser.

Si em casés, suposo que m'ho montaria perquè hi ha d'altres compa
nyes que estan casades, que tenen fills i el seu marit també va a torns i s'ho van

combinant, i si no, el dia que tenen festa pues si els hi retrassa la feina aquell
dia es posen ... Ells s'ho comparteixen perquè com que ells també van a torns

pues la setmana que va de dematins o de tardes van fent ara els plats els fiquen
a la màquina, al microones descongelen i ho tenen en un moment. És molt

diferent ara d'abans."
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Conclusions: canvis i continuïtats del treball de les dones a la sedera

Actualment, va dir Mario Camarena." ésser obrer tèxtil ja no és una

opció de vida, és quelcom passatger. Efectivament, les obreres tèxtils de la

primera meitat del segle passat treballàven per cobrir les seves necessitats, i

sobre tots els membres de la família hi havia una responsabilitat envers el

sosteniment i la supervivència de la llar. Malgrat tot, aquestes dones van acon

seguir fer d'aquesta obligació una manera de viure tot i el model de mestres

sa de casa dedicada a la llar que la burgesia escampava. Com hem pogut com

provar, totes les dones entrevistades comparteixen i s'identifiquen amb un

mateix discurs pel qual el treball a la fabrica va esdevenir un contínuum con

juntament amb la seva vida domèstica i personal.Ara assistim a un procés en

el qual, com diu Camarena, el treball a la fàbrica esdevé passatger ja que el

sostre de necessitats s'ha elevat considerablement i les opcions de treball, pel
que fa a les dones, han assolit una variabilitat sense precedents.Treballar ara,

diu Dolors Comas," respon més aviat a les aspiracions de les classes mitjanes
relacionades amb la consecució de projectes professionals, així com amb el

manteniment de determinats nivells de consum. Una altra cosa ben diferent

és que ara les condicions d'inserció laboral de les dones no són en absolut

satisfactòries i en els darrers anys s'han vist agreujades per la disminució de

les possibilitats d'accés al treball i la precarietat laboral.

Pel que fa a la conceptualització del treball de les dones, recuperem el

que ens apuntava Comas'" en relació al model de filles treballadores. Deia, i
així ho hem anat comprovant relat rere relat, que la vida laboral d'aquestes
dones començava molt aviat, especialment entre les filles de camperols i en

tre la classe obrera, i els ingressos obtinguts es consideraven com una contri

bucíó a l'economia dels seus pares. Un cop casades, només conservaven la

feina si el salari de la dona era imprescindible per a la subsistència de la famí

lia, ja que es considerava prioritària la seva dedicació a la casa i als fills. Per això,
si l'home comptava amb un salari estable,·podia prescindir del treball de la

dona: es preferia disposar de menys ingressos totals perquè la dona es quedés
a la llar. En els relats de les nostres informants, casades, podem entreveure que
el fet de continuar treballant tant a la fabrica com a d'altres llocs va respon
dre precisament a decisions personals relacionades conjunturalment amb un

canvi en les necessitats vitals i, estructuralment, que en tots els casos comp
taven amb l'ajut d'altres membres de la família que es podien fer càrrec dels
fills i filles. De fet, podia consíderar-se una aposta arriscada tenint en compte
la visió negativa que pesava sobre el treball de les dones fora de la llar. Podem

63 CA�lARENA I ALTRES, Op. cit.

64 COMAS, Op. cit., p. 82.

65 COMAS, Op. cit., p. 83.



considerar, però, que no hi ha una conciència del treball fora de casa com un

fi per ell mateix, més aviat es tracta d'un mitjà per obtenir uns ingressos ex

tres pensant en les necessitats, cada cop més importants, per assolir una mi

llor qualitat de vida i que reverteixen igualment en la família.
A mesura que transcorren els anys, continua Dolors Comas.v" i ens

apropem a l'etapa del desenvolupament (desarrollismo) econòmic, comença
a aparèixer una major diversificació en les pràctiques d'ocupació, així com en

els models de representació del treball i de la vida domèstica. Poc a poc, va

imposant-se un nou model, el de les mares treballadores, amb marcats con

trastos respecte a l'anterior i que és el que avui caracteritza les generacions
més joves. El major benestar econòmic es correspon amb una major duració
de l'educació formal, cosa que no només s'ha degut a la millora de les opor
tunitats educatives, sinó també al considerable esforç realitzat per la genera
ció de progenitores.Això implica retardar la incorporació dels joves al mercat

de treball i que els pares prescindeixin, per tant, dels ingressos del seus fills.
La lògica és, doncs, ben diferent respecte del model anterior. No s'aprofita el
treball dels fills en el present, sinó que s'inverteix en el seu futur. La família no

pot disposar dels seus salaris quan, d'altra banda, s'eleva el sostre de necessi

tats com a conseqüència immediata de la millora dels nivells de vida. El salari
de la dona casada resulta imprescindible. Elles no s'han implicat econòmica
ment amb els seus progenitors como ho van fer les seves mares. Els pares
proporcionen el més necessari per viure i elles es queden els ingressos que
obtenen Rel seu treball ja sigui permanent a bé esporàdic, ingressos que nor

malment es destinen a una posterior independitzacíó. El treball remunerat es

converteix en un fet normal, que s'incorpora com un element important en

la vida de les dones. Perquè, com hem vist, tot i que el treball va resultar per
aquestes dones un fet clau, necessari i inqüestionable en la seva vida i en la de
la seva família, no deixava de ser un fet excepcional tenint en compte l'ideal
de dona de l'època.

Precisament aquesta diferent conceptualització del treball la podem
copsar en el darrer relat, el de la Mariona.f? filla d'una de les teixidores i que
treballa a la mateixa fàbrica que la seva mare. Bé, potser és la mateixa fàbrica,
però amb el canvi d'ubicació (que ja es va realitzar als anys 60 i que va tras

balsar el bon ambient que hi regnava), el canvi de nom (primer Cal Pasqual,
després Casacoberta i ara Pasarela S.A.) i el relleu generacional, no sembla la

mateixa.Aquesta entrevista ens ha servit de contrapunt per íl-lustrar aquestes
conclusions concretament al voltant dels canvis i les continuïtats del treball
a la sedera, però també al voltant dels canvis i continutats del treball de les
dones quasi mig segle després.

66 COMAS, Op. cit., p.83-84.
67 El nom és fictici.
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La indústria tèxtil forma part, per a moltes dones i homes, del ventall

de treballs als quals poden accedir (havent-hi les oportunitats i condicions

necesàries per fer-ho). Començant per l'accés a la fàbrica, veiem que ja no es

realitza de la mateixa manera ni en les mateixes condicions: s'ha de presentar
un currículum i no existeix la mateixa familiaritat per aconseguir feina. De la

mateixa manera, l'aprenentatge no només es fa en ellloc de treball, els ope
raris també han d'assistir periòdicament a cursos de formació específica.

Tampoc existeix una identificació amb l'empresa com hi ha havia en

el cas de la mare de la Mariona.Abans, les dones que treballaven, per exemple,
a Cal Pasqual-Casacobertaa que és Ia fàbrica de què disposem més informants,
eren totes dones, amb les mateixes necessitats que cobrir i amb uns objectius
similars a la vida.Això va contribuir a crear entre elles una certa identificació

amb la fàbrica primera, la que estava ubicada al lloc on ara es troba l'Hotel

Gaudí, que es va anar esbaint quan van canviar d'edifici, van modernitzar la

maquinària, van canviar els propietaris i van entrar els homes a fer la mateixa

feina. D'alguna manera, els llaços socials i afectius que s'havien anant cons

truint al voltant de la feina s'anaven diluint amb aquest canvi d'escenari i de

condicions de treball. El control era més fort, s'havia de fitxar constantment,

la feina de les teixidores que abans era controlada per elles mateixes (sabien
que anaven a preu fet i, per tant, d' elles depenia en gran part la producció i el

sou que rebien a final de setmana) ara també passa a ser controlat per unes

llums localitzades als telers, visibles des del despatx dels directors, que contri

bueixen a un control sobre la fei�a més públic, però també més punible. Ho

mes i dones comparteixen la mateixa feina, però també han de conviure amb

homes i dones de fora de Reus; per tant, aquella identificació primerenca que

totes, quasi sense excepció, fan que "a la fàbrica totes érem catalanes, de Reus",
també desapareix. No és tant el rebuig a les persones que vénen de fora com

el fet que aquells llaços socials, aquell grup que s'havia consolidat i identificat

al voltant de l'empresa i d'uns valors identitaris que totes elles compartien
(com era la llengua), comencen a desfer-se ja que es veuen obligades a comu

nicar-se en castellà i també es veuen obligades a conviure amb molts més

homes: es trenca el poder que elles tenien sobre els contramestres i amb tants

homes no poden tenir la mateixa complicitat alhora de comunicar-se.

No hi ha tampoc, ni de lluny, la mateixa complicitat entre les treballa

dores i els treballadors: la Mariona només coneix les persones que van al seu

torn i no hi ha establert cap tipus de relació de familia.é: ella li agrada molt

el seu treball, potser perquè la identifica i l'apropa a la realitat que va viure la

seva mare, però no es pot dir que d'aquí uns anys comparteixi amb els com

panys i les companyes de feina una memòria comuna plena de records tan

entranyables. Podem veure que el seu relat, sobretot pel que fa a la descripció
del procés productiu, és una succesió de noms de màquines i de com aques
tes transformen el fil en una peça: no hi ha persones associades a les rnàqui-



nes com és el cas de la resta d'informants. De fet, el relat de la Mariona respecte
del de les altres dones canvia en tots els aspectes i els significats que pren:
treballar ara i abans a la sedera és absolutament diferent.

Què va significar pera totes aquestes dones treballar a la sedera? Com

hem vist al llarg dels relats no hi ha una conciència explícita al voltant de la

dissociació de rols que van haver de portar a terme, entre l'ideal i la pràctica.
Van treballar per la família, per la necessitat econòmica ... i van acceptar-ho de
bon grat perquè això era el que s'havia de fer.Van escollir la fàbrica, la major
part de les quals de manera voluntària, independentment de la voluntat dels

seus pares que volien per a elles un "ofici de més prestigi" i s'hi van trobar a

gust ja que a la fàbrica es van trobar amb d'altres dones en les seves mateixes

condicions: es reafirmava la seva identitat com a dones treballadores i joves
que van fer de la seva ocupació professional una condició vital i, això, contri

buïa a obtenir una autovaloració del treball que feien i en ellloc en què el

desenvolupaven. És clar que van tenir l'oportunitat de ser modistes o sastres

ses, oficis que socialment tenen més prestigi que ser obrera de fàbrica, però
van triar allò que, en principi, econòmicament els va resultar més rendible, i,
posteriorment, la seva tenacitat i el saber fer de totes elles han ajudat a fer-lo
més digne.

No es pot dir que hi hagi un coneixement de la seva existència fora
dels cercles famíliars.Això ha provocat que en el moment en què han sabut

que hi havia persones que estaven interessades pel seu treball a la sedera s'hi
han abocat a desenterrar tots els seus testimonis de vida i de treball, acompa
nyats d' estris i fotografíes (algunes de les quals hem reproduït en elllibre). He

agafat aquests testimoniatges i els he transformat en un llibre per tornar-los a

elles mateixes, perquè la meva feina com a científica social ha estat precisa
ment aquesta: tancar el cercle format per accions i testimonis socials, d'una

banda; pet persones i científics socials, d'altra. Per això espero que Ia present
recerca, que es presenta amb tota humilitat i respecte vers aquestes dones,
sigui un indicador de la importància que té treballar amb Ia memòria de les

petites persones que han fet possible la base de la història recent i que ens

ajudaran a entendre una mica més on som.

La Sedera de Cal Pasqual el dia del seu enderrocament.
Foto cedida pel Sr.Antoni Saragossa.

La industrial Sedera just abans de ser enderrocada.
�

Foto cedida per Francesc Fernàdez.
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Aquest llibre,
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Les obreres tèxtils a Reus
de Yolanda Bodoque i Salvador Palomar

s'ha acabat d'estampar als tallers
d' Arts Gràfiques l'Estel, de Reus,
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