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ABSTRACT 

 

 

This research work is located in the mid-nineteenth century until the transition to 

democracy (1850-1980), in a period of profound economic and social transformations 

that are developed in a controversial and transcendental historical context in the history 

of our country. The work focuses on the women's labour mobilisation in Catalonia and 

especially at the ColòniaSedó of Esparreguera. 

We chose this topic because of our interest to know the life condition and the labour of 

the women in the factories as well as their participation in the worker and social 

struggles.  

The fact that a textile factory is situated near Esparreguera, which had an important 

predominance of female labour, what is the most common in this sector, conditioned us 

to situate our research work in Can Sedó. Moreover, it allows us to pick up the 

testimony of the women who worked there. The knowledge we have usually been 

transmitted about the working class revolves around the organisation and mobilisation 

of a class that fight for their labour and social rights, but always in masculine. 

The project consists of two parts. The first part is dedicated to the women‘s work in the 

textile sector and to the mobilisations and the worker‘s protests of Catalonia at different 

times. The second one is focused on ―La ColòniaSedó‖, where we stress in the worker 

conditions and the labour conflicts which take place in that singular location. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de recerca es situa des de mitjans del S.XIX fins l‘època de la transició a la 

democràcia (1850-1980), en un període de profundes transformacions econòmiques i socials 

que es desenvolupen en un marc històric conflictiu i transcendental en la història del nostre 

país. El treball es centra en el moviment obrer de la dona a Catalunya i en especial a la 

Colònia Sedó d‘Esparreguera. 

Vam escollir aquest tema pel nostre interès en conèixer les condicions de vida i de treball de 

les dones a les fàbriques així com la seva participació en les lluites obreres i socials. El 

coneixement que gairebé sempre se‘ns ha transmès de la classe obrera gira entorn a  

l‘organització i mobilització d‘una classe que lluita pels seus drets laborals i socials, però 

sempre en masculí. Poques són les vegades que s‘evidencia la presència de les dones com a 

subjecte actiu de reivindicacions laborals o socials.  

El fet que prop d‘Esparreguera es trobés una fàbrica tèxtil, amb un predomini important de mà 

d‘obra femenina, tal com era habitual en aquest sector, ens va portar a situar la nostra recerca 

a Can Sedó. Això, a més, ens permetia poder recollir el testimoni de les dones que hi van 

treballar. 

Pensem que malgrat la vinculació de la fàbrica amb Esparreguera, i també amb Olesa de 

Montserrat, durant tants anys, existeix un desconeixement, sobretot entre els joves, de la 

rellevància que va tenir la colònia, on es va situar una de les fàbriques tèxtils més importants 

de Catalunya. També la família Sedó, com abans Puig i Llagostera, els gerents de l‘empresa, 

estaven molt vinculats a Esparreguera i les seves relacions van marcar, en molts moments, la 

vida política, social i econòmica d‘aquesta població– i en menys grau, la d‘Olesa–. Això ens ha 

portat a desenvolupar un apartat més ampli sobre els treballadors i treballadores de la colònia, 

fent incidència no tant en la vida quotidiana, els espais, serveis o activitats dels habitants de la 

colònia sinó en les condicions de treball i els conflictes laborals, cenyint-nos així, al tema del 

nostre treball. 

Per altra banda, també ens interessava saber si la Colònia Sedó en estar allunyada de les 

ciutats, com Barcelona, on es desenvolupava gran part del moviment obrer, coneixia aquestes 

mobilitzacions i com a conseqüència hi participava. 

Un dels problemes que ens hem trobat en realitzar el treball és la poca documentació que 

existeix sobre la mobilització de les dones a la Colònia. Això ens ha limitat bastant la nostra 

recerca ja que comptàvem trobar més referències de vagues i protestes protagonitzades per 

treballadores de la fàbrica. Per altra banda, moltes de les dones entrevistades no tenien un 

tarannà reivindicatiu, sigui pels condicionants de l‘època o per altres raons, i per tant, no hem 

pogut recollir massa testimonis de les mobilitzacions del moment.  

Hem de dir, però, que si bé els testimonis recollits són actuals, moltes de les situacions que 

ens descriuen es poden traslladar a altres èpoques que no són contretament les viscudes per 

aquestes persones. Hem cregut oportú així, utilitzar el seu testimoni com a mostra de 

situacions que es van anar perllongant en el temps, sobretot a causa de la implantació de la 
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Dictadura franquista que va suposar un fre en les conquestes socials de les dones i el retorn a 

èpoques anteriors. 

Per fer aquest treball hem utilitzat diferents tipus de fonts: fonts orals, procedents de les 

persones que hem entrevistat que ens han donat el seu testimoni com a treballadores de la 

fàbrica Sedó; També hem escoltat  les entrevistes realitzades a dones i homes de Can Sedó 

dins del programa ―Teixint històries‖ de Ràdio Esparreguera1. Hem consultat en l‘Arxiu 

Municipal d‘Esparreguera, la correspondència i les actes municipals del període analitzat. Per 

últim, hem emprat fonts bibliogràfiques, com el llibre de Gràcia Dorel, màxima especialista de 

la Colònia Sedó: ―Les colònies industrials a Catalunya. El cas de la Colònia Sedó‖ que ha estat 

fonamental a l‘hora de fer aquest treball.  

El treball s‘estructura en dos grans blocs, un, dedicat al treball de les dones en el sector tèxtil i 

a les mobilitzacions i protestes de treballadores a Catalunya en diferents èpoques i un segon 

bloc que es centra en la Colònia Sedó. 

El treball comença amb una introducció sobre el treball de les dones en el sector tèxtil a casa 

nostra, des de mitjans del segle XIX fins al primer terç del segle XX. Es fa una anàlisi de les 

condicions laborals de la dona obrera i de la seva participació en les organitzacions obreres i 

en les vagues.  

Un segon gran apartat fa referència a la situació de les treballadores durant l‘època franquista, 

moment en què es produeix un enorme retrocés en els drets de les dones. S‘analitza la 

legislació decretada inicialment pel règim per construir un model de dona relegada a les 

tasques domèstiques i les posteriors reformes realitzades que suposen una certa liberalització 

de la dona, encara que sense allunyar-se massa de la concepció del règim. També veiem, la 

incidència que aquesta legislació va tenir en la vida quotidiana i laboral de la dona i en la seva 

presència en el mercat de treball en els anys 1930 fins 1975.  

Un altre apartat és el de la lluita social de les dones des de les primeres protestes de la 

postguerra fins als anys de la transició democràtica. 

Per acabar aquest bloc, ferm referència a la conflictivitat obrera al llarg del franquisme, amb la 

intenció d‘emmarcar el treball i les protestes de les dones en el context general de conflictivitat 

obrera a Catalunya i al Baix Llobregat. 

El segon gran bloc, és el de la Colònia Sedó on analitzem el funcionament tant social, com 

econòmic, de la fàbrica. Primer, parlem de la creació de la colònia al 1846. Ens interessa 

destacar l‘evolució de la població obrera a la colònia i a la fàbrica, les condicions de treball dels 

obrers, els salaris, les vagues i protestes, en un període comprès entre 1870 i 1936. També 

fem un apartat dedicat al treball de les dones a Manufactures Sedó.  

En un altre apartat, s‘exposa la situació de la fàbrica durant la Segona República, la 

col·lectivització durant la Guerra Civil  i la colònia a l‘època franquista.  

Per acabar, es descriu el procés de tancament de la fàbrica manufactures Sedó a l‘any 1978.   

 

                                                
1
Aquestes entrevistes han estat realitzades per  Joana Llordella, directora del programa. 
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2. EL TÈXTIL, UN SECTOR FEMINITZAT  

El sector tèxtil ha estat tradicionalment un sector on la presència de la dona ha estat molt 

important, tant abans de la mecanització com després. Les dones s‘ocupaven de la filatura 

manual, treballant des de la llar i aportant amb aquesta feina un complement imprescindible al 

salari familiar. A mesura que es va introduint la mecanització va augmentant aquesta presència 

femenina en el sector tèxtil ja que com més automatitzat era el procés productiu menys força 

es requeria.  La mà d‘obra femenina es va anar imposant així en el tèxtil des de l‘últim terç del 

segle XIX.  

La indústria tèxtil cotonera, majoritària a Catalunya, va ser de les primeres en contractar mà 

d‘obra femenina massivament. A Barcelona, a l‘any 1905, el 85% dels treballadors del tèxtil 

eren dones en la indústria cotonera i també representaven una part considerable en altres 

sectors industrials2. En les fàbriques de l‘Hospitalet, les dones van arribar a ser el 86‘7% del 

personal, malgrat la discriminació salarial i l‘absència de promoció laboral. A l‘any 1905 més 

del  70% de mà d‘obra ocupada en la majoria de fàbriques cotoneres del Ter Mitjà eren 

dones.3 La dona serà present a les fàbriques des de primera hora i la seva contribució al 

procés d‘industrialització català va ser així molt important, encara que sempre van ocupar els 

llocs de treball més devaluats i va ser molt difícil que fossin reconegudes per la societat.  

La industria que más contribuye a apartar a la mujer de las labores y ocupaciones del campo, 

es la textil en sus diferentes ramas (algodonera, lanera, de lino, seda, yute, etc.). Descuella 

sobre todas la industria algodonera, que se halla establecida en Barcelona, en sus 

alrededores y en muchos centros de población situados en los valles regados por los ríos Ter, 

Llobregat y Cardoner (...) Interesante es observar que, en esta cifra global y aproximada de 

obreros, las mujeres y los niños ocupan 

lugar importante y son los que dan mayor alimento al trabajo de las fábricas, sobre todo de las 

textiles.‖
4
 

Les dones eren les que realitzaven la majoria d‘activitats: teixidores, ordidores, bitllaires, 

espinçadores, voretadores, nuadores. Els homes, en general, tenien feines més ben 

remunerades, lligades al funcionament de les màquines, al transport de mercaderies o a 

l‘administració. Hi havia una diferència important entre els salaris pagats als homes i a les 

dones, sempre més baixos.  D‘aquí que els treballadors defensessin una presència massiva de 

la mà d‘obra masculina ja que, entre d‘altres qüestions, el sou que aportaven les dones a 

l‘economia familiar era més baix.  

2.1 Les condicions laborals de les treballadores 

En la nova societat industrial les obreres, pel fet de ser dones, es veien abocades a una 

explotació extrema i a unes condicions laborals encara més dures i precàries que els homes. 

                                                
2
BALCELLS, Albert. ―Les dones treballadores a la fàbrica i al taller domèstic de la Catalunya del segle XIX i primer terç 

del XX‖. CATALAN HISTORICAL REVIEW, 8. (2015). Barcelona:Institutd‘Estudis Catalans, p. 171  
3
ROVIRA, Josep M. La colònia de Salou (1864-1963) Heretat Baurier. Ajuntament de Roda de Ter,2003. 

4
ELIAS DE MOLINS, José. La obrera en Cataluña, en la ciudad y en el campo. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 

1913, p. 9. Citat a BAYÓN, Emili; CASAS TRABAL, Pere. Una història silenciada: la invisibilitat de la dona obrera al Ter 
mitjà. Museu Industrial del Ter. p.. 167 
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La mateixa posició de subordinació que patien a la societat es reproduïa a la feina i a  l‘àmbit 

familiar. Això feia que: 

- Com que majoritàriament feien les feines menys qualificades, el seu salari era més baix. 

- En el cas que la feina fos de la mateixa categoria, podien arribar a cobrar un 30% menys que 

els homes.  

- Sempre assumien posicions subalternes i tenien nul·les possibilitats de progressar social i 

laboralment.  

- Entraven a treballar quan eren nenes i suportaven jornades de fins a 14 hores.  

- Havien de combinar la fàbrica amb les tasques domèstiques, que eren molt més feixugues i 

costoses que avui en dia. 

La majoria d‘aquestes dones es desplaçaven diàriament de la feina a casa i de casa a la feina 

entre els carrerons foscos i plens de fum dels antics barris industrials, o es desplaçaven a la 

fàbrica de la colònia des del poble. Dins les fàbriques, els seus cossos es veien forçats al 

servei d‘una maquinària que no s‘aturava mai.  

Jo era molt treballadora. Depèn del fil que ens posaven, donaven més velocitat a la màquina 

perquè produíssim més. Hi havia moments on per impotència de no arribar, de no portar el 

ritme de la màquina acabaves plorant. Amb tanta velocitat al mínim error que feies la tela es 

trencava, era impossible. Demanàvem vidres trencats d‘amagat per anar tallant el fil, però era 

molt perillós perquè podies marcat el cabdell, llavors et rondinaven. jo tenia sempre trossos 

de vidres. Un dia em vaig cabrejar molt, i vaig tallar amb el vidre tota la tela que havia fet. 

Llavors vaig anar al contramestre, que estava en una sala amb vidrieres per vigilar-nos, a dir-li 

que no podia més, que les màquines estaven a molta velocitat. Vaig amenaçar, fins i tot, en 

plegar i anar-me‘n a casa. El meu pare es va enfadar molt, era molt estricte amb mi, no em 

deixava fer res. Jo volia anar a treballar a la Flex que es cobrava moltíssim més, però ell em 

deia que no, que allò era per putes. Llavors el contramestre, desprès del que vaig fer, li va 

explicar al meu pare i em va rondinar molt. Al final, vaig aconseguir que em pugessin una 

mica el sou i que em posessin  una ajudanta durant els dies que havíem de fer aquell tipus de 

fil que era la viscosilla.
5
 

 

Les dones treballaven en condicions extremes, en espais mal ventilats i en moltes ocasions a 

temperatures molt altes, patint el soroll continu de la fàbrica i respirant un aire infecte. En sortir, 

els esperava la feina de casa, molt més dura i lenta que avui dia. El treball, per tant, era 

continu, extrem i esgotador i les pèssimes condicions de feina i vida que suportaven feien 

estralls en la seva salut, provocant-los malalties, l‘envelliment precoç o la mort prematura.6 

El primer problema social que va preocupar als polítics europeus, a causa de la seva 

incidència en el creixement demogràfic i a les seves repercussions econòmiques, va ser la 

mortalitat infantil i els avortaments ocasionats per l‘excés de treball de les obreres mares i la 

falta d‘institucions assistencials. 

A Espanya, la llei de 1900 havia volgut solucionar el problema establint el descans obligatori 

de l‘obrera durant quatre setmanes, ampliables a sis, després de donar a llum.  Però la 

inexistència d‘una assegurança obrera de malaltia va ser una de les dificultats principals per fer  

                                                
5
 Entrevista a Antònia Motos Robles 

6
FERNÀNDEZ Parcerisa, Emma (2018) El raval i els inicis del feminisme obrer. Barcelona: ed. Tot raval, p.9  
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efectiva la llei de 1900. L‘assegurança obligatòria de maternitat va ser establerta legalment el 

1929, però no es va implantar realment fins al 1931.  

2.2 La presència femenina en les organitzacions obreres 

A Catalunya, com a gairebé arreu, la presència de les dones en les organitzacions sindicals i 

polítiques va ser poc rellevant. El sindicalisme femení va haver d‘enfrontar-se no només a la 

patronal, sinó també als propis treballadors que rebutjaven la presència de les dones a les 

fàbriques en considerar que els desplaçaven de la feina. 

Aquest rebuig provocà actuacions en contra de les dones obreres. Al municipi de Roda, moltes 

dones eren insultades per homes en el seu camí cap a la fàbrica, fet que obligà a l‘alcalde a 

publicar el següent ban a l‘any 18827: 

―habiendo tenido varias instancias de que se insultan a las mujeres por los trabajadores de 

fábrica al ir a trabajar o habiendo concluido el trabajo. Ordeno lo siguiente: Toda persona de 

cualquiera edad que sea que insulte en lo más mínimo a las mujeres ya sea de día o de 

noche será entregado a los tribunales de justicia sin contemplación de ninguna clase a fin de 

que sean castigados a tenor de lo dispuesto en el Código penal vigente...‖ 

 

L‘acció dels obrers per frenar la presència femenina a les fàbriques la trobem també a Manlleu 

on, a principis del segle XX, hi trobem una sòlida organització obrera que vetllava per la 

contractació de treballadors i no de treballadores. A Torelló, en un míting celebrat l‘any 1905, 

es diu:  

―hacer comprender a las mujeres la esclavitud que realmente sufren ya por razón del trabajo 

que indebidamente verifican en las fábricas ya por la situación que ocupan en la familia; pero 

muy especialmente porque de ellas se vale el caciquismo y la reacción para dominar al 

hombre en todas las esferas‖
8
 

 
Es considerava el treball femení remunerat com una cosa indesitjable i fins i tot vergonyosa. Es 

creia que les dones i les filles estaven obligades a treballar fora de casa quan el sou del pare 

no arribava i no quedava més remei. Una moral estricta i conservadora  contribuïa a difondre 

una imatge negativa de la dona obrera: 

La mujer convertida en obrera, ya no es mujer. En lugar de la vida púdica, recatada, rodeada 

de caras afecciones, vive bajo el dominio de un contramaestre, de un mayordomo, en medio 

de compañeras muchas veces de moralidad dudosa, en contacto perpetuo con hombres, 

separada de su familia, y, si es casada, de su marido y de sus hijos. (...) Las consecuencias 

son una mortalidad aterradora y la degeneración de las razas, la ausencia de educación 

moral.‖
9
 

 
L‘oposició al treball femení també es va manifestar en forma de protestes violentes. A l‘any 

1915, els treballadors de les fàbriques de pastes Magí Quer i del Centre Cooperatiu Industrial, 

                                                
7
BAYÓN, Emili; CASAS TRABAL, Pere. Una història silenciada: la invisibilitat de la dona obrera al Ter mitjà. Museu 

Industrial del Ter, p. 166 
8
 ―Torelló. Míting en La Fraternidad Republicana‖. La Justicia. [Vic] (2 desembre 1905), núm. 43, p. 2. 

9
 ELIAS DE MOLINS, José. La obrera en Cataluña, en la ciudad y en el campo. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 

1913, p. 22-23. Citat a BAYÓN, Emili; CASAS TRABAL, Pere. op. cit., p.167. 
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a Barcelona, van fer una vaga durant sis mesos per aconseguir l‘acomiadament de les  

treballadores que ocupaven llocs identificats com a treball d‘homes.  

El llenguatge és una altra evidència de la percepció negativa amb què eren vistes les dones 

obreres i que ens permet imaginar la pressió a la qual estaven sotmeses. A l‘obrera se 

l‘anomenava ―xinxa‖, que segons la definició del diccionari descriu la ―(...) treballadora d‘una 

fàbrica, sobretot de filats o teixits, que sol anar bruta i fer olor dels materials amb què treballa‖. 

A Osona trobem un Camí de les Xinxes entre Folgueroles i Roda de Ter, que era el trajecte 

que feien les treballadores per anar a treballar a les fàbriques vora el Ter.  

El moviment obrer va tendir a considerar-se a sí mateix en termes masculins, assumint que els 

interessos de la classe obrera eren els dels homes treballadors. Fins i tot quan el col·lectiu a 

qui representaven era bàsicament femení o quan les dones eren les protagonistes de les 

protestes obreres. 

A l‘Estat espanyol, les organitzacions obreres van demanar a partir de la dècada de 1860 que 

es limités o regulés el treball femení. Argumentaven que el treball de les dones implicava la 

desocupació dels homes i la reducció dels salaris masculins. També convenien que aquest 

afectava l‘organització familiar ja que si les dones treballaven no podien dedicar-se a les seves 

obligacions naturals. En aquesta situació es podia arribar, a més, a qüestionar l‘autoritat del 

pare de família. 

El meu marit s'enfadava perquè no podia cuidar dels fills, de la casa ni d'ell si treballava. Ell 

no era home per cuidar de les nenes i necessitava la dona a casa.
10

 

 

Les primeres organitzacions obreres catalanes, l‘Associació Mútua de Teixidors (1840) o les 

Tres Classes de Vapor (1869) foren eminentment masculines i defensaven l‘esquema clàssic 

de divisió de gènere. El 1870 es constituí a Barcelona el primer Congrés Obrer Espanyol que 

va donar lloc a la  creació de la Federació Regional Espanyola de l'AIT. En les sessions 

constitutives de l‘AIT només tenim constància de la participació d‘una dona entre els oradors, 

Trinidad Soriano. Aquest fet ja assenyala que, tot i que eren moltes les treballadores de 

fàbrica, les dones pràcticament no estaven representades en aquesta primera fase de 

l‘internacionalisme.  La legislació protectora de la dona que reclamava l‘AIT aspirava en el fons 

a treure-la de la fàbrica, igual que a l‘infant.  

Un primer exemple dels fruits de l‘activisme femení el trobem l‘any 1872 en el Segon Congrés 

de l’AIT, celebrat clandestinament a Saragossa, on va quedar finalment legitimada la feina de 

les dones fora de la llar, 

[...]si releguem la dona exclusivament a les tasques domèstiques, la sotmetem, com fins ara, 

a la dependència de l‘home i, per tant, li traiem la seva llibertat. Quin mitjà hi ha per posar la 

dona en condicions de llibertat? No n‘hi ha cap altre que el treball. Se‘ns dirà, però, que el 

treball de la dona és origen de grans immoralitats, provoca la degeneració de la raça i 

pertorba les relacions entre el capital i el treball, en prejudici dels treballadors, per la 

concurrència que li fan les dones. A això responem: la causa d‘aquests mals no està en el 
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treball de la dona, sinó en el monopoli que exerceix la classe explotadora; transformi‘s la la 

propietat individual en col·lectiva i es veurà com canvia tot completament. [...] Mentrestant 

creiem que el nostre treball sobre la dona és fer-la entrar en el moviment obrer, a fi que 

contribueixi a la causa comuna, a l‘emancipació del proletariat, perquè així com davant 

l‘explotació no hi ha diferència de sexe, tampoc no n‘hi ha d‘haver davant la justícia.  

                Dictamen del II Congrés de la Federació de la Regió Espanyola de l‟AIT, Saragossa, 1872 

El PSOE, a l‘any 1888, defensava la igualtat i l‘equitat salarial, però en teoria perquè també 

proclamava la prohibición del trabajo de las mujeres cuando éste sea poco higiénico o 

contrario a las buenas costumbres. 

La CNT, en un congrés celebrat a l‘any 1910, es manifestà a favor del treball femení: (…) es el 

trabajo que ha de elevar su condición de mujer al nivel del hombre, único modo de afirmar su 

independencia. Uns anys més tard, però, en un míting comarcal, en parlar sobre la supressió 

del treball femení nocturn, declarava, 

Amb la implantació de l‘esmentada llei centenars d‘homes trobarien col·locació, cosa que avui 

no tenen i, per tant, deixarien de ser homes-dones dedicats a les feines de  casa pròpies de la 

dona, amb això guanyarien el pa per a la família ,entre que la dona podria ser a casa (…)
11 

 

D‘aquesta manera, els treballadors i sindicalistes consideraven la llei de 1912, que limitava el 

treball nocturn femení, com una bona ocasió per relegar les dones a casa. El treball nocturn 

femení, però, estava molt estès a Catalunya, especialment a les fàbriques tèxtils de muntanya, 

però la nova Llei laboral el prohibia, encara que aquesta es va aplicar de forma gradual fins a 

l‘any 1920. Moltes obreres tèxtils s‘oposaren a aquesta prohibició ja que limitava les seves 

opcions laborals i, a nivell econòmic, els impedia beneficiar-se dels jornals més elevats pagats 

pel treball nocturn. També els convenia fer el torn de nit ja que els permetia atendre millor les 

tasques domèstiques i els infants durant el dia. En tot cas, malgrat la prohibició, les dones 

seguiren fent el torn de nit en la majoria de fàbriques tèxtils. 

Entre finals del segle XIX i fins a la Guerra Civil, les estratègies que es van fer servir per limitar 

o excloure la presència de les dones del mercat laboral van ser molt diverses. Aquestes 

anaven des del rebuig a acceptar dones com a aprenents, a la seva exclusió de determinades 

ocupacions, o fins i tot a la reivindicació de la igualtat salarial, si se sospitava que d‘aquesta 

manera es podia dissuadir els empresaris de contractar-les. Per poder portar a terme això, en 

ocasions,  es van excloure les dones del sindicat, i en d‘altres, se les va voler atreure, per 

poder controlar així la demanda de treball. Amb aquesta visió no ens ha d‘estranyar que sovint 

les reivindicacions de les dones en la taula de negociacions caiguessin en l‘oblit. 

Diversos autors, assenyalen que les conflictives relacions entre sindicats i les dones entre 

finals del segle XIX i el primer terç del XX van afavorir que a Catalunya les dones 

s‘organitzessin al marge dels sindicats.  

Per a Mary Nash, l‘autoexclusió de les dones del moviment obrer entre  el segle XIX i 1939 no 

només es devia a les actuacions de les organitzacions sindicals, sinó també a com es definia 

                                                
11

 Serrallonga i Martín, Condicions materials. Citat  a NASH, Mary (2010) Treballadores: un segle de treball femení 

a Catalunya (1900-2000). Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, p. 38 
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la identitat  de dones i homes. Les dones havien de definir la seva identitat a partir de la 

maternitat i el matrimoni mentre que el treball assalariat masculí era l‘eix de la identitat 

masculina. El treball remunerat femení va ser concebut en termes d‘ajuda, amb un caràcter 

complementari i accessori, quan el ―guanyador del pa‖ no podia sostenir l‘economia familiar. 

Així doncs, les organitzacions obreres eren poc assequibles a les dones i fins i tot hostils i 

consideraven aquestes un subjecte subaltern en la lluita obrera. Aquest fet va  condicionar la 

participació de les dones en els conflictes socials i va fer que en diverses ocasions –com ara 

les protestes obreres contra les quintes o per la carestia de productes de primera necessitat– 

es justifiqués la presència de les dones pel seu paper d‟esposes i mares. Malgrat això, A. 

Mira12 també ha detectat que, sobretot en les dues primeres dècades del segle XX, les 

organitzacions obreres van fomentar la mobilització de les dones adreçant-se a elles com a 

mares.  

Per entendre també el perquè de la menor participació de les dones en el moviment obrer 

organitzat, cal tenir en compte una sèrie de condicionaments socials. En primer lloc, la doble 

jornada obligava la dona a continuar treballant a casa, un cop acabada la feina fabril. En segon 

lloc, la dona no tenia accés als llocs on es decidien moltes de les accions sindicals: els cafès. 

La dona no hi anava per 

imperatius de la moral dominant.  

Tot i així, les dones van participar 

molt activament en la conflictivitat 

laboral, de vegades al marge dels 

sindicats. També van crear les 

seves pròpies organitzacions 

d‘ofici exclusivament femenines 

des de 1870. Balcells indica que a 

l‘any 1906 estava sindicada el 

16,5% de la mà d‘obra del tèxtil i 

d‘aquestes persones tan sols el 

3% eren dones.13         Teresa Claramunt en una assemblea de dones
14

 

Els primers intents organitzatius de la dona treballadora a Espanya es van realitzar  dins els 

nuclis anarco-sindicalistes. A Catalunya, especialment a Barcelona, va sorgir, a l‘any 1872, la 

Unió Fabril Manufacturera, per iniciativa del sindicat Les Tres Classes de Vapor, que tenia uns 

10. 000 militants, dels quals entre 1.500 i 2.300 eren dones.15 

El 1884 naixia a Sabadell la Secció Vària de Treballadores Anarco-col.lectivistes, la primera 

secció sindical de Catalunya administrada i conduïda per dones. Les seves impulsores van ser 

                                                
12

 MIRA, Alicia ―Imágenes y percepciones de las  mujeres trabajadoras en la sociedad liberal y en la cultura obrera 
de finales del siglo XIX y principios del XX. Citat a VARO, Nadia, ibidem, p. 25 
13

 BALCELLS, Albert (1974).Trabajo industrial y organización obrera en la Catalunya contemporánea (1900-1936). 
Barcelona: Ed Laia ,p. 46 
14

https://www.sindicat.net/w/docs/eina489.pdf 
15

GATELL, Cristina. op. cit.,  p 48.  
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Teresa Claramunt, obrera tèxtil anarquista de Sabadell, Gertrudis Frau i Federación López. Tot 

i que la vida d‘aquesta organització va ser molt curta, va fixar un precedent en posar sobre la 

taula la necessitat que les dones conduïssin la seva pròpia lluita. Aquesta es va dissoldre un 

any després d‘haver nascut.16 

Teresa Claramunt, anarquista i feminista, va promoure el 1891 una associació de dones de 

tots els oficis, l’Agrupació de Treballadores de Barcelona, molt crítica amb Les Tres Classes 

de Vapor i amb la seva direcció masculina. Arribà a tenir quaranta-set grups i seccions de 

modistes, sabateres, sastresses i oficis diversos. Teresa Claramunt afirmà la necessitat de 

l‘autoemancipació femenina contra l‘hegemonia cultural, professional i política dels homes.  

El 1902 Claramunt fou la principal propagandista de la vaga general de Barcelona d‘aquell any, 

fet que li costà el desterrament a Saragossa. Aquella associació de dones obreres fou, en 

certa manera, la predecessora de La Constància, nova societat de treballadors de la filatura, 

el tissatge i els acabats, fundada el 1912 amb dos mil membres i propera a la CNT, que 

aconseguí l‘afiliació massiva de dones.                                                         

 Aquest va ser fundat el 1912 amb dos mil membres i era proper a la CNT. La Constància 

aconseguí l‘afiliació massiva de les dones, si bé encara era dirigida per obrers del ram de 

l‘aigua que el 1911 havien obert el seu sindicat a les dones de la seva indústria.17
 

El sindicat La Constància, fou protagonista de la vaga general tèxtil que esclatà a Barcelona i 

rodalia l‘any 1913. Als mítings, al costat dels dirigents masculins, parlaren obreres que eren 

ben conegudes, com Rosalia i Encarnació Dulcet, Marta Sans, Francesca Rivera, Maria Costa, 

Conxa Bosch i Mercè Rovelló. 

Els plantejaments de la majoria de líders obreres són mostra de com algunes dones van 

adquirir consciència de pertànyer a un col·lectiu de dones treballadores, amb unes necessitats 

i reivindicacions específiques. A l‘any 1905, les dones treballadores de Palafrugell van fundar 

La Feminista, una societat de socors mutu que tenia com a objectiu l‘ajut en cas de malaltia o 

invalidesa per al treball. Aquesta organització és una bona mostra de les capacitats de les 

obreres per organitzar-se, d‘acord amb les necessitats definides com a prioritàries per part de 

les dones de la classe obrera.  

L‘any 1912 es va crear la Federació Sindical d’Obreres, sota la protecció i l‘estímul de 

personalitats del catolicisme social. El sindicat va tenir sempre molt poca afiliació pel seu 

caràcter gairebé d‘associació benèfica guiada per la burgesia i el seu objectiu era defensar el 

treball a domicili, ja que aquesta feina conservava la idea de la família patriarcal.   

L‘abril de 1936 es va crear a Barcelona Mujeres Libres, organització considerada  

anarcofeminista. Durant la Guerra Civil, juntament amb l‘Agrupación de Mujeres Antifascistas, 

va tenir un paper molt destacat en la mobilització femenina antifeixista.  El 1938 Mujeres Libres 

va intentar ser reconeguda com a una branca independent del moviment anarquista, però no 

va tenir èxit.  

                                                
16

FERNÀNDEZ Parcerisa, Emma. op. cit.,  p.12 
17

BALCELLS, Albert. ―Les dones treballadores a la fàbrica i al taller domèstic de la Catalunya del segle XIX i primer 
terç del XX‖. CATALAN HISTORICAL REVIEW, 8.  (2015) Institut d‘Estudis Catalans, Barcelona, p. 173 
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2.3 Vagues i revoltes populars en femení 

Malgrat aquest context tan desfavorable, la presència de les dones en les mobilitzacions 

obreres va ser destacada. En el període de 1905-1909, a Catalunya, dels 7.370 obrers que van 

participar en vagues,1.051 eren dones. En el període de 

1910-1914 van participar en el moviment vaguístic 72.954 

homes i 61.918 dones. En el període de 1905-1921, el 26,4% 

del total de les vagues a Catalunya les van protagonitzar els 

dones.18 Les obreres del tèxtil van mostrar una gran capacitat 

de mobilització social en defensa de les seves demandes 

laborals. Pel que fa a les protestes en femení, podem 

distingir les ―mobilitzacions socials‖ i les ―mobilitzacions 

laborals‖.  

Les dones van tenir un paper plenament protagonista en les 

oblidades vagues socials, aquelles protestes relacionades 

amb l‘escassetat de menjar, la pujada dels preus i 

l‘empitjorament de les condicions de vida. Molts dels 

―motins de subsistència‖, revoltes que es donen 

cíclicament, són liderades per dones. Des dels 

Rebomboris del Pa de Barcelona de 1789, el patró acostuma a ser sempre el mateix: les 

dones són les que s‘aixequen pel preu del carbó o del pa.  

A l‘estiu de 1909, a Barcelona, va tenir lloc la Setmana Tràgica, una vaga que derivà en una 

insurrecció general per protestar pel reclutament d‘homes i joves per anar a la guerra colonial 

del Marroc. Aquest reclutament es podia eludir  amb el pagament de 1500 pta. cosa que feia 

que fossin els pobres qui anessin a la guerra. Homes i joves es veien obligats a deixar la 

família  pràcticament en la misèria, ja que el seu sou era el més important que entrava a 

casa. En aquesta revolta, les dones tingueren un paper destacat tal com recollí la premsa de 

l‘època que relatà la participació femenina en la 

crema de convents, la construcció de barricades 

i els combats al carrer.19 Encara que l‘epicentre 

de la revolta va ser a Barcelona, les protestes 

s‘estengueren per altres punt de Catalunya. 

Al gener de 1918 va esclatar a Barcelona el 

rebombori del pa, contra les dificultats 

econòmiques provocades per la Primera Guerra 

Mundial. En acabar aquesta, les patates  

havien doblat el preu, el pa havia pujat un 80% 

                                                
18

SOTO CARMONA, Alvaro, La participación de la mujer en la conflictividad laboral (1905-1921) a GARCIA-NIETO, 
Carmen (ed), Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres. Siglos XVI a XX. Actas de las IV Jornadas de 
Investigación Interdisciplinaria. Madrid, Seminario de Estudios de la Mujer. Publicaciones de la UAM, p. 287-297. 
Citat a VARO, Nadia, op.,cit. p. 24     
19

GATELL, Cristina, op.cit., p. 36-37 

 
Vosaltres a casa!... A rentar els plats i a cuidar la 
mainada!. L‟Esquella de la Torratxa. 18 de gener de 
1918  

 La constant amenaça. -sort de les dones, 

noi,... Que sinó, ja havia ben rebut.  

18 gener 1918 
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i hi havia una important falta de carbó. Llavors, les dones van emprendre una lluita per obligar 

les autoritats a baixar els preus i garantir el proveïment de les subsistències.  

Aquesta protesta, organitzada i protagonitzada exclusivament per dones, va esdevenir la 

primera revolta de la ciutat en què les reivindicacions i les formes organitzatives tenien un 

important caràcter de gènere. Segons consta en la premsa de l‘època, el dia 10 d‘aquell mes 

va ser una veïna del Raval, Amàlia Alegre, la que en penjar un  cartell al carrer de l‘Om va 

convocar les dones per una gran manifestació. Les dones, mestresses de casa i obreres,  van 

intentar generalitzar una vaga entre la comunitat obrera. Però, tenien clar que es tractava 

d‘una lluita protagonitzada per elles i van excloure els homes de les seves activitats i, sobretot, 

de les seves negociacions amb el Governador.  

La historiadora Teresa Abelló precisa que en el moment que comença la revolta, Alegre sabia 

que tindria suport. 

És veritat que Alegre va penjar un cartell, però també veurem que, quan la cosa se li gira en 

contra, se‘n va a El Diluvio a exposar el seu cas. És impensable que, en aquell moment, una 

dona del Raval tingués la valentia d‘anar al Diluvio —que en definitiva és un espai d‘homes— 

a queixar-se. El que passa és que ella era del Partit Radical i darrere tenia una formació 

política. I el Partit Radical acabava de guanyar les eleccions a l‘Ajuntament de Barcelona.
20 

 
Les dones no només reclamaven 

que es respectés la taxa fixada pel 

preu del carbó sinó també la 

regulació dels preus de tots els 

productes de primera necessitat i la 

regulació dels lloguers.  

La primera manifestació va aplegar 

500 dones, que van anar fins al 

Govern Civil i després cap a l‘Ajuntament.  La policia va dissoldre la concentració i va reprimir 

amb tiroteigs les manifestacions, fet que va provocar la radicalització de la protesta que es va 

estendre des del 15 de gener amb mobilitzacions de moltes obreres i amb el suport de 1700 

obrers.21 Segons el diari Solidaridad Obrera, el 20 de gener, hi havia 273 fàbriques parades 

amb un total de 20.500 dones i 5.000 homes. Però la realitat era molt més nombrosa, encara 

que no es pugui precisar de tot.22 Teresa Abelló explica com es finalitza la revolta. 

―Des del començament, les manifestacions de dones obliguen a tancar alguns comerços però 

sempre de forma controlada. Mentre ho dirigeix l‘Alegre, hi ha la intenció de negociar. A més, 

en el primer moment, les autoritats estan disposades —o diuen que ho estan. De fet, l‘alcalde 

és del Partit Radical i, evidentment, ha de dir que sí. I el Govern Civil també diu que sí. Es 

marquen uns nous preus. Però com la base de la revolta es va ampliant, es demanen preus 

encara més baixos. Les dones exigeixen preus més baixos i els comerços es planten i diuen 

que no pensen fer cas d‘aquests preus. La postura es radicalitza i hi ha un enfrontament 

                                                
20

MILIAN, Àlex. La revolta de les dones (Barcelona 1918). El Temps. 19 febrer  2018, núm. 1758  
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NASH, Mary (2010)  op. cit., p, 49 
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MILIAN, Àlex. op. cit. 

Barcelona: grup de dones dirigint-se en manifestació cap al Govern 

Civil per demanar l‟abaratiment de les subsistències. Foto: Marin 
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intern. Comencen els assalts als comerços i la cosa surt de mare. Finalment, a l‘altra banda, 

també l‘administració es radicalitzarà. Declaren l‘estat de guerra i treuen l‘exèrcit al carrer. Fi 

de la revolta de dones.‖ 

 

El conflicte va posar de manifest el lideratge de les dones. En fer-se visibles a les autoritats i 

ser reconegudes en el tribunal públic com a col·lectiu organitzat, van adquirir un protagonisme i 

una veu pública que, per primera vegada, va portar al sindicalisme a lluitar per integrar-les en 

les seves organitzacions.  

Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar també, des de mitjans del 

segle XIX, la mobilització de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com 

ara la reducció de la jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les criatures, la 

prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la compensació econòmica per accidents 

laborals i les mesures per prevenir-los. 

Entre 1905 i 1921 la participació de dones fou superior a la dels homes en  el conjunt de 

vagues produïdes al sector tèxtil a Catalunya.  Les dones van participar en les vagues per 

demanar augment de sou en el sector tèxtil l‘any 1843 o durant la vaga general de Barcelona 

l‘any 1855, reclamant el dret d‘associació. L‘any 1881 es va produir una vaga a Igualada en 

demanda de millors condicions de treball que va aplegar uns 3.000 treballadors, la majoria 

dones i que es va estendre per municipis propers com Capellades i Carme. Josefa Aguilera , 

presidenta de les teixidores d‘Igualada el 1881, va tenir un paper destacat i protagonitzà un 

míting i una concentració d‘obreres. Entre les treballadores anònimes trobem el nom de  

 

Caterina Vicenta Casanova, coneguda com la Trabala, morta pocs dies després d‘haver rebut 

una ganivetada de mans d‘una obrera esquirol. Setze teixidores de Carme van ser 

empresonades durant dos mesos culpades d'agredir-ne unes altres que no secundaven la 

vaga a Orpí.23 

                                                
23

LÓPEZ. Òscar. Una vaga en femení. Infoanoia. 12 març 2017 

    Concentració de teixidores en vaga a Igualada, juliol del 1881. Font: ACAN-AFMI. 
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 A igualada, les dones també van participar en la primera manifestació del Primer de Maig de 

l’any 1890, on reclamaren millores com la jornada de 8h, prohibició de la jornada nocturna de 

les dones i dels menors de 18 anys. En aquestes manifestacions van participar moltes dones, 

fins i tot portant els seus fills i filles. A l‘any següent, unes 5.000 dones es van declarar en vaga  

per poder assistir a la manifestació. En les assemblees que van fer aquestes dones, van tenir 

la idea de crear associacions de treballadores a les quals els homes podien assistir però no  

podien estar a l‘administració i direcció, per tal de defugir del control per part del homes. No es 

van arribar a crear. 

 

Les obreres del tèxtil van mostrar una gran capacitat de mobilització social a principis del segle 

XX.  El ràpid creixement de l‘afiliació femenina a La Constància van permetre, entre d‘altres, 

plantejar la gran vaga de 1913. Aquesta reivindicava la reducció de la jornada a 50h 

setmanals organitzada en 9h diàries i 5h els dissabtes, l‘augment del salari que compensava la 

reducció de la reducció de la jornada i el cost de vida, el compliment de la llei de treball nocturn 

que estipulava un màxim de 8h i el reconeixement de la societat obrera per la patronal24. 

L‘esclat del conflicte va ser també una resposta a la discriminació laboral ja que les obreres del 

tèxtil tenien jornades laborals d‘11 a 12 hores diàries, una mitjana de 2 a 3 hores més que els 

obrers del tèxtil amb l‘agreujant que cobraven menys. La vaga es va iniciar el 30 de juliol de 

1913 i va mobilitzar entre 13.000 i 22.000 dones i, fins al seu triomf a finals d‘agost, va ser 

seguida per més de 50.000 vaguistes a Barcelona i altres centres tèxtils com Reus, Badalona, 

Manresa, Terrassa, Sabadell, Mataró o Vilanova i la Geltrú.25  

A Barcelona, es va formar un comitè de dones –on destacà Maria Prats– per negociar amb les 

autoritats. En finalitzar la vaga, després d‘un més i mig, les obreres van aconseguir part de les 

seves demandes. El Govern decretà la fixació de la setmana de seixanta hores amb la tarda 

del dissabte lliure i la supressió gradual del treball nocturn de les dones, començant de seguida 

per les casades i les vídues amb fills i continuant per les altres fins al 1920, en què havia de 
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quedar totalment  suprimit. La reducció de jornada va quedar compensada per la intensificació   

del ritme de treball i la supressió de la meitat dels dies festius entre setmana. 

A Reus, als anys 1914 i 1915 es van produir dos importants conflictes obrers protagonitzats 

per dones. Les obreres de la fàbrica la Sedera del Pasqual van convocar una vaga per 

protestar per la decisió dels fabricants que les operàries de la secció de bitlles treballessin amb 

dues màquines alhora. Davant dels acomiadaments de les obreres que es negaven a treballar 

en aquestes condicions, les treballadores van iniciar una vaga el 5 de novembre de 1914. 

L‘empresa va optar per contractar noves treballadores, fet que va provocar la radicalització del 

conflicte. Després de tres setmanes de vaga, la patronal acceptà la readmissió de totes les 

acomiadades. Les dones també van aconseguir el compromís dels fabricants que no les 

obligarien a atendre més d‘una màquina. 

L‘altra vaga va ser protagonitzada per les treballadores de la Fabril Cotonera. L‘Associació de 

l‘Art Fabril, el sindicat de tendència socialista que agrupava les obreres del tèxtil, havia 

reclamat a la direcció de la fàbrica el Vapor Nou, que es pagués en funció dels metres de teixit 

confeccionat i també un increment de preu segons el teixit. La reacció de la direcció de la 

fàbrica va ser el tancament de la secció de teixits i l‘acomiadament de 300 obreres. Com a 

resposta, les obreres van iniciar una vaga que durà sis mesos. Al cap de dos mesos de vaga, 

la patronal va optar per un locaut amb el tancament de la fàbrica i l‘acomiadament de més de 

3.000 treballadors. Més endavant, els fabricants van intentar avançar la producció amb una 

nova mà d‘obra. Aquesta mesura va desencadenar una vaga solidària a Reus. Malgrat això, la 

vaga va fracassar i els obrers van tornar a la feina. Les obreres que havien iniciat la vaga van 

ser les últimes en tornar a la feina i van ser represaliades quedant acomiadades les que havien 

destacat en la lluita.26 

Després dels primers increments del cost de vida provocats per la Primera Guerra Mundial, el 

sindicat La Constància va tornar a plantejar una vaga al 1916 per demanar un 50% de 

l‘augment salarial i la jornada de 9h. Novament, hi hagué manifestacions de dones al carrer. 

Pararen 3.446 treballadors i 13.759 treballadores— dels 23.780 de la indústria cotonera de 

Barcelona. Però la vaga, que coincidí amb la dels ferroviaris, resultà una desfeta i el sindicat 

La Constància quedà desorganitzat.27 

La participació de les dones a les juntes dels sindicats sembla que va ser força excepcional, 

però es té constància que al sindicat cotoner de Sabadell, per exemple, la presidenta fou 

Encarnació Dulcet, abans esmentada; la vicesecretària, Agustina Vila, i la tresorera, Paulina 

Altamira, amb els altres càrrecs ocupats per homes. La vaga deixà pendent un conflicte dels 

contramestres, que van reclamar cobrar les setmanades corresponents al temps que havia 

durat la vaga de les obreres. La societat d‘ofici El Radium, que agrupava els contramestres, 

una «aristocràcia» obrera, no s‘havia solidaritzat amb les obreres. Una majoria de fabricants 

acceptaren la demanda, però algunes de les principals empreses cotoneres de Barcelona 

acomiadaren els contramestres sindicats. A la tardor de 1917 hi hagué atemptats contra 
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encarregats i patrons i contra obrers que havien suplantat els acomiadats. S‘entrava en un 

període de sistematització de la violència en els conflictes socials, que duraria fins al 1923, 

l‘època del pistolerisme, i en el cas que ens ocupa es practicà en un àmbit, el dels 

contramestres del Radium.28 

 

3. LES DONES TREBALLADORES A L’ESTAT FRANQUISTA 

3.1 Sense drets: treballadores sota el franquisme29 

La implantació de l‘Estat franquista va suposar un retrocés en la condició de les dones que 

passaven a ser un ésser sotmès a l‘autoritat del pare o marit i apartat de l‘àmbit públic per tal 

que assumissin el paper de dones submises i relegades a la llar. Era el fi de la seva llibertat i 

dels drets conquerits durant la Segona República. Aquesta pèrdua de drets quedava regulat 

pel conjunt de lleis franquistes i pel discurs ideològic que s‘anà estenent, de la mà de la 

Sección Femenina i de l‘Església  i que procurava regular tots els aspectes de la vida de la 

dona:  

Debía ir bien vestida, es decir, con mangas largas o al codo, sin escotes, con faldas holgadas 

que no señalaran los detalles del cuerpo ni acapararan atenciones indebidas. La ropa no 

podía ser corta y mucho menos transparentarse. Las mujeres jóvenes no debían salir solas ni 

ir acompañadas de hombres que no fueran de la familia‖ 
30

 

 

L‘aprovació del Fuero del Trabajo el 1938 –inspirat directament amb la Carta del Laboro de 

l‗Estat feixista italià– suposa l‘expulsió de les dones casades del mercat de treball. La 

creativitat també era cosa d‘homes, d‘aquí que el treball també ho fos, sobretot el que requeria 

un exercici d‘intel·lectualitat. Pilar Primo de Rivera –Delegada nacional de Sección Femenina, 

deia: Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios para 

inteligencias varoniles. 

L‘any 1942 es va implantar l‘obligatorietat d‘abandonar la feina en el moment de contraure 

matrimoni.31 Moltes dones, però, van treballar de manera clandestina per combatre la situació 

de misèria generalitzada durant la postguerra. La implantació d‘uns salaris més baixos garantia 

la dependència econòmica de les dones dels seus marits, i per tant la seva submissió. Vilar 

assenyala que entre 1936 i 1963 els salaris que rebien les dones eren d‘entre un 30-40% 

inferiors als de la mà d‘obra masculina i, a més, percebien unes aportacions socials menors.32 

Fins ben entrada l‘època dels seixanta, el treball femení es regulà d‘acord amb la funció 

biològica i religiosa predestinada de la dona. Un grup de metges franquistes va prestar suport 

suposadament científic a la domesticitat obligatòria pronosticant tota una sèrie de desgràcies 

provocades per la presència femenina en el mercat del treball: 

                                                
28
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(...) Vive además la hembra tan encadenada a su función maternal, que no es posible aislar el 

perjuicio sobrevenido a la madre, del daño seguro a la descendencia, y el hogar, escuela 

primera y esencial para los hijos, pierde a la maestra cuando esta trabaja fuera de casa. Es, 

por otra parte, la independencia obtenida por el salario, motivo de soltería o de sucesión 

ilegítima y puede resentir a la larga la ya comprometida natalidad mundial
33

 

 

El règim franquista també anunciava que si la dona treballava, l‘índex de natalitat baixava i a 

més, això podia implicar una degeneració racial (Pérez 1945).34 

El règim establí una compensació indemnitzadora, anomenada ―dot‖ que la dona casada rebia 

en abandonar el treball. Com destaca Velo,35 

(...) en l‘ús del verb alliberar (del treball), el franquisme mostra el seu paternalisme perquè si 

es constata la perversió del llenguatge usat, s‘entreveu que es volia fer entendre l‘avantatge 

que aquest alliberament suposava per a les dones, a les que no imposava l‘obligació de 

treballar.  

 

L‘Estat atorgava al marit un complement econòmic per mantenir la família i amb aquest 

representava que la dona no tenia obligació de treballar per guanyar diners: la Llei de subsidis 

familiars (1938) i el Plus de càrregues familiars (1945). La Orden de Diciembre de 1938. 

Trabajo de la mujer y el niño. Obreras en paro, regulava l‘atur de les dones i el procediment 

per registrar-se. La Llei establia aquestes prioritats a l‘hora de donar feina a les dones: primer, 

les vídues sense ingressos, després les dones separades per sentència o que tinguessin el 

marit a la presó, i les solteres sense mitjans econòmics. En el dramatisme de la pèrdua del 

cònjuge, no és que les vídues adquirissin el dret a treballar per si mateixes, sinó que 

substituïen el cap de família mort. Les dones s‘havien d‘inscriure al registre d‘atur i havien de 

complimentar uns llargs formularis, que en el cas dels homes no calia: 

El Estado prohibirá el Trabajo nocturno de las mujeres, regulará el Trabajo a domicilio y 

libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica‖ (…) Es más, a finales de aquel año se 

prohibió a las mujeres, inscribirse como obreras en las oficinas de colocación, salvo si eran 

cabezas de familia y mantenían a ésta con su trabajo, estaban separadas, se hallaba 

incapacitado su marido, o eran solteras, bien sin medios de vida, bien en posesión de un título 

que les permitiría ejercer alguna profesión.
36

 

 

Es podien inscriure  a les oficines d‘atur les dones que acreditessin que ja treballaven 

anteriorment i les que provessin que era absolutament necessari perquè no tenien cap mitjà 

per sobreviure. 

Aquesta discriminació implicava una violència institucionalitzada contra les dones de les 

classes populars, les que havien de provar, de manera humiliant, la seva pobresa (extrema 

sovint) per tenir dret a que l‘Estat els hi proporcionés un lloc de treball (...) Aquesta potestat 

podia donar lloc a favoritismes, segons el color polític de les dones inscrites (...)
37
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Les lleis establien que el marit podia percebre el sou que guanyava l‘esposa (llei de 1944) i 

durant gairebé 40 anys, qualsevol dona casada necessitava l‘autorització marital per tenir un 

contracte laboral. 

La dona, segons la llei, havia de presentar un certificat de vacunació i mostrar que no tenia cap 

malaltia contagiosa per poder ser admesa en un treball industrial o mercantil.  Aquesta és una 

de les altres diferències de gènere que regien la política laboral franquista. Les vacunes 

requerides eren l‘antivariolosa i  a partir de 1943 es va afegir la de la diftèria. L‘assegurança 

per maternitat, era una de les poques on l‘Estat realitzava una aportació econòmica. A partir de 

1943, l‘assegurança s‘amplia a les dones dels obrers inscrits i dels funcionaris.  

La diferència entre dones i homes també s‘indicava en les hores de treball en la categoria 

professional de porters, guardes i vigilants. La jornada màxima per als homes era de 72 hores 

setmanals, mentre que per a les dones era de 60 hores. Aquesta diferència es justificava per la 

presumpta debilitat del sexe femení. Tot i les regulacions i mesures per desincentivar, i fins i tot 

prohibir, la continuïtat de les dones en el treball remunerat, la prohibició no es va fer efectiva 

en tots els sectors productius. Els empresaris del sector tèxtil, si complien la normativa vigent, 

havien de tancar les fàbriques, ja que la major part de la població assalariada eren dones. 

Justament, va ser a les fàbriques tèxtils on van esclatar els primers conflictes socials durant el 

franquisme.  

En el context de la postguerra les dones s‘enfrontaren no només a l‘enduriment de les 

condicions de vida sinó també a la necessitat de sortir a un mercat laboral hostil, d‘incògnit 

dins d‘un marc polític que els negava l‘accés a la formació laboral i fins i tot el dret a treballar. 

Els ingressos, però, obtinguts per les dones en condicions de treball marginals, foren bàsics 

per a la subsistència de la família.38 

Com a conseqüència d‘aquesta situació, era freqüent que en les normatives legals de treball 

les dones fossin equiparades als menors d‘edat. Altres mesures complementaven aquesta 

discriminació en penalitzar  les famílies on l‘esposa treballava. Així, el pare o ―cap de família‖ 

perdia el plus o subsidi familiar, rebia menys aportacions de caràcter social o pagava els 

préstecs a un interès més alt. La dona treballadora casada estava així exclosa d‘acollir-se a la 

Ley de Subsidios Familiares (1938) o el Plus de Cargas familiares (1945).  

El règim presentava el treball de les dones com un problema, entenent com a necessària la 

seva entrada al mercat de treball quan por consecuencia de la misma guerra, son numerosas 

las familias las que, quedando como cabeza de familia, tendrán que trabajar para sostener a 

sus hijos39.  

L‘excedència obligada de les dones casades del seu lloc de treball feia que aquestes 

tinguessin poques possibilitats d‘ascendir en l‘empresa quan se sabia que tard o d‘hora 

deixarien de treballar.  Aquesta excedència forçosa va comportar que les dones deixessin de 

cotitzar a la Seguretat Social i les va privar de tenir dret a una jubilació pròpia, havent de 

dependre de la pensió del cònjuge i de la pensió de viduïtat. 
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3.2 Reglamentacions de la indústria tèxtil cotonera 

L‘excedència forçosa per matrimoni no es recull en la reglamentació del sector tèxtil, fortament 

feminitzat. Com assenyala Varo:  Les necessitats empresarials estaven per sobre de les 

declaracions programàtiques.40.  

La primera reglamentació del treball tèxtil del cotó va aparèixer l‘any 1943 i recollia el tracte 

discriminatori cap a les dones. Aquesta normativa assignava unes tasques determinades a 

homes i a dones. Mentre els ―esmerilladors‖, canalers, filadors, gasejadors i anuadors eren 

homes, hi havia altres tasques assignades a dones, com la de reunidora de cintes i napes, 

pentinadora, manuanera, metxera, doblegadora, torçadora, aspeadora i bobinadora. En altres 

categories, també existia divisió de les tasques per raons de sexe. 

Els salaris de les dones eren molt més baixos. Per exemple, un encolador cobrava 16,50 pta 

diàries, mentre que una bobinadora en cobrava 7,25 pta41.  

Una altra desigualtat era la que establia: Las tejedoras que por incapacidad personal solo 

conduzcan un telar, cobrarán el 75% de los jornales básicos establecidos.  És interessant 

observar com aquesta disminució del salari només es contempla per una ocupació femenina, 

ja que diu expressament tejedoras. 

No serà fins més endavant que comenci a desaparèixer  el tracte discriminatori cap a les 

dones que treballin al sector cotoner. L‘aprovació de la Ordenanza laboral de la Industria Textil, 

a l‘any 1964, que s‘aplicà a la indústria del cotó només assenyalava una condició desigual per 

raó de sexe. Aquesta establia menys hores de treball per a porteres, guardes i vigilants de 

sexe femení però, en aquest cas s‘indiquen, a diferència d‘abans, dues hores de diferència 

entre dones i homes. En aquesta Ordenanza la distinció per raó de sexe s‘abolí de manera que 

totes les categories professionals podien ser ocupades per homes i dones. Així, es definia com 

a  ―oficiales‖, els operaris ―hombres o mujeres‖.  

La Ordenanza també eliminà la discriminació salarial per treballs d‘un mateix valor. Malgrat 

això, però, encara existien articles que prolongaven la desigualtat laboral entre homes i dones. 

Un d‘ells era la prohibició del treball nocturn entre les deu de la nit i les cinc de la matinada, 

prohibició que ja havia decretat el Fuero del trabajo de 1938. Aquesta prohibició implicava que 

les dones no poguessin atendre les necessitats domèstiques que poguessin tenir. 

Una altra de les discriminacions eren els dies assenyalats per a les vacances del personal jove 

masculí i femení42: Els nois menors de 21 anys tenien dret a vint dies laborables de vacances, 

en el cas que assistissin als campaments del Frente de Juventudes. Les noies menors de 17 

anys, que anessin als campaments de la Sección Femenina, tenien dret a 17 dies laborables. 

En altres regulacions, com la de l‘any 1972, les vacances seguien afavorint els nois. 

Podem veure doncs, que encara que en el sector tèxtil treballessin majoritàriament dones, la 

normativa era discriminatòria i les condicions laborals de les dones eren pitjors. 
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3.3 La legislació dels anys seixanta: una reforma insuficient 

En la legislació de 1961 i 1962 , les desigualtats en l‘àmbit laboral es van reduir.  L‘any 1961 

s‘aprovà la Ley sobre Derechos Políticos Profesionales y de Trabajo de la Mujer que marcà 

una inflexió en la legislació laboral franquista. 

La Llei eliminà algunes discriminacions laborals per raó de sexe, i va fer desaparèixer les 

excedències forçoses per matrimoni. També, es delimitava, encara que sense eliminar-la, la 

potestat dels marits sobre les dones per autoritzar-les a treballar o no, i el dret del marit de 

cobrar-ne el sou.  

Al preàmbul de la llei s‘afirmava que el sexe no podia implicar limitació jurídica. No obstant 

això, el matrimonio exige una potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la historia 

atribuyen al marido”.43 

Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Secció Femenina – organització femenina del règim–  

va deixar clar en el discurs de presentació de la llei, que aquesta no era feminista, ni pretenia 

la igualtat entre homes i dones.  

(…) la complejidad de la vida moderna ha producido alteraciones muy hondas en la posición 

de la mujer ante la vida y ha revolucionado las ideas sobre el fin y la extensión del trabajo 

femenino (…) Hoy la mujer se encuentra ante la necesidad de ayudar al marido para levantar 

las cargas familiares y tampoco puede dejar de ejercer una profesión, aunque no sea casada, 

porque las necesidades impuestas por el nivel de vida así lo exigen. (…) En modo alguno 

queremos hacer del hombre y la mujer dos seres iguales; ni por naturaleza ni por fines a 

cumplir en la vida podrán nunca igualarse, pero si pedimos que, en igualdad de funciones, 

tengan igualdad de derechos (…) La Ley en vez de ser feminista es, por el contrario, el apoyo 

que los varones otorgan a la mujer, como vaso más flaco, para facilitarle la vida (…) 

 

Les dones tenien els mateixos drets que els homes per l‘exercici de tota classe d‘activitats 

polítiques, professionals i laborals, i podien accedir en igualtat de condicions que l‘home en 

oposicions a l‘Administració pública. No podien formar part de l‘Exèrcit, dels cossos armats i la 

marina mercant i ni ser jutges, fiscals o magistrats. Sí, en canvi, poden accedir a la jurisdicció 

social i de tutela de menors ja que les seves funcions s‘avenien  amb la funció de ―bones 

mares‖ que el franquisme atribuïa a les dones. No podien exercir treballs penosos, perillosos o 

insalubres. Al preàmbul de la llei s‘afirma que el sexe no podia implicar limitació jurídica. No 

obstant  això, el matrimonio exige una potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la 

historia atribuyen al marido”.44 Aquestes limitacions no se suprimiran fins a la Ley 96/1966. 

D‘altra banda, s‘estableix la igualtat de retribució per treballs d‘igual rendiment. Això, però no 

suposà un canvi substanciós ja que els empresaris seguien donant a les dones tasques que es 

consideraven de poca categoria. Quan es van presentar demandes per discriminació salarial, 

la jurisprudència va establir que les diferències salarials no eren degudes a discriminació 

sexual, sinó a la naturalesa del treball en qüestió. A conseqüència d‘això, molts convenis van 

mantenir uns salaris més baixos per a les dones. 
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Els sous eren baixíssims. Quan vaig entrar a treballar cobrava 29 pessetes. Quan em vaig 

casar, jo cobrava 112 i el meu marit 171 (ell no treballava a la colònia, treballava a la fàbrica 

del molí). Però havíem crescut ja amb aquestes diferències
45

 

 

La disposició referent a la no discriminació en funció de l‘estat civil obria la porta a què les 

treballadores poguessin mantenir el seu lloc de treball un cop es casaven. 

El Decret de l‘1 de febrer de 1962, que regulava l‘aplicació de la llei de 1961, plantejava tres 

opcions a les dones treballadores que contreien matrimoni: rescindir el contracte a canvi d‘una 

indemnització, continuar al lloc de treball o demanar una excedència voluntària d‘entre un i tres 

anys. Però, a l‘hora d‘acceptar una feina es considerava que el marit havia donat el seu permís 

si no deia el contrari.  

Malgrat les seves limitacions, la Llei sobre drets polítics, professionals i laborals de la dona van 

eliminar obstacles legals per al treball femení. 

Per entendre aquests canvis introduïts per la dictadura franquista en la legislació laboral 

femenina hem de tenir en compte dos factors. D‘una banda, el reconeixement del règim en 

l‘escenari internacional. A partir de la dècada dels cinquanta, la dictadura franquista començà a 

ser reconeguda per alguns estats –el primer va ser el Vaticà i el segon, els Estats Units, que 

proporcionà ajut econòmic al govern a canvi d‘instal·lar bases militars en el territori espanyol. 

Espanya va ser admesa a la UNESCO, i a l‘any 1955 ingressà a l‘ONU. Aquesta incorporació 

lenta però progressiva a l‘entramat internacional va forçar el règim a adequar  la seva legislació 

laboral per donar-li una imatge de modernitat46.   

Per altra banda, hem de tenir present el desenvolupament econòmic dels anys seixanta i 

setanta. L‘Estat era conscient de la presència de les dones al mercat de treball durant els anys 

cinquanta i de les necessitats de mà d‘obra previstes a partir del Pla d‘Estabilització. Per tant, 

intentava adaptar-se a una realitat social canviant, però conservant els paràmetres bàsics de 

l‘ideal nacional-catòlic femení.  

L‘any 1966 es va possibilitar que les dones poguessin accedir als càrrecs de l‘Administració de 

Justícia i es va permetre que les dones casades poguessin litigar a Magistratura de Treball 

sense el permís del seu marit.  Per contra, no va ser fins el 1967 que es va ratificar el conveni 

de l‘OIT contra la discriminació a l‘ocupació, cosa que fa dubtar de la intenció d‘aplicar la llei.  

 

3.4 La reforma de  1970 

A l‘any 1970 es va realitzar la darrera reforma del règim que regulava el treball femení. Es 

justificava la llei per l‘enorme creixement de la participació de les dones en el mercat laboral. 

El primer article del nou Decret indica que la dona té dret a prestar serveis laborals en igualtat 

jurídica amb l‘home i a percebre per això idèntica remuneració, amb una formulació més 

contundent que el Decret de 1962. Posteriorment, s‘indica que havien d‘eliminar-se les 
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clàusules que impliquessin diferències laborals entre homes i dones. Les dones casades 

podien accedir a la feina amb consentiment del marit, encara que es presumia que aquest li 

havia donat si no s‘indicava el contrari.  

Novament, el Decret de 1970 indicava que les treballadores que contreien matrimoni podien  

mantenir-se al lloc de treball, agafar una excedència, o deixar la feina a canvi del ―dot‖. També  

establia que no hi hauria discriminació en l‘accés als estudis de formació professional i que les 

dones només podien quedar excloses reglamentàriament dels treballs penosos, perillosos o 

insalubres. 

D‘altra banda, es fa constar que l‘Estat havia de fomentar la creació de llars d‘infants i, pel que 

fa a les oficines de col·locació, havien de prendre mesures per donar preferència a les dones 

amb responsabilitats familiars perquè accedissin a llocs de treball a temps parcial. Aquesta llei 

porta més lluny el principi d‘igualtat jurídica entre homes i dones en l‘àmbit laboral i mostra una 

gran preocupació por armonizar el trabajo por cuenta ajena de la mujer con el cumplimiento de 

sus deberes familiares, singularmente como esposa y madre. 

En la reforma del Codi Civil, amb la llei del 2 de maig de 1975, s‘eliminava el deure de l‘esposa 

d‘obediència al marit i la necessitat de la llicència marital per a múltiples actes, entre els quals 

estava el dret a contractar el seu treball. A la Llei de Relacions Laborals de 1976 s‘establia que 

la mujer casada podrà contratar su trabajo en los mismos términos que su marido. 

En ser l‘any 1975 declarat per l‘ONU com l‘Any Internacional de les Dones, el règim franquista 

es va veure obligat a variar el seu discurs de gènere i mostrar la presumpta igualtat i integració 

de la que gaudien les dones gràcies als canvis legislatius introduïts.   

Ara el règim, i la Sección Femenina, es veien obligat a denunciar les lleis discriminatòries quan 

fins al moment les havien promogut. Com assenyala Vero
47

,  (...) no va ser gràcies a Sección 

Femenina que les dones es van fer un lloc a la societat, sinó que, de forma inconscient o conscient, es 

van anant fent un lloc en una comunitat social de la qual mai havien desaparegut, sinó que se les havia 

fet invisibles on encara estaven presents. 

 

3.5 Les dones al mercat de treball. La població activa femenina. 

Les dificultats econòmiques de la postguerra, el racionament dels aliments i la disminució del 

poder adquisitiu de les classes popular van fer que el treball de les dones fos fonamental per la 

supervivència del grup familiar, una realitat molt allunyada del model de divisió sexual del 

treball defensat per la dictadura.48 En l‘àrea de Barcelona el treball femení regular estava per 

damunt de la mitjana espanyola i es concentrava en el sector tèxtil, que no estava afectat per 

la excedència obligatòria per matrimoni, mentre que a Espanya es concentrava en el sector de 

serveis49. Les dades mostrades són inferiors a les reals ja que no tenen en compte treballs 
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com l‘agrícola, el servei domèstic o el treball submergit. L‘any 1966 la proporció de dones 

treballadores a Espanya era molt baixa en comparació a altres països.  

 

Percentatge de població activa femenina  a la província de Barcelona. 1930-1960
50

 

 % de treballadores sobre la població 
activa a la província de Barcelona 

% de treballadores sobre la població 
activa a Espanya 

1930 26,94 12,88 

1940 28,22 12,12 

1950 29,56 15,83 

1960 29,00 20,14 

 

El creixement econòmic dels anys seixanta va afavorir l‘augment de la presència de les dones 

en el mercat de treball espanyol, sobretot en el sector dels serveis. Tot i així, seguia havent 

moltes dones en el treball submergit, amb llocs de menys categoria i retribució, amb convenis 

laborals que mantenien- contra la llei de 1961 d‘igualtat salarial- clàusules discriminatòries en 

el salari i condicions diferents a la dels homes. 

El sector tèxtil va deixar de tenir importància a Catalunya, substituït per la indústria de 

transformats mecànics i, en menor grau, per la indústria química. La crisi del tèxtil i l‘ocupació 

de moltes dones recentment immigrades en el servei domèstic, poden ajudar a entendre la 

disminució de les dones actives durant els anys 1960 i 1970. 

 

Població activa femenina a Espanya, entre els anys 1960-1975 

Proporció de dones a la població activa total Taxa d‘activitat femenina 

Any Cens EPA Cens EPA 

1960 20,14  15,08  

1965  23,64  17,58 

1970 19,60 24,14 13,43 17,49 

1973  28,32  21,96 

1975  28,48  20,64 

 
Durant els anys setanta, la proporció de dones que treballaven entre els 14 i els 19 anys va 

disminuir, probablement per la tendència a allargar l‘escolaritat. A partir dels 40 anys, quan 

havia acabat la criança dels fills, poques dones es reincorporaven al mercat de treball regular. 

Població activa femenina per edats, Espanya, segon trimestre de 1964
51
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Població activa femenina per edats Espanya, primer trimestre de 1976 

 

Malgrat que les limitacions legals pel treball de les dones casades es van reduir, resultava molt 

habitual que les treballadores deixessin la feina quan es casaven, incentivades pel ―dot‖ i per a 

què els marits no perdessin el plus de càrregues familiars. A més, els escassos salaris o les 

dificultats de promoció feien la permanència a l‘empresa poc atractiva. A això, cal afegir la 

pressió ideològica i cultural sobre aquestes treballadores que en els anys seixanta i setanta 

seguia essent important, fins i tot en contextos on el treball femení era molt freqüent.  

La crisi econòmica mundial iniciada a l‘any 1973 i que es va prolongar més d‘una dècada van 

frenar la creixent incorporació de la dona en el mercat laboral. En 1976 la població activa 

femenina a Espanya era del 27,9%, percentatge que a penes s‘havia recuperat en 1985. A 

Catalunya, aquesta taxa era superior, concretament a l‘any 1982 era del 32,1%.52 

Entre 1975 i 1982 es va produir un greu increment de l‘atur femení. A Catalunya, el 1982 la 

taxa d‘atur va arribar al 26,6% enfront del 18,5% de la masculina i en aquestes dates les dones 

només eren el 30% de la població activa total.53 

Una altra conseqüència de la reconversió industrial va ser la derivació de les dones cap al 

sector terciari que en les últimes dècades del segle XX es va convertir en un sector feminitzat. 

3.6 Les dones es mobilitzen: vagues i protestes 

La participació de les dones obreres en les mobilitzacions i vagues durant la dictadura és un fet 

incontestable tal com podem veure en els documents següents:  

Mayor importancia, si cabe, tiene Barcelona en lo social, donde 650.000 obreros de su 

Industria, Comercio y Servicios, nos dan una masa impresionante, en su 90% muy 

baqueteada sindicalmente, acostumbrada a los Sindicatos extremistas, añorante de sus 

luchas, huelgas y algaradas; envenenada y envenenadora de las nuevas generaciones 

obreras; y lo que es peor, con un gran porcentaje de trabajadoras femeninas –casi todas 

en la Industria Textil- las que por razones de su sexo y especial manera de reaccionar, es 

dificilísimo el convencer con razones ni discutirlas con argumentaciones, cuando algún 

conflicto social se plantea. 

José Sanz Catalán, delegado provincial de Sindicatos, “Síntesis informativa sobre Barcelona y su 

Organización Sindical. Barcelona tras la huelga general de marzo último”, Barcelona, 11 de octubre de 

1951.
54

 

 

(…) En esta empresa, la más importante del textil, hay un buen número de camaradas, una 

numerosa comisión y la influencia dominante es la del Partido. Sin embargo, como hombres, 
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no podemos por menos que avergonzarnos no solo por Torredemer, sino en Pons S. A., y en 

el conjunto de textil, parece ser que la protesta y la lucha es obra exclusiva de las 

mujeres. En el Sindicato, ante los abogados a protestar y demandar, el número mayor 

siempre que se enfrenta con la empresa, son mujeres. Pero es que los hombres no parecen 

enterarse de que el problema textil es común a todos. Pero hay algo que no marcha como 

debiera y que en su conjunto no facilita la unidad de esfuerzos.  

        Cipriano García Sánchez, Carta al Comité Ejecutivo del PSUC, Terrassa, 24 de enero de 1966
55

 

 

Aquestes cites anteriors mostren una imatge de Barcelona on la conflictivitat laboral femenina 

difícilment pot ser considerada marginal. Amb una diferència de 15 anys, i tot i ser d‘ideologies 

completament diferents, els seus autors es sorprenien del protagonisme femení en les 

protestes obreres. Creien que aquest no era el lloc indicat per a elles. Fins i tot, el delegat 

provincial de Sindicat Vertical franquista es referia a les treballadores com a éssers irracionals, 

és a dir com a ―boges‖ en el conflicte social. Per altra banda, Cipriano García s‘avergonyia 

perquè això perjudicava la imatge masculina dels membres del PSUC. Es tracta, en ambdós 

casos, de dones que tenen una actitud transgressora i per tant, són presentades com a éssers 

marginals no donant importància a la seva acció reivindicativa. 

Fins al 1956, les escasses protestes laboral que es van produir en l‘àrea de Barcelona van ser 

protagonitzades sobretot per dones. Les treballadores reivindicaven un salari suficient per 

alimentar les seves famílies i aprofitaven el tòpic que les dones estaven menys polititzades que 

els homes per evitar la repressió.  

Fins al 1969, el tipus de reivindicacions obreres van ser sobretot salarials, i  la conflictivitat 

laboral femenina es concentrà en les indústries tèxtils cotoneres i llaneres. A partir de 1974,  la 

reivindicació ―a igual treball, igual salari‖ es va fer més comú, fet que mostra que les actituds 

de les treballadores estaven canviant.  

Un altre dels motius de la conflictivitat laboral femenina va ser la solidaritat davant la repressió 

de companys i companyes del mateix lloc de treball o davant les accions de la policia i 

sentències de mort per motius polítics.  

Les organitzacions obreres van trigar a reconèixer el paper de la dona en les reivindicacions 

socials. A la premsa i propaganda de CCOO es parla de ―los trabajadores‖ o la ―classe obrera‖, 

fins i tot quan les protagonistes són dones. A més, les dones acomiadades o detingudes, a 

diferència dels homes, quasi mai tenien cognoms o eren simplement ―noies‖. Un altre fet a 

destacar era l‘escàs valor polític que se‘ls atribuïa.  

3.6.1 Les primeres protestes femenines de la postguerra 

Entre 1946 i1956 les protestes femenines per la manca de racionament van adquirir gran 

importància i es van produir en una situació especialment incòmoda pel règim. A més, van 

coincidir amb la primera onada de vagues des del final de la Guerra Civil, que va tenir una 

especial incidència a Catalunya, Madrid i el País Basc i que va culminar amb la vaga general 

de Biscaia del maig de 1947.  
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Una característica important de les protestes de 1946 i 1947 a Barcelona va ser el 

protagonisme femení, tant en les protestes als mercats com en les de les fàbriques. Les de 

major rellevància eren les del sector tèxtil. Informes interns de la segona organització 

antifranquista del moment, el PSUC (la primera era la CNT) afirmava56:  

Es començaben a desenrrotllar moviments de dones, per protesta contra la carestia de la 

vida, i per mes racionament i àdhuc, s‘assaltaren alguns mercats (...) i que en els tallers eren 

les dones principalment que es demostraben més actives en protesta contra la situació.(sic) 

La vaga de dones de Manresa, 1946 

Tot i que la vaga de Manresa es considera la primera vaga general de tot el tèxtil en plena 

dictadura, també és cert que poc temps 

abans, el dos de gener de 1946, es va 

produir una altra vaga a l‘empresa Viuda 

Tolrà de Castellar del Vallès; els 

treballadors d‘aquesta empresa van fer 

vaga en protesta per la recuperació, durant 

les nits, de les hores que no es podien 

treballar durant el dia a causa dels talls de 

llum provocats pels problemes de 

racionament en el sector elèctric. 

La vaga de la fàbrica de teixits i filats Bertrand i Serra a l‘any 1946, però va ser la més 

destacada primera vaga de l‘Estat durant el règim franquista.  

 La seva importància a més ve donada pel protagonisme absolut que van tenir les 

treballadores de la fàbrica i també per la victòria obrera que va suposar57.  

El conflicte esclatà a finals de gener de 1946, en aquesta fàbrica on hi treballaven entre 2.000 i 

3.000 persones. El dijous 24 de gener es commemorava l‘entrada de les tropes franquistes a 

Manresa i era un dia festiu recuperable, de manera que, no s‘havia de cobrar el jornal 

corresponent. La tarda del divendres 25, quan arribà l‘hora de cobrar, les treballadores es van 

negar a cobrar i aturaren les màquines. Al dilluns següent, no va treballar ningú. Demanaven 

que els paguessin el dia de festa i el plus de vida cara que feia temps que reclamaven. Va ser 

l‘inici d‘una vaga que es va prolongar fins el 31 de gener i que es va estendre a altres fàbriques 

tèxtils de Manresa. El governador civil es va haver de traslladar a Manresa per negociar amb 

una comissió de treballadores de l‘empresa.  

La vaga va tenir èxit, ja que es va obtenir un plus de carestia de la vida de 75 pessetes i un 

economat. Tanmateix, al cap d'unes quantes setmanes, quan tot estava ben calmat i controlat 

per part de les autoritats, algunes treballadores van ser acomiadades com a represàlia.58 La 

vaga de dones de Manresa va servir d'exemple a moltes altres mobilitzacions que es van 
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seguir a fàbriques tèxtils de tot l'estat reclamant millores laborals durant el franquisme. La 

importància de la vaga va ser tal que un any després de la primera vaga, Franco va visitar la 

fàbrica.  

La vaga de les dones a Can Minguell, Mataró, de 1946 

Els empresaris de Mataró van deixar de pagar el plus concedit als treballadors del tèxtil uns 

mesos enrere –i que havien aconseguit després d‘una vaga. Aquest fet, que a més coincidia 

amb un augment dels preus dels aliments, agreujà la situació de la classe treballadora. 

La vaga s‘inicià a la fàbrica de can Minguell el 7 de març de 1946 quan les treballadores 

iniciaren una vaga de braços caiguts. Prèviament, un comitè format per membres de la CNT i 

la UGT que actuava clandestinament acordà que els homes no participessin en les protestes 

ja que molts d‘ells estaven fitxats per la policia. El moviment vaguístic s‘anà estenent fins a 

convertir-se en una vaga general  –del 22 al 27 de març. Josepa Agramunt, coneguda com la 

Pepa maca, treballadora de can Minguell i afiliada a la CNT, es va convertir en la persona 

que liderà el conflicte. La Guàrdia Civil va actuar en les diferents manifestacions de dones 

que hi van haver per la ciutat. Les dones aconseguiren finalment, el restabliment del plus 

salarial, però decidiren no anar a treballar i seguir  manifestant-se  davant de l‘Ajuntament 

fins que no alliberessin als cinc treballadors detinguts.  

La vaga, que va mobilitzar a 4000 persones, va ser un èxit,  ja que fins i tot van cobrar els 

quatre dies d‘aturada59. 

La vaga de setrills de 1946. 

Durant el maig i el juny del mateix any, es van reactivar els conflictes laborals en demanda 

d‘increments salarials i millora del racionament, especialment a les fàbriques tèxtils i 

metal·lúrgiques de Barcelona, Badalona, Sabadell i L‘Hospitalet de Llobregat. A l‘estiu de 1946 

els problemes de racionament es van intensificar. El 13 de juliol a 

Barcelona, la distribució del substitutiu de l‘oli, una espècie de margarina,  

va provocar una ―vaga de setrills‖. Aquell dia, als barris com Poble Sec, 

Gràcia i la Barceloneta, van penjar-se setrills i paelles a les finestres i 

balcons, ja que no hi havia res per omplir-los. A més, a una botiga de 

l‘Eixample, un grup de dones es va reunir per incitar a les altres  a que no compressin el 

substitutiu de l‘oli. De fet, a les que ho compraven, els el treien i el tiraven.  

El moment amb més conflictivitat a Barcelona va ser el novembre i el desembre de 1946. El 

detonant va ser l‘aprovació d‘una reglamentació laboral per a les empreses dedicades a la 

fabricació de gèneres de punt. Davant les protestes, el governadors civil va prohibir als 

empresaris la millora dels sous  en les seves empreses.60 La repressió es va intensificar. A  

Casa Prats (indústria tèxtil),la policia armada va apallissar diverses treballadores. 
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Vaga de dones de 1947 a Mataró 

De nou, a Mataró es va produir un intens conflicte a les empreses del gènere de punt, entre el 

24 i el 28 de febrer de 1947. El empresaris no volien pagar de forma íntegra el plus mensual de 

75 pessetes que s‘havia aconseguit durant la vaga general de març de 1946, ja que ho volien 

fer de forma proporcional als dies treballats. Això era molt lesiu per als ingressos dels 

treballadors i treballadores, ja que les restriccions elèctriques feien treballar dos o tres dies per 

setmana. Per aquest motiu, el dilluns 24 de febrer, va iniciar-se una vaga, amb una comissió 

negociadora composada per les mateixes dones que havien participat en la vaga del març de 

1946. Les negociacions que va mantenir amb un representat de l‘OSE van ser infructuoses, 

però 61 finalment, va aconseguir-se el cobrament íntegre del plus.  

Com indicava un informe intern del PSUC, eren les dones principalment que es mostraven més 

actives en protesta contra la situació, però aquestes es consideraven espontànies i se‘ls treia 

significació política. Això no vol dir, però, que les obreres no tinguessin les seves formes 

d‘organització ja que a les fàbriques tèxtils, va ser habitual  que es formessin comissions de 

treballadores per negociar amb la direcció de les empreses, les forces d‘ordre públic, 

funcionaris de la OSE i fins i tot alts càrrecs polítics.  

Vaga dels tramvies de 1951 

A principis de 1951 l‘àrea de Barcelona va patir l‘episodi de conflictivitat social i laboral més 

important des del final de la Guerra Civil. 

Entre el 1950 i 1951, un important increment 

del cost de vida i els talls de llum 

augmentaren el malestar de la població. 

També el govern va anunciar, a principis de 

1951, un increment del preu del bitllet dels 

tramvies. El dia 1 de març s‘inicià un boicot 

als tramvies que es va prolongar durant una  

setmana, fins que el dia 6 es va aconseguir l‘anul·lació de l‘increment de preus. L‘entusiasme 

generat va fer possible la convocatòria d‘una vaga general pel 12 de març contra el cost de la 

vida i per l‘alliberament dels detinguts. La vaga va afectar especialment a les indústries tèxtils, 

de maquinària, química i de construcció. Durant els dies 12 i 13 la vaga va afectar a 300.000 

persones en l‘àrea de Barcelona, i les dones i els joves van jugar un paper important.62 

L‘acció de les dones va contribuir a la generalització de la vaga perquè van forçar els bars i 

botigues a tancar, i van participar en les manifestacions, malgrat les càrregues policials i les 

nombroses detencions. 

Las mujeres han jugado en el desencadenamiento y desarrollo de la huelga un papel muy 

destacado. Las de la industria textil del Pueblo Nuevo, estuvieron en vanguardia. Las mujeres 

del ―Canem‖ fueron las que se presentaron en la Gerona invitando a los obreros a secundar la 

                                                
61

 ANC, Sense títol, Mataró, 1947 Fons PSUC, Informes d‟activitats clandestines realitzades per militants del PSUC 
a l‟nterior (1946-1970), carp. “organització, clandestinitat, informes de treball propagandístic (1946-1947)” citat a: 
VARO MORAL, Nadia. Op. cit.,  
62

 VARO MORAL, Nadia. Mujeres en huelga. Barcelona metropolitana durante el franquismo. UAB p.18 

Vaga de tramvies a Barcelona.1951  Diari el setge 



La mobilització obrera femenina, una mirada des de la Colònia Sedó 

  

28 

 

huelga y se liaron a bofetadas, con un ingeniero que trataba de impedirles el paso. En la 

Tarrasa, un grupo de 200 mujeres armadas de palos, se encargaron de que cerraran los 

mercados y los comercios que se resistían.
63

 

Probablement a causa d‘aquestes situacions, el delegat provincial afirmà que la població 

barcelonesa era molt perillosa, en part per estar formada per una gran quantitat de dones. El 

capità general de Barcelona64 es va negar a fer servir les tropes, però Franco va enviar quatre 

vaixells militars i un destacament d‘infants de marina. Després de les vagues de 1951, les 

autoritats més importants de Barcelona (alcalde i governador civil) van ser cessades i altres, 

substituïdes (cap de la Policia Armada i delegat provincial del Sindicat Vertical). 

La vaga de Manresa de 1951 

La vaga del 13 d‘abril de 1951 de les treballadores de Bertrán y Serra reivindicant millors 

salaris, i que es va estendre per diferents fàbriques tèxtils de Manresa, ens mostra com 

s‘autoorganitzaven les dones. Un informe del PSUC indicava que: 

Les dones estan donant un magnífic exemple d‘antifranquisme i organització. Han format 

comitès i es reuneixen a casa d‘alguna companya que té ràdio, allí discuteixen i prenen 

conclusions i com a brúixola, com a [?] per orientar-se escolten Radio Espanya Independent i 

demés ràdios amigues.
65

 

 

En la commemoració de l‘1 de maig es demanava la presència d‘homes de Manresa, i la 

recapta de diners en solidaritat amb les vaguistes. Però els homes no van acompanyar les 

vaguistes. Aquest fet va generar un descontent per part de les treballadores. L‘1 de maig 

moltes dones es van manifestar a l‘Ajuntament, i les manifestants van ser dispersaves 

mitjançant una càrrega policial. La vaga va finalitzar el dia següent, sense haver aconseguit 

l‘augment salarial. La descripció que va fer de Barcelona el cap de la delegació provincial de 

l‘OSE és molt il·lustrativa: 

 Mayor importancia, si cabe, tiene Barcelona en lo social, donde 650.000 obreros de su 

Industria, Comercio y Servicios, nos dan una masa impresionante, en su 90% muy 

baqueteada sindicalmente, acostumbrada a los Sindicatos extremistas, añorante de sus 

luchas, huelgas y algaradas: envenenada y envenenadora de las nuevas generaciones 

obreras: y lo que es peor, con un gran porcentaje de trabajadoras femeninas- casi todas en la 

Industria Textil–las que por razones de su sexo y especial manera de reaccionar, es 

dificilísimo el convencer con razones ni discutirlas con argumentaciones, cuando algún 

conflicto social se plantea.
66

 

 

A partir de 1956, els protagonistes de la conflictivitat laboral van ser homes. La crisis del tèxtil i  
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el treball de les dones en altres sectors, com el servei domèstic i el comerç, feia més difícil la 

realització de protestes col·lectives. A més, moltes dones eren expulsades de la fàbrica quan 

es casaven o tenien fills. 

3.6.2 La mobilització de les dones en els anys seixanta 

En els anys seixanta, els expedients de regulació d‘ocupació i d‘acomiadament van ser les 

principals causes de les protestes femenines en les fàbriques  tèxtils cotoneres de les conques 

del Llobregat i del Cardener.  La conflictivitat laboral femenina, però, seguia estant al marge del 

moviment obrer organitzat.  

Durant aquests anys, la conflictivitat laboral femenina va tenir també una especial rellevància 

en les empreses del sector llaner de Terrassa, especialment entre 1964 i 1966. 

Un altre focus de conflictivitat laboral femenina, va ser el produït a l‘empresa metal·lúrgica 

Lamparas Z, amb tres factories a Barcelona i una a Hospitalet de Llobregat. Cap el 1966, tenia 

una plantilla d‘unes 3.500 persones, la majoria de les quals eren dones. Les seves 

treballadores havien ja participat en vagues anteriors, però a partir de 1966 les seves protestes 

van adquirir major continuïtat. Des de llavors, coma mínim fins el 1971, les treballadores van 

ser les protagonistes dels conflictes laborals, entorn a la negociació del conveni de l‘empresa. 

Aquestes protestes es van realitzar en forma de boicots al menjador del centre de treball, 

reduccions de rendiment, aturades, concentracions i marxes d‘una factoria a l‘altra.67 

En 1967, la conflictivitat femenina es va anar tímidament diversificant pel que fa a poblacions i 

sectors industrials. Concretament, tenim l‘exemple de l‘empresa alimentària Gallina Blanca 

(Sant Joan Despí, amb 300 treballadors) on, una secció de 180 persones, en la seva majoria  

dones, es negaren a cobrar durant dos dies i treballaren a ritme lent, per estar en desacord 

amb què s‘incrementés la producció necessària per obtenir la prima de rendiment.68 

 

3.6.3 La mobilització de les dones en els anys setanta 

En general, a principis dels anys setanta, els conflictes a les fàbriques amb majoria de mà 

d‘obra femenina  es van organitzar a través de comissions de treballadores de l‘empresa. Un 

exemple, a Fontanals, una empresa llanera de Terrassa, la comissió formada per dones en la 

vaga del 1962 es va mantenir fins a les eleccions sindicals de 1966, quan algunes d‘elles van 

ser escollides com enllaços i jurats. Moltes dones però, van tenir dificultats per mobilitzar-se, ja 

que moltes de les protestes que protagonitzaren no van ser conegudes més allà de la seva 

localitat (si ho van ser), de manera que van quedar en l‘àmbit de l‘empresa, sense possibilitat 

de rebre un recolzament solidari i estendre‘s a altres centres de treball. A més, molt poques 

dones treballadores actuaven en el moviment obrer. 
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Grup de dones de Motor Ibérica amb el 
 líder sindical Marcelino Camacho. 1976. 

Dones detingudes a la província de Barcelona per activitats contra el règim, 1964-1975
69

 

 

 

 

3.6.4 Conflictes laborals en els anys de la transició 

democràtica 

Durant el primer semestre de 1976, després de la mort de 

Franco, va augmentar la conflictivitat laboral, molt 

condicionada per la crisis econòmica i per la incertesa del 

moment. Moltes dones s‘incorporaven a les lluites laborals, 

socials i polítiques, junt amb altres treballadores, 

sindicalistes i militants d‘esquerra.  

A més, també es van desenvolupar conflictes d‘empresa molt prolongats, entre els quals es 

destaca el d‘Ingra (metall, Barcelona) on les treballadores van estar en vaga de febrer a maig 

de 1976.  

Els treballadors de l‘empresa General Motors, dedicada a la construcció dels populars 

camions Ebro i situada a Montcada i Reixach, van iniciar una vaga l‘abril de 1976 per reclamar 

un increment salarial, la readmissió dels acomiadats l‘any anterior i la retirada de les sancions 

que l‘empresa havia imposat a alguns obrers. 

 L’empresa va decidir acomiadar a 1.800 treballadors. Tot seguit s‘iniciaren un seguit 

d‘aturades i de manifestacions, a les quals s‘afegiren les dones dels treballadors. L‘empresa 

tancà l‘economat i com a reacció, les dones es manifestaren amb els cistells de la compra 

buits davant dels directius de la fàbrica. Davant l‘agreujament del conflicte l‘1 de juny, 250 

dones, esposes i familiars de la fàbrica, amb els seus fills i filles van iniciar una tancada a la 

parròquia de Sant Andreu de Palomar per reclamar la readmissió dels seus marits i 

fills als llocs de treball. La tancada va durar 28 dies fins que la policia les va desallotjar amb 
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violència. Elles, contra aquesta acció repressiva, van organitzar una gran manifestació al 

centre de Barcelona.  

Mentre les dones de Motor Ibèrica restaven tancades a la parròquia de Sant Andreu de 

Palomar, els veïns i les veïnes es van solidaritzar aportant aliments, roba i oferint suport 

logístic a la tancada. La tancada de les dones dels treballadors de Motor Ibérica ha passat a la 

història com una de les primeres reivindicacions protagonitzades per dones en l‘àmbit laboral 

després de la Guerra Civil. 

Les dones dels obrers de la fàbrica Roca, a Gavà, també van tenir una actuació destacada en 

les vagues que es produïren a l‘empresa  l‘any 1976. Elles van participar en els primers 

enfrontaments, a les manifestacions, fent col·lectes per a la caixa de resistència, participant en 

les assemblees amb els homes, i fent també assemblees pròpies, com la realitzada a l‘església 

del Poblado, on s‘hi va aprovar un comunicat de suport que va ser llegit l‘endemà a 

l‘assemblea general. Les dones també participaren en les rondes dels vaguistes per evitar que 

ningú entrés a treballar. A més, el seu paper va ser clau per a la resistència econòmica. 70 

La llarga crisi del tèxtil, a partir de 1973, va afectar de manera accentuada les dones que en el 

cas de la confecció i gènere de punt representaven fins al 80% de la mà d‘obra. Es va agreujar 

la seva situació de precarietat i van créixer els acomiadaments de les obreres del tèxtil.  

El 1978, les treballadores de l‘empresa General de Confeccions, a Vic, van iniciar una lluita per 

mantenir els llocs de treball. Llavors, l‘administració de la fàbrica va abandonar l‘empresa i les 

treballadores, afiliades a CCOO, van decidir mantenir-la en funcionament. Elles van establir un 

règim de cogestió de la fàbrica i van tornar a engegar la producció sota el control obrer i amb la 

presència de l‘empresari. 

Un altre efecte de la crisi del tèxtil va ser l‘increment del nombre de dones en el treball 

submergit on havien de suportar condicions laborals molt discriminatòries.  

Entre els anys 1974 i 1978 les obreres de l‘empresa Roselson, S.A, de Barcelona –produïa 

altaveus i equips electrònics– van emprendre una llarga lluita per defensar els seus llocs de 

treball. L‘empresa va recórrer a la suspensió de pagaments i a la reducció a la meitat de 

plantilla a partir del juliol de 1974. Llavors, els treballadors i treballadores van iniciar una vaga i 

una tancada a la fàbrica contra els acomiadaments. Les obreres enfocaven la lluita laboral com 

una reivindicació unitària. Des de 1977 van continuar amb accions per impedir més 

acomiadaments i van aconseguir alguns avenços salarials i socials i també millorar les 

relacions laborals amb els directius. El mes de març del 1977, amb una altra suspensió de 

pagaments, van crear una comissió de fàbrica formada per treballadors i treballadores de la 

fàbrica que va emprendre una negociació a Madrid. 

L‘empresa Deslite, que produïa coixinets a Poble Nou, a la segona meitat dels 1970 només hi 

treballaven 10 dones, a una fàbrica d‘uns 300 treballadors. Malgrat aquesta minoria, van lluitar 

per aconseguir un tracte salarial més igualitari. 
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Les treballadores de sis empreses del ram de la pell del Vallès Occidental van denunciar 

l‘explotació de la dona en aquest sector el juliol de 1978. Llavors es van mobilitzar per 

aconseguir l‘eliminació de les diferències salarials entre homes i dones. Malgrat algunes 

concessions, les treballadores van haver d‘acceptar un plus inferior al dels homes.  

Al 1980 les treballadores de la fàbrica Jaeger Ibérica van iniciar una lluita contra la 

discriminació laboral. El seu èxit va marcar una fita en la conquesta de l‘equiparació salarial de 

les dones tant per la duresa i la llarga durada del conflicte, com per la resistència empresarial a 

acatar les decisions dels tribunals laborals. 

La majoria de les dones que fomentaven el plantejament de les reivindicacions i conflictes en 

els seus llocs de treball de l‘època eren de les CCOO, i moltes d‘elles van estar vinculades al 

PSUC. Tanmateix també es van produir conflictes (i alguns de gran intensitat) en els que 

militants d‘altres organitzacions van tenir una participació important.  

4. LA COLÒNIA SEDÓ 

4.1 La creació de la colònia.  

La Colònia Sedó, situada entre Esparreguera i 

Olesa, que va arribar a allotjar 2.000 treballadors 

en els seus moments d‘esplendor, va ser la 

colònia tèxtil més gran de Catalunya i Espanya 

que disposava, a més, de la turbina més gran i 

potent de l‘època, a finals del segle XIX.71 

La colònia va ser fundada el 1846 per Miquel Puig i Catasús al costat d‘un antic molí fariner 

conegut com Can Broquetes. La fàbrica ben aviat començarà a créixer i a adoptar les 

característiques clàssiques d‘una colònia industrial per, finalment, ja en ple segle XX, convertir-

se en una de les empreses més grans i importants dins de la història econòmica i industrial de 

Catalunya. 

A la mort de Miquel Puig, l'any 1863, el va substituir el seu fill, Josep Puig i Llagostera, que 

va iniciar la construcció d'habitatges per als treballadors, va ampliar la fàbrica i va projectar 

diferents obres de desenvolupament i creixement (entre les quals, la famosa resclosa del 

Cairat) que no va poder portar a terme a causa de la seva mort prematura. Serà el seu 

administrador i substitut, Antoni Sedó i Pàmies, el que culminarà el procés de creixement i 

formació de la colònia industrial que portarà el seu nom, el que desenvoluparà tot el procés de 

producció tèxtil (filats, teixits i acabats) i el que especialitzarà l'empresa en la fabricació de 

teixits de pana. Al mateix temps, Antoni Sedó engrandirà la colònia obrera amb nous 

habitatges per als treballadors i les seves famílies, i amb la instal·lació de botigues, escoles, 

església, dispensari, cinema, casino, etc. 

Després de la Guerra Civil (1936 - 1939), s'arriba al màxim creixement de la colònia obrera, 

però al mateix temps s'inicien els primers símptomes de crisi que s'incrementaran a partir del 
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començament dels anys 1970; la greu crisi del sector tèxtil culminarà l'any 1980 amb el 

tancament de la fàbrica i la reducció progressiva de l'ocupació dels habitatges obrers. 

4.2 LA POBLACIÓ OBRERA DE LA COLÒNIA SEDÓ (1878-1930) 

4.2.1 Els habitants de la colònia 

Els primers habitatges de la colònia es van començar a construir a partir de 1877 i el seu 

impulsor va ser Puig i Llagostera. L‘objectiu primer o primera conseqüència de construir la 

colònia era el de facilitar la immigració. Es tenia amb perspectiva doncs, l‘expansió de 

l‘empresa i l‘augment del nombre de treballadors per cobrir els nous llocs de treball. Nicolau 

creu que l‘oferta de treball local havia arribat al seu límit i calia buscar treballadors de fora. 

Aquest criteri pesaria molt en la construcció de la colònia, però també el de buscar una 

alternativa al desordre i conflictivitat viscuda a la fàbrica amb l‘arribada de persones de fora i 

més dòcils.72 

La primera resposta al ―problema social‖ fou la creació d‘habitatges obrers. El silenci, o els 

sarcasmes de la Revista Social, mostren fins a quin punt aquest problema era punyent i com 

era d‘important el risc d‘atenuar la combativitat obrera així que les condicions d‘habitatge 

fossin resoltes. La segona resposta consistí a dotar els habitatges construïts de serveis 

col·lectius, tan complets com fos possible
73

.  

 

En el transfons d‘aquesta decisió hem de tenir en compte, els enfrontaments i disturbis que 

Puig i Llagostera va viure amb els treballadors pocs anys abans. Com explica O. Valls 74 

Puig y Llagostera estaba contrariado con el pueblo de Esparraguera debido a los disturbios 

acaecidos durante los años inquietos y cuyas consecuencias tuvo que sufrir. Antes de dar 

trabajo a sus habitantes prefería darlo a los vecinos de otros puebles (...) Fiel a su idea edificó 

unas casas, cerca de la fábrica, para los obreros y buscó en tierras apartadas a los nuevos 

colonos. El año 1877, el pueblo de Cogul, de la comarca leridana, estaba en la miseria por 

haber perdido la cosecha de almendras a causa de una helada; Puig y Llagostera contrató a 

la mayoría del pueblo y los hizo venir para poblar las nuevas casas que había construido 

cerca de la fábrica 

 

Com a resposta davant dels conflictes de la fàbrica, Puig i Llagostera decidí recórrer a la 

immigració per substituir els vaguistes. Aquesta, era una estratègia utilitzada per molts 

empresaris de l‘època, que la trobem també en altres colònies. L‘objectiu de l‘empresari era 

assegurar una mà d‘obra estable i, sobretot, dòcil. Izard també fa referència als violents 

enfrontaments entre Puig i Llagostera i els treballadors a causa de l‘acomiadament massiu 

d‘obrers i que van portar a la llarga vaga de 1871 a la fàbrica d‘Esparreguera.75 

La creació i creixement de la colònia, al mateix temps que l‘empresa, van obrir les portes a una 

immigració a Esparreguera.  Si durant els primers anys de funcionament de la fàbrica de la 

barriada del Puig, l‘increment del nombre de treballadors s‘havia produït absorbint la mà d‘obra 
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local – amb gent d‘Esparreguera, i  Olesa bàsicament–a partir dels anys setanta s‘observa un 

canvi de tendència i la fàbrica es comença a nodrir de mà d‘obra que ve de fora.  

És amb Antoni Sedó quan l‘empresa adquireix grans dimensions i la colònia es consolida 

també com a centre de població 

important. Cap al 1894 la colònia 

estava pràcticament acabada. 

Dorel76 assenyala dos períodes 

d‘arribada de persones de fora: d‘una 

banda, entre 1870 i 1872, el període 

que correspondria als conflictes 

socials de la fàbrica de Puig i 

Llagostera i, després, a partir de 1874, amb el nou creixement de la indústria i la voluntat del 

gerent de crear una colònia obrera atreta i fixada pels avantatges socials.  

Als meus pares, igual que a molts treballadors, els hi facilitaven una casa gratis. Sempre i 

quan, tant l'home com la dona treballés a la fàbrica. La meva mare treballava als telers i el 

meu pare als carburos.
77

 

 

La majoria de persones que vivien a la colònia el 1878 venia de fora. Juntament amb les 

famílies que van arribar hi trobem també dones soles, com vídues o famílies femenines, que 

buscaven refer la seva vida en un lloc allunyat i tranquil com la colònia. Sovint era una població 

fluctuant, que no es feia censar per salvaguardar una mobilitat eventual i evitar els impostos. 

A l‘any 1880, 275 persones habitaven al poble industrial. En els habitatges edificats al carrer 

Londres hi vivien 166 persones, una mitjana de 4 o 5 persones. La resta de persones vivien en 

les cases contigües  i també a la ―fàbrica‖ on hi trobem 28 persones instal·lades  en els 

diferents pisos de la fàbrica i fins i tot al  soterrani.78 

Els dos terços de la població tenien menys de 30 anys: les dones eren majoria: 154, davant els 

121 homes comptabilitzats. 

La majoria de les famílies eren matrimonis amb 

nens petits i a vegades amb els avis. Com 

destaca Dorel, eren  també nombroses les 

dones que vivien soles amb infants. Finalment, 

trobem dos grups, d‘unes 30 persones, 

constituïts per germans i germanes, fins i tot 

col·laterals i amics, cosa que podria fer pensar 

en situacions de concubinatge.  

                                                                                                 La classe de “Mossèn Anton” cap el 1920. Arxiu Puig 
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La Colònia va configurant-se com un petit poble. Des de 1880, disposa d‘una tenda de 

comestibles, carnisseria, fleca i un cafè. El 1882 hi ha un estanc, el 1885 una fonda, i un forn 

de pa el 1886. Sedó fundà una caixa d‘estalvis el 1889. Potser també una cooperativa.  

A partir de 1890-1892 es produeix una altra embranzida en la construcció de la colònia: Sedó 

fa edificar una gran església flanquejada d‘una escola de nens i d‘una escola de nenes i inicia 

les obres d‘una cinquantena de cases a banda i banda de l‘edifici religiós; completa els voltants 

de la colònia rectificant les vies d‘accés i fent construir un pont penjant sobre el Llobregat; 

encarrega els plànols d‘un cementiri. L‘aspecte de la colònia canvia radicalment el 1890 quan 

Sedó inicia les obres de la tercera sèrie d‘habitatges, força diferents dels precedents.79 

Des de 1890 ja no es parla de la Barriada del Puig sinó de Can Sedó. A l‘any 1895 hi ha 1134 

habitants. 

Dorel assenyala les dificultats per conèixer la població de la colònia Sedó.  El motiu és que una 

part de la població que acull la colònia arriba de fora i marxa quan es queda sense feina. 

El funcionament de la fàbrica marcava l‘anada i vinguda de les persones foranes. Durant 

aquests anys, la fàbrica s‘aturà diferents vegades, no només per l‘esclat de vagues sinó també 

per les feines de reparació que es duien a terme, amb períodes més o menys llargs i que 

suposaven el tancament total o parcial de la fàbrica. També hem de dir que davant d‘una vaga, 

s‘optava per tancar la fàbrica argumentant raons tècniques i evitar així més conflictes.  

Aquestes aturades feien que els obrers sense feina es veiessin obligats a marxar. A l‘inrevés 

també passava, i quan els obrers d‘altres nuclis industrials es quedaven sense feina venien a 

la colònia. 

Per a l‘empresari, si bé li resultava còmode de disposar d‘un mà d‘obra flexible, que podia 

utilitzar segons les necessitats de l‘empresa, també desitjava estabilitzar la població obrera per 

garantir la producció. Aquest serà l‘argument defensat per Sedó  per justificar la necessitat de 

construir una gran colònia. El 30 de novembre de 1881, A. Sedó deixà constància, davant de la 

comissió consultiva, de les dificultats amb què es trobava diàriament a causa de la falta de 

personal de fàbrica. Volia posar-hi remei amb la construcció d‘habitatges.  Més endavant, el 

febrer de 1885, Sedó exposà les ―immenses dificultats‖ contra les quals havia hagut de lluitar 

per reunir, en un lloc desert, un personal nombrós i de qualificacions diverses, tal com ho 

exigia la creació d‘un establiment industrial de les seves dimensions. 

Dorel estableix que la població de la colònia va passar de 348 persones al 1893 a 800 

persones a l‘any 1897.80 El període que rep més immigrants es situa entre 1897 i 1900.  

Possiblement, aquesta immigració va ser atreta per la demanda de mà d‘obra a la colònia, a 

mitjans dels anys noranta, en especial per dedicar-se a les tasques de construcció.  

La davallada de treballadors de l‘any 1900 tradueix la gran crisi i la vaga que esclatà a la 

colònia i que s‘allargà fins al 1901. És possible que una part de la colònia fos abandonada, 

com ho fou en ocasió de la vaga de 1886. En la taula següent podem veure la procedència de 

les persones que van arribar a la Colònia l‘any 1895: 
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Procedència de la població de la Colònia Sedó en 1895 
81

 

Esparreguera 18,5 (dels que un 84% son menors de 15 anys) 

La resta província de  Barcelona 47,7 

Tarragona 15,6 

Aragó 7,4 

Lleida 3,5 

Murcia- Albacete 3,5 

Girona 1,1 

Castelló-València-Alacant 0,9 

Andalusia y altres 1,8 

 Total 100 (1.327 persones) 

 

 

L‘origen de les persones de Tarragona és dispers, però O. Valls (1935) feia referència a una 

immigració del poble de Masroig causada per la invasió de la fil·loxera en la regió que va 

empobrir aquesta zona. Aquestes famílies 

emigraven per augmentar el nivell 

d‘ocupació dels seus membres i la colònia 

oferia, a finals del XIX, possibilitats 

importants de treball per a nens i dones 

joves. En alguns casos, la immigració va 

poder implicar una disminució del salari o 

ingrés del cap de família, però, l‘augment 

de l‘ocupació dels altres membres de la 

família era més important. 

 

El meu pare que anava al bars a jugar quan encara vivíem a Sant Vicenç, es va assabentar 

que  hi havia una colònia a Esparreguera, on donaven pis a les famílies nombroses.  Llavors va 

anar el meu germà gran a preguntar i li van dir que sí que ja podíem anar a treballar tots (8 

germans). Fins i tot la meva mare, que ja era gran.
82

 

 

La piràmide de població de 1895 realitzada per Nicolau mostra aquesta població immigrada 

composta de gent jove que implicà un increment de la capacitat activa de la Colònia Sedó que 

continuà ocupant joves i nens83. 
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COLÒNIA SEDÓ 1895 (1337 persones)
84

 

 

 

Com veiem es tractava d‘una població jove: 540 persones, és a dir més d‘un terç, tenia menys 

de 13 anys. La diferència respecte al cens de 1878 és notable ja que ara no hi trobem  famílies 

en situació irregular o bé associacions entre germans i amics. Majoritàriament es tracta de 

famílies formades  per una parella jove, pares i d‘un o més fills. Un 35% de les famílies estaven 

formades per sis o més persones. Només 21 persones adultes, casades o vídues, eren 

nascudes a Esparreguera.  Nicolau ha traçat el creixement de la població al poble i a la colònia 

en el període entre 1857 i 1930 en la taula següent85: 

 

Anys Població 
de la 
colònia 

Població 
d‘Esparreguera 
(incluida la 
Colònia) 

Taxa de 
Creixement 
intercensal 
(%) 

Taxa de 
Creixement 
Natural 
Intercensal 
(%) 

Taxa de 
creixement 
migratori 
intercensal 
(%) 

Numero 
(pob. 1857 
base 100) 

1857 - 3.097 - - - 100 

1877 - 3.397 10 - - 110 

1887 - 4.188 23 6 17 135 

1897 1.378 5.283 26 8 18 171 

1900 - 4.209 -20 1 -21 136 

1910 - 4.533 8 4,5 3,5 146 

1920 601 4.522 0 1,5 -1,5 146 

1930 800 5.211 15 4,5 11 168 

 

En els anys vint es va produir una altra onada migratòria que arriba d‘Andalusia. En aquests 

anys ja no arriben a la colònia treballadors procedents de la província de Barcelona. 

 

Vaig començar als 14 anys a la colònia, va ser el meu primer treball i únic. Vam saber de la 

fàbrica perquè el meu pare va saber que hi havia més indústria a Barcelona i feia falta gent a 

Can Sedó. Quan nosaltres treballàvem anaven autobusos del Sedó a Andalusia per buscar a 

gent per treballar.
86
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Arribava molta immigració, d‘Andalusia, de tot arreu: hi havia feina, vivenda i un hort si el 

volies cuidar. Llavors la gent quan es començava a situar, se n‘anava a viure a Olesa o 

Esparreguera. Però per a la puja de la canalla no hi havia com viure allà. Teníem de tot, 

podies anar a casa a esmorzar, dinar... acabaves d‘arreglar la canalla i la portaves al col·legi, 

hi havia una guarderia preciosa (...). Allà els nens eren vigilats per tothom ja que tots es 

coneixien i si feien una malifeta avisaven els pares.
87

 

 

 

La mare ja hi va néixer allà, i per això un cop estàs muntat en aquesta societat no et trobes 

malament. Jo vaig marxar als 24 anys cap a Olesa i allà va ser molt feliç. Sap però que altres 

no, com per exemple, el cas de famílies que venien de fora, per exemple  d‘Andalusia, i les 

posaven aquí, de fora dels seus llocs, i és clar els primers dies es feien un fart de plorar. Es 

veien tancats, a les 8 o 9 del vespre, només amb 4 llumetes al carrer, havien d‘anar cap a 

casa. Fins que es van acostumar, la canalleta plorava.  

Anaven allà amb un autocar i els preguntaven: qui vol feina, casa, quants sou? 8 , doncs us 

donem tots feina i és clar
88

... 

 

 

 
Població d’Esparreguera i la Colònia Sedó segons el seu origen. 1922 i 1930

89
 

 

 
 

COLÒNIA SEDÓ 

 
ESPARREGUERA 

(sense colònia) 

1922 1930 1930 

Esparreguera 44,4 26 53,8 

Resta prov. Barcelona 35,5 27,4 22,9 

Tarragona 9 11,8 7,8 

Aragó 3,8 4,3 2,9 

Lleida 1,2 3,8 1,8 

Murcia-Albacete 0,5 2,2 1,2 

Girona 1,2 1,1 0,5 

Castelló-València-Alacant 1,4 1,5 1,8 

Andalusia 2,1 20,2 5,5 

Altres 0,9 1,7 1,8 

Total 
100 
423 

100 
800 

100 
4 411 
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4.2.2 Condicions de vida i treball dels obrers 

A les colònies industrials sorgides al llarg dels rius hi treballaven entre 300 a 500 obrers. 

Algunes, les més importants arribaran a tenir 1000 obrers a principis del segle XX, com la 

Colònia Rosal i la Colònia Güell. Cap d‘elles, però, va arribar a reunir els prop de 2000 obrers –

en les èpoques més importants, cap al 1900-1910– com succeí a la Colònia Sedó. Aquesta és 

l‘única que pot rivalitzar amb les grans empreses urbanes i constitueix, en força aspectes, un 

cas a part90. El 1850, a les primeres setmanes de funcionament de la fàbrica, de 20 a 40  

obrers treballaven a Can Broquetes. Dos anys més tard, es parla de 220 obrers i més. La gran 

majoria devia venir d‘Esparreguera o d‘Olesa. Fins al 1876, els treballadors eren d‘origen local. 

A la mort de Miquel Puig a l‘any 1863, la fàbrica que havia fundat el 1850 s‘havia convertit en 

una fàbrica important que donava feina ja a prop de 400 obrers.91 

La relativa estabilitat de les explotacions camperoles, a Esparreguera, al costat de la demanda 

de treball molt important de nens i dones expliquen perquè a Esparreguera no foren els 

camperols i jornalers de la terra els sectors de la població més presents a la colònia, al sector 

industrial. Cal dir que en parlar del número d‘obrers, hem de tenir en compte que sovint les  

dones i els nens no eren registrats als censos com a treballadors.  

La seva mare, Pilar, va començar a  treballar als 9 anys a la fàbrica de Can Sedó. Aleshores, 

no hi havia llum. El pare de la Pepita va morir molt d‘hora i també va treballar a Can Sedó, 

concretament al despatx. La Pilar treballava de repassadora en la secció de màquines de 

vellut. La seva feina consistia en repassar les peces de vellut del teler perquè hi havia 

―carreres‖ i les havien d‘obrir amb un bisturí per arreglar-les. La Pepita amb 13 anys va 

començar a treballar. Els seus pares no desitjaven que ho fes perquè encara no tenia l‘edat 

que calia –14 anys–, però ella hi persistia perquè el seu pare estava molt malalt. El seu pare, 

però, volia que ella estudiés. Finalment, va entrar a treballar a l‘endemà de complir els anys 

requerits
92.  
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 En la taula següent podem veure l‘evolució del nombre de treballadors entre 1850 i 1901 a la 

Colònia Sedó.  

Número de treballadors1850-1900
93

 

1851 148 

1852 183 

1853 210 

1854 229 

1856 217 

1858 230 

1868 144 

1876 400 

1880 495 

1901 1811 

1919 1194 

 

Entre 1901 i 1902 la colònia té el màxim nombre de treballadors de tot el període comprès 

entre 1900-1930.  El nombre d‘obrers oscil·la entre 1700 i 2050 persones durant el primer 

decenni del segle XX.  Excepcionalment,  el número d‘obrers podia baixar a menys de 1000 

obrers, com va passar a finals de juny de 1903 o al setembre de 1904 quan la fàbrica està 

gairebé aturada.  En la següent taula veiem el repartiment dels obrers i obreres per seccions, 

 

El Treball dels obrers i obreres per seccions a l’any 1901
94

 

SECCIONS DIES NIT TOTAL 

H D Nois Noies Total 
dies 

H D Nois Noies Total 
nit 

Preparació 
filatura 

49 128 16 41 234 21 91 7 20 139 373 

Filatura  70 43 33 16 162 66 12 32 18 128 290 

Annexos a la 
filatura 

13 100 / 1 114      114 

Preparació 
tissatge 

19 36 2 11 68      68 

Tissatge  236 229 43 41 549      549 

Acabats  75 9 24  108      108 

Tallers de 
reparació i de 
manteniment 

110 / 8 / 118      118 

Carbur  20    20      20 

Pagats per 
mesos 

9    9      9 

TOTAL 601 545 126 110 1382 87 103 39 38 267 1649 

 

 

A la fàbrica de la Colònia es feia el torn de dia i el de nit. Segons Nicolau, el nombre de 

treballadors del torn de nit, encara que sempre per sota, estava molt pròxim al del torn de dia. 

La fàbrica aprofitava al màxim l‘energia de l‘aigua que, d‘altra manera, quedava infrautilitzada 

durant la nit. L‘empresa, a més, produïa des de 1880 electricitat per il·luminar la fàbrica. 

Es treballaven 12 hores diàries.  La preparació, la filatura i el tissatge reunien més de les dues 

terceres parts dels obrers. Bàsicament, predomina la població femenina. Al 1902 la jornada de 
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treball a la colònia es va reduir de 12h a 11h, encara que no sabem quan es produïren les 

reduccions successives anteriors a 1930. O. Valls95 parla d‘una jornada de 9h al 1930. 

Era molt dur per una nena petita com jo (13 anys) treballar tantes hores al dia (12 hores), tenir 

tanta responsabilitat i feina. Quan la meva mare em feia de dinar, em dormia amb el plat a 

taula.
96

 

 

Dorel, partint del cens de població de 1919, assenyala que a la fàbrica hi ha 1194 treballadors 

adults, però els infants i els nens no hi són registrats, fet que suposaria un increment de 600 a 

900 persones. Les dones són un 57 %, del total de treballadors davant el 43% d‘homes. És 

una població jove: el 70 % té menys de 40 anys i el 42% menys de 30, percentatges que 

augmentarien considerablement si es tingués en compte els joves i els infants no censats. Les 

dones són relativament més joves i treballen massivament a la filatura i el tissatge 

(respectivament un 74% i un 60% del total). Els homes són majoritaris  a la secció de 

blanqueig (73%). Les seccions de reparació (mecànica i fusteria), de manteniment, d‘expedició 

i d‘administració són masculines. En totes les seccions els quadres són masculins.97 El cens 

presenta una peculiaritat, ja que si anteriorment la colònia acollia una població immigrada, 

sense qualificació, en canvi ara hi trobem obrers qualificats. 

Sovint, ens trobem que l‘home té un ofici (mecànic, 

fuster, paleta...) mentre que la dona treballa a la 

filatura o tissatge, és a dir en llocs que no 

requereixen una especialització. 

Esparreguera i Olesa aporten, en canvi, la mà 

d‘obra no qualificada, sigui masculina o femenina. 

Esparreguera proporciona prop de la meitat de la 

població obrera i Olesa n‘aporta un terç. En el 

quadre següent podem veure la procedència dels 

obrers i obreres de la fàbrica al 1919.                   Taller d‟electricistes de la Colònia Sedó, anys cinquanta 

Origen del personal de la fàbrica, 1919
98
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Una petita part dels obrers viu a la colònia: el 20% del total, formada per 131 homes i 93 

dones. Les dones, que són el sector més present a la fàbrica, procedeixen principalment 

d‘Olesa i d‘Esparreguera. Els que no viuen a la colònia han de fer cada dia 2 km per anar a 

treballar. Les noies i dones que vénen dels altres llocs tenen un recorregut més llarg, de 7 o 8 

km. Des de casa meva, a les cases barates d‟Esparreguera, fins a la fàbrica hi anàvem a peu. Havia de 

caminar tres quarts d'hora cada matí. Però s‟havia de fer per portar diners a casa.
99

 

Els testimonis sobre el treball dels infants són abundants, malgrat les lleis. Si la fàbrica rebia 

una inspecció, aquell dia, els nens i nenes que treballaven a la fàbrica s‘amagaven.Tal i com 

ens relata Juana Lardín100 o Maria Cervera 101: 

 

Vaig començar a treballar als 13 anys, quan encara no tenia l‘edat per fer-ho. Treballava 12 

hores diàries, 8 a la filatura i 4 en una fàbrica de catifes. Havia d‘amagar-me dels amos. Em 

deien que quan veiés a algú ben vestit, amb corbata, m‘amagués al lavabo i fins que no 

m‘avisessin no podia sortir. Tiraven un pal a la porta del lavabo i llavors tornava a la meva 

màquina. Si algun fill d‘una família no treballava a la colònia, amenaçaven als pares de perdre 

una habitació de l‘habitatge. Llavors es veien obligats a treballar a la fàbrica per por. 

 

El meu pare explicava que les seves germanes van anar a treballar amb  7 o 8 anys i les 

portaven una a cada braç dormint pel passeig i llavors quan arribaven a la porteria la iaia les 

despertava i els deia: va, que ja sou a la fàbrica i elles anaven cap dins a treballar. Quan 

venien els inspectors els amagaven dins de les caixes, a les contínues, perquè als 7 o 8 anys 

no els era permès treballar. 

 

Les mares que no podien pagar una dona que els portés la criatura quan li tocava de mamar, 

durant la pausa de l‘àpat, la tenien 

prop, al costat del teler. Al migdia, 

les dones baixaven cap a la colònia 

per portar el dinar als membres de 

la família. A vegades, ens trobem 

dones que, a canvi d‘un petit 

pagament, s‘encarregaven de fer-

ho, o també, nens que anaven uns 

quants cops al dia a la colònia a 

portar el menjar a tres o quatre 

treballadors a canvi d‘algunes monedes.                                       Font: AHMO 

En la fotografia veiem un grup de dones que portaven el dinar als treballadors de la Colònia 

Sedó. En un gran cistell hi podien arribar a portar de 15 a 20 dinars. Cobraven a la setmana 25 

cèntims per cada dinar que duien a la Colònia102 
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En el gràfic següent podem veure com el nombre de treballadors tendeix a la baixa des de 

principis de segle fins al 1930, exceptuant l‘augment produït en els anys relacionats amb la 

Primera Guerra Mundial.  A partir de 1922 fins al 1930,es produeix un augment sostingut del 

nombre de treballadors arribant, però al 1930, al nivell de 1916. Aquest augment coincideix 

amb la reanimació de la immigració a Esparreguera i a la colònia en els anys vint. 

 

 

Nombre de treballadors en la colònia Sedó (mitjana anual)
104 
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Evolució treballadors per seccions 1901-1930

103
  

Seccions 1901 1904 1910 1914 1915 1916 1919 1925 1930 

Preparació filat 22 14 19 17 14 12 13 11 13 

Filats 17 17 17 22 22 22 21 18 17 

Tissatge 32 31 31 30 32 33 29 36 34 

Seccions 
femenines 

9 10 11 10 - 10 10 - 11 

Seccions 
masculines 

17 19 20 19 - 16 17 - 20 

Altres 3 9 2 2 - 7 10 - 5 

TOTAL 
100 

(1700) 
100 

(1289) 
100 

(1714) 
100 

(1603) 
100 

(1605) 
100 

(1805) 
100 

(1542) 
100 

(1566) 
100 

(1756) 

Núm. Índex núm. 
Total 

treballadors 
(1901 base 100) 

 
100 

 
76 

 
101 

 
94 

 
94 

 
109 

 
91 

 
92 

 
103 
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Els homes feien la mateixa feina que les dones i cobraven més que nosaltres. Hi havia tres 

torns de tot, jo quan plegava feia el torn de matí i venien els de tarda i els nois, per ser nois 

cobraven més, però no molt més. La secció de tint era exclusivament per a homes. Els de 

Can Sedó eren racistes, uns treballs per a la dona i altres per als homes. Per exemple, on 

treballava abans, en l‘altre fàbrica homes i dones teixint, i a Can Sedó en canvi només les 

dones.
105

 

 

El tissatge segueix ocupant el major nombre de treballadors. Excepte la secció de preparació 

de fil que experimenta una davallada important, les altres es mantenen.   

Durant aquest període es produeix un descens de la mà d‘obra formada per joves i nens –

encara que aquest estava subregistrat– i en canvi, el percentatge de dones augmenta. Entre 

els obrers i les obreres hi havia grans diferències. 

Els homes eren uns ganduls, menys els que estaven en turbines i tints, que havien de treure 

la feina a força. Els demès no treballaven gens, estaven sempre al lavabo fumant. Érem les 

dones qui treballàvem, però no ens queixàvem estàvem acostumades. Quan vaig créixer i em 

vaig espavilar per donar-me compte de tot, la fàbrica ja va tancar.
106

 

 

Si bé la fàbrica no quedà al marge de la conflictivitat de l‘època, sí que en canvi aconseguí 

disposar d‘una mà d‘obra barata ja que els salaris pagats a la fàbrica d‘Esparreguera van ser 

des del començament més baixos que en els nuclis industrials. Si es comparen els salaris de 

la fàbrica de Can Broquetes amb els pagats a l‘España Industrial, una de les principals  

fàbriques tèxtils de Catalunya, situada a Barcelona s‘observa  que aquests oscil·len entre un 

40% i un 75% dels salaris retribuïts a L‘España Industrial. Aquestes diferències només podrien 

explicar-se per una composició dels treballadors molt diferent: dones i nens de famílies rurals. 

Salaris setmanals ( 6 dies de treball, jornada de 13 hores) (pessetes)
107

 

 
Colònia Sedó 

1841-1860 
Espanya Industrial 

1849-1860 

Majordom 30,- - 

Descarregadors 11,25 - 

Untadors 11,- - 

Batans 5,5, 9,21 

Cardes 4,75 11,60 

Manuar 6,30 8,36 

Metxeres 7,- 10,71 

Ajudants metxeres 4,- 5,13 

Nudadors continus 4,30 11,28 

Nudadors selfalting 3,- 11,28 

Aspeadores 5,- - 

Bobinadors 5,- 9,26 

Ordidors 8,- 11,34 

Paradors 25,- 18,39 

Fotogonista 10,- 13,73 

Teixidors 6,4 - 

Serrallers 19,- - 

Fusters 17,- - 

Paletes 19,- - 

Peons Entre 3,- i 7,- - 

―Pagesos‖ 10,5 - 

Aprenents 3, - 

                                                
105

Entrevista a Carme Jiménez Mallorquí 
106

Entrevista a Antonia Motos 
107

NICOLAU, Roser.op. cit.,  p. 73 
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El jornal mitjà de 1901-10 és de 2‘68 ptas. al dia. A partir de 1911, en la majoria de seccions de 

l‘empresa es pagarà per treball fet. Això feia que el salari diari variés, en funció,  de la capacitat 

del treballador i del nombre d‘hores que es treballava.  

En els primers anys del segle XX, aquesta diferència salarial es torna a constatar108, com 

podem veure en la taula següent, 

 

SALARIS SETMANALS (6 dies de treball, jornades de 11h) (pessetes) 

 

Anuari Estadístic  de Barcelona 
1903, 1904, 1905 

Colònia Sedó 
1905. (Homes) 

Màx. Mín. 

Majordom director 125,- 40,- 49,- 

Teòric 80,- 40,- 35,- 

Contramestres 40,- 30,- 30,- 

Ajudants de contramestres 22,5 18,- 16,- 

Parador 45,- 35,- 28,- 

Ajudant de parador 22,5 18,- 16,- 

Fogoner 30,- 20,- 18,- 

Peons 22,5 17,5 16,- (*) 

Serrallers 35,- 30,- 23,- (*) 

Fusters 30,- 27,- 23,- 

Cilindradors 28,- 24,- 19,- 

Aprestadors 30,- 25,- 18,- 

Acanadors 23,- - 16,- 

Plegadors 30,- 25,- 14,- 

Penjadors i empreses 24,- 22,- 17,- 

        (*) categories de treballadors més nombroses 

 

Les seccions femenines (filatura i tissatge) són les més mal pagades. Deixant de banda les 

seccions masculines dels oficis especialitzats, els salaris més alts es cobren al tissatge.  

Els salaris van començar a augmentar a partir de l‘any 1918, especialment en els anys 1919 i 

1920, en retard, però, respecte a la inflació iniciada després de la primera Guerra Mundial.  

Desprès de 1920-1922 els salaris es van estabilitzar. 109 En la gràfica següent es veu 

l‘estabilitat dels salaris fins al 1910, el seu augment en un 25% en 1914 i1915, el descens 

posterior de 1916 (en la secció de teixits) i l‘augment produït a principis dels anys 20 (abans de 

1922). Disminueixen clarament les diferències entres salaris d‘homes i dones.110 

 

Encara que fos el mateix treball, un teixidor i una teixidora per exemple, l‘home sempre 

cobrava més que la dona. Només pel simple fet de ser home. Molt cops deien que era perquè 

l‘home tenia més força que la dona, però per moltes feines la força no tenia importància. Jo 

treballava més que el meu marit, que era un simple mecànic. Jo havia d‘estar totes les hores 

al costat del teler mentre que ell feia quatre arranjaments i després a veure les mosques 

passar.
111

 

 

                                                
108

NICOLAU, Roser., p. 75. L‘Anuari estadístic recull els salaris del sector tèxtil cotoner a Barcelona. 
109

NICOLAU, Roser., op. Cit., p. 91 
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NICOLAU, Roser., op. Cit., p. 93 
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Entrevista a Juana Lardín 



La mobilització obrera femenina, una mirada des de la Colònia Sedó 

  

46 

 

 

 

El salari més elevat correspon a la secció de teixits, que és on treballen majoritàriament els 

obrers. El segon lloc correspon  a les ―seccions masculines‖ (blanqueig, infraestructures...), 

però a partir dels anys vint , aquesta és reemplaçada per la secció de preparació del filat. 

Els salaris  de la secció de filats ( segona secció en el percentatge de dones) i els de les 

seccions femenines són molt semblants, i constitueixen els salaris més baixos de l‘empresa.  

El salari dels treballadors de la fàbrica Sedó, i sens dubte el de dones i adolescents, era 

insuficient per sostenir la família, només suficient  per assegurar el just i immediat manteniment 

del treballadors. La cohesió familiar era l‘única estratègia capaç de fer front els insuficients 

salaris personals. Segons el padró de 1922 a Esparreguera, 410 famílies d‘un total de 997 

depenien en l‘ingrés familiar, al menys del salari d‘un dels seus membres del treball a la 

colònia. Era molt poc el que es pagava. Per tant era necessari que la dona també treballés per 

anar fent el mes. Si podíem guardàvem el que podíem a una “tarrineta”, per anar tirant.112
 

 

A vegades, s‘han justificat el salaris baixos amb els costos socials de la Colònia Sedó;  els 

obrers cobraven menys però tenien casa, escola, teatre, cooperativa. Nicolau assegura que, al 

menys fins al 1930, els costos socials no podien compensar, més que en ínfimes quantitats, 

les diferències salarials. D‘entrada, la majoria dels treballadors van viure sempre fora de la 

colònia –en 1922, les quatre cinquenes parts–. I aquells que hi vivien ho feien en uns 

habitacles senzills.  Els costos de manteniment a càrrec de l‘empresa (mestres, capellà...) per 

treballador, eren insignificants, al menys fins al 1930.113 

A la colònia es cobrava una mica menys, però estava compensat perquè el lloguer del pis era 

baix. Nosaltres, al final pagàvem 60 pta. Era un lloguer simbòlic i la llum era també barata, es 

pagava el kilowatt hora , cèntims i es pagava poc per l‘aigua. Per tant quedava compensat, i a 

més les famílies allà a la colònia, com que no era un poble, no tenien gaire opcions a gastar. 

Per exemple el qui treballava 12 hores, no necessitava canviar-se de roba ja que anava de 

casa a la fàbrica durant tota la setmana. El dissabte i diumenge sí que tothom feia el que 

volia.
114
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4.2.3 Vagues i mobilitzacions a la colònia 

La instal·lació de les empreses vora el riu no només buscaven l‘obtenció d‘una energia barata i 

eficaç sinó també una mà d‘obra barata i dòcil,  allunyada de les  reivindicacions obreres dels 

nuclis  industrials. Miquel Puig argumenta així la seva decisió d‘instal·lar una fàbrica a Can 

Broquetes: 

situar la fàbrica fora de l‘aglomeració no arrossegarà els inconvenients que representen, per a 

la salut, la moral i la tranquil·litat pública les grans masses de treballadors
115

 

 

El desig de construir una colònia allunyada dels nuclis industrials i de la influència de les 

reivindicacions obreres no es va aconseguir, al menys en el primers període de funcionament 

de la fàbrica i de la creació de la colònia. A Esparreguera durant tota la segona meitat del segle 

XIX hi hagué temporades de mobilitat obrera que, lligades amb moments de reivindicació 

aguda, posaren en perill fins i tot l‘existència de l‘empresa. És cert que el personal era format 

per una majoria de dones i criatures, però aquestes, no deixaven pas de ser sensibles a les 

reivindicacions socials.  

Un dels primers conflictes produïts sota la direcció de Miquel Puig (1846-1863) va esclatar l‘any 

1854 quan la fàbrica fou tancada per reparacions i els treballadors es quedaren sense cobrar. 

El tancament, anunciat com a ―necessitat tècnica‖ encobreix en realitat el desig de M.Puig 

d‘allunyar-se del moviment vaguístic general que tenia com a punt de partida l‘Espanya 

Industrial‖116. Aquesta situació, en la que l‘empresari aprofita els  moments de conflictivitat per 

aturar la fàbrica i fer-hi reparacions, s‘anirà repetint en aquesta i en altres colònies. L‘ambient 

tens es reflecteix en la circular que el governador civil envià a les autoritats municipals on es 

desmana que des del consistori es controlin les armes i que reproduïm a continuació. L‘any 

1855 es va produir la primera vaga general a Catalunya i a Espanya. Els obrers reclamaven la 

constitució de jurats mixtos d‘obrers i patrons, la jornada legal de deu hores i, sobretot, el dret a 

la lliure associació.  A Esparreguera, la vaga també paralitzà tota la indústria. Per arribar a un 

acord sobre els preus i els salaris, es formaren comissions mixtes obrers-patrons, formades per 

99 persones, amb la intervenció d‘homes i dones.  

La resposta de les autoritats progressistes, que va posar la defensa de la llibertat d‘indústria en 

el centre del seu interès, va provocar malestar i decepció en el si de la classe obrera. 

Puig i Llagostera es feu càrrec de l‘empresa (1863-1879) en uns anys marcats per la 

inestabilitat política i econòmica que es produí en l‘últim terç del segle XIX –hem d‘afegir, a 

més, l‘esclat de la tercera guerra carlista (1872-1876). 

                                                
115

 DOREL-FERRÉ, Gràcia. op. cit., p. 82 
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DOREL-FERRÉ, Gràcia (2009). ―Moviments socials a la colònia Sedó d‘Esparreguera (1850-1903)‖ a 
Constructors de consciència de canvi. Una aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat. Barcelona: 
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La Constitució de 1869 establí  el sufragi 

universal masculí, així com la llibertat de 

premsa, associació, reunió, entre d‘altres. El 

moviment obrer a Catalunya s‘organitzà amb 

força. Es crea, al 1869, el primer sindicat que 

integrava totes les branques productives del 

cotó, les Tres Classes del Vapor. 

Paral·lelament, les idees internacionalistes 

es van expandir acceleradament durant els 

primers anys de la dècada de 1870, arran de 

l‘impacte de la Primera Internacional en un 

context de major obertura política. 

Després del destronament d‘Isabel II, 

s‘encetà un període de conflictivitat social 

que repercutí també en la fàbrica 

d‘Esparreguera. L‘any 1869 es va produir 

una vaga i una part de la mà d‘obra va ser 

acomiadada. Puig i Llagostera decidí tancar 

la fàbrica, tret de la secció de blanqueig.  

L‘Ajuntament d‘Esparreguera, alarmat de veure 200 famílies al carrer, va intervenir per mediar 

en el conflicte (6 juliol 1869) i s‘adreçà a Puig i Llagostera117,  

(...) La clase obrera o trabajadora que tanto tiempo viene atravesando la crisis más espantosa 

ha quedado sumida en la mayor miseria y sin recursos para alimentar a sus familias desde el 

momento que se les ha cerrado la puerta al trabajo (...) que si no puede darles todo el trabajo 

semanal, les dé a lo menos la parte que le sea posible a fin de que no perezcan de miseria, al 

solo objeto de atravesar la horrorosa crisis y esperar tiempos más prósperos... 

 

A mitjans de novembre de 1870, Puig i Llagostera aturà la fàbrica per fer-hi reparacions. Entre 

els obrers hi havia un fort malestar provocat per les imposicions i sancions que el gerent 

aplicava als treballadors.  A cada contravenció la sanció era clara: ―acomiadament pur i simple‖  

Els obrers critiquen el comportament del gerent que fa regnar el terror, repartint ell mateix 

clatellots si es presenta el cas, i fent alternar amenaces amb ofertes de diners per intentar de 

dividir els obrers. Aquests es neguen a ensenyar els aprenents, cosa que els suposaria una 

sobrecàrrega de feina, i encara pitjor, haver-los de pagar. 

 

Puig i Llagostera, després de l‘aturada de la fàbrica, reprèn la feina però no va  voler 

admetre els treballadors sindicalitzats. Per pressionar-los, organitzà un grup armat de 

punyals i revòlvers que resseguia els voltants de la fàbrica, entre Olesa i Esparreguera, i 

amenaçava els obrers associats. Això portarà els 350 obrers a la vaga, dels 400 que hi 

havia. A la fàbrica 
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hi havia dos sindicats, el Tres classes de Vapor i des de 1871 els internacionalistes tenien una 

presència important. Sembla que els obrers d‘Olesa eren els que estaven més mobilitzats 

gràcies al contacte amb els obrers de Terrassa i Sabadell. L‘actuació de Puig i Llagostera va 

ser recollida per la premsa. El diari La 

Independencia: diario republicano 

federal, publicà uns articles amb un 

to molt crític cap a la figura de Puig i 

Llagostera i que portaren aquest a 

presentar una denúncia contra el 

diari. La situació s‘agreujà amb 

l‘esclat de la tercera guerra carlista 

que va tenir una repercussió directa a 

Esparreguera. L‘alcalde de la vila,  

davant la presència d‘una banda de 

200 carlistes prop d‘Esparreguera, 

reclamà armes al Capità General. Per 

assegurar l‘ordre, el batlle imposà pel 

seu compte, el toc de queda. Davant 

del desordre existent, el Capità 

General atorgà poders a Puig i 

Llagostera per a la creació d‘un grup 

de mobilitzats dirigits per ell per tal de 

controlar la situació. Amb aquesta 

mesura, però, el Capità General en 

donar el poder de policia al patró, legitimava l‟acció iniciada contra els obrers de la fàbrica des 

de feia més d‟un any118. A la vaga que es produí el 1873 a la fàbrica es visqueren moments 

molt tensos.  Puig i Llagostera va ser retingut presoner pels treballadors fins que aconseguí 

fugir. Mentrestant, la fàbrica passà a mans d‘un home de palla, que desaparegué quan Puig 

tornà a finals de 1873 i es torna a reprendre el ritme de treball.  

Com a resposta a les mobilitzacions dels obrers, Puig i Llagostera acomiadà els obrers 

associats i els substituí per d‘altres vinguts de regions veïnes o desindustrialitzades. 

Segurament també, per lliurar-se dels treballadors d‘Olesa, que eren força combatius, Puig no 

reconstruí el pont quan aquest s‘enderrocà per segona vegada. 

Els anys que Antoni Sedó ocupà la gerència de la fàbrica (1879-1902) foren anys de 

creixement de la fàbrica i de la colònia que no quedaren però, al marge de les mobilitzacions.                                                       

obreres que sacsejaven el país. El 1882 tornaren a esclatar moviments de protesta arreu.  

Encara que la fàbrica no s‘havia unit al moviment vaguístic, A. Sedó amenaçà amb tancar la  

fàbrica si els obrers no eren al seu lloc de treball. Davant aquesta provocació, aquests iniciaren 
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una vaga. Els sindicalistes enduriren la seva posició demanant un increment salarial i una 

disminució de l‘horari laboral. La vaga durà fins al mes de novembre i no sabem quin va ser el 

seu resultat.119 Sabem, però, que, el febrer de 

1883, Sedó establí la jornada de 12 hores, amb 

la compensació d‘igualar el temps de treball de 

nit, que era d‘11h, amb el de dia. Els sindicalistes 

serien acomiadats mesos després, fet que 

provocà les protestes dels altres obrers i la 

tornada a les mobilitzacions. 

Al llarg del conflicte es va evidenciar les 

discrepàncies entre els dos sindicats presents a la 

fàbrica, l‘anarquista, i les Tres Classes de Vapor. Els dos es recriminaven les seves actuacions 

i el malestar existent entre ells va fer que quan A. Sedó tanqués la fàbrica unes setmanes 

després, per problemes tècnics, els obrers no fessin cap més mobilització. A finals de 1885  

Sedó voldrà introduir el treball a l‘anglesa, fet que ja s‘havia intentat en altres fàbriques i que 

havia provocat la reacció en contra dels obrers. La introducció del treball  a l‘anglesa suposava 

treballar amb la meitat dels obrers. Com explica  Enrech,120 

El treball a l‘anglesa topava de ple amb l‘ètica obrera d‘ofici, que preferia el repartiment del 

treball o la reducció del salari abans que deixar sense feina un igual.  

A la colònia,  els obrers reaccionaren en contra d‘aquesta proposta  i començaren una vaga 

que es prolongà tres mesos. 

A. Sedó, davant la necessitat 

de reprendre la feina, cedí.  

La població obrera aconseguí 

frenar aquesta mesura i a 

més, obtenir un modest 

augment de sou. 

A l‘any 1890, els obrers de la 

fàbrica iniciaren una vaga per 

solidaritat amb els seus 

companys de Manresa. Com 

de costum, la direcció replica 

despatxant els dirigents121. 

 Al mes de juliol de 1899 els 

obrers i obreres iniciaren una altra vaga que durà cinc setmanes davant la negativa de la 

direcció a concedir-los un augment del salari. 
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Vista de la palanca de can Sedó al 1902. Font: L‟Abans 

 

Obreres de Manufactures Sedó. 1905. Font:: L‟Abans 



La mobilització obrera femenina, una mirada des de la Colònia Sedó 

  

51 

 

El juny de 1900, amb el pretext de canviar les canonades, la fàbrica va tancar catorze 

setmanes que deixaren sense feina als 2500 obrers que tenia la colònia –número que no serà 

mai més assolit. En tornar a obrir les portes, els obrers es trobaren amb una  reducció salarial 

d‘un 5% a un 8% que provocà la protesta dels treballadors que iniciaren una vaga, reclamant 

també el restabliment del torn de nit. La vaga s‘estendrà a altres colònies. Els obrers arribaven 

a la vaga en condicions precàries, molt endeutats amb les botigues i amb dificultats per pagar 

el lloguer. Des d‘Esparreguera, es van organitzar recaptes d‘aliments on hi participaren gent 

benestant, com, Conxa Mauri, l‘esposa del senador Ferran Puig, La casa Marimon i la masia de 

Can Castells. Molts obrers, davant aquesta situació, començaren a emigrar. 

No serà fins el febrer de 1901  que  la fàbrica torni a funcionar amb normalitat. Sedó acceptà 

que els obrers estiguessin associats, però, una vegada més, es negà a reintegrar els dirigents. 

Entre els dirigents, hi havia tres dones. 

A la fàbrica hi ha 3000 obrers (...). A la colònia, una part no menyspreable de la població 

atreta per Sedó viu en condicions precàries. El desastre de 1898 fa cristal·litzar els sentiments 

d‘inseguretat, de malestar i de malfiança. D‘aquí ve el caràcter molt viu i determinat dels 

moviments de vaga del 1899 i del 1900. D‘aquí ve, també, l‘amargor dels obrers que esgotats 

per aquesta vaga inacabable, es resignen a reprendre, l‘onze de febrer, el camí cap a la 

fàbrica.
122

 

 

A diferència d‘altres indrets, a Esparreguera la ―gran vaga‖ de 1901 es desenvolupà en un 

ambient encalmat.  

Al costat de la virulència dels conflictes amb Antoni Sedó,  amb Lluís Sedó (que pren el relleu 

de la fàbrica a la mort del seu pare, el 1902) s‘inicià una època de calma, resultat d‘una política 

de gestió prudent i cauta.  

Lluís Sedó aconseguí adequar el nombre d‘obrers a les necessitats de l‘empresa. Calia ajustar 

la producció a les limitacions del mercat interior, després de la crisi de finals de segle i de la 

pèrdua de les colònies. A l‘any 1903, un incendi destruí la major part de la filatura. Va se 

l‘ocasió per recol·locar els obrers, seleccionant els més 

competents i sobretot els més dòcils. 

L‘aprovació al 1902 de la jornada laboral de 66 hores en comptes de la de 72 hores donà a 

Lluís Sedó l‘oportunitat d‘introduir modificacions en la retribució als obrers: tots els obrers, tret 

dels d‘ofici, serien pagats a preu fet i no per jornada. Aquest sistema oferia a l‘empresari tot 

d‘avantatges:  

estimulava la productivitat i limitava la convocatòria de mà d‘obra a les necessitats reals de la 

fàbrica. Els registres de setmana de la fàbrica, entre 1901 i 1920, revelen un vaivé de mà 

d‘obra de 300 a 400 obrers segons la setmana. Les dones constituïren l‘essencial d‘aquesta 

―reserva‖, especialment flexible; els homes, en cas de no tenir feina, eren sovint enviats a les 

obres de manteniment o de reparació.123 
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La nova legislació laboral aprovada l‘any 1912 va introduir millores en el treball amb la 

supressió del treball de nit per a dones casades o vídues i per a infants de menys de 14 anys; 

el treball nocturn seria de cinquanta hores. A Can Sedó, però, aquestes noves disposicions no 

foren del tot aplicades. 

La vigilància estricta dels obrers, una presència constant entre ells, una generositat calculada, 

explica que ni al 1913 ni al 1919, els obrers de Can Sedó, s‘unissin als moviments de vaga que 

s‘estengueren en dues ocasions per tot el país.  

 

4.2.4 El treball de les dones a la Colònia Sedó Les dones van ser des de l‘inici de 

funcionament de la fàbrica,  el nucli principal de les persones que treballaven a Can Sedó. A la 

fàbrica de Miquel Puig les dones i nenes eren més  

d‘un 60% del total. Entre els 230 treballadors que hi ha a la colònia l‘any 1858, un 26 % eren  

homes, un 46% dones i un 28% nens. Les dones i els nens de les famílies locals formaren el  

Treballadores de Manufactures Sedó als anys cinquanta
124

 

 

primer grup de treballadors de la fàbrica. Els caps de família, pares o marits, continuaren en la 

seva majoria com a jornalers o agricultors.125 

Esparreguera havia estat una vila tèxtil abans de la creació de la colònia. Al segle XVIII la  

competència del cotó va anar desplaçant els petits tallers locals que es dedicaven a la llana. La 

Guerra del Francès (1808-1814) va accelerar la davallada d‘aquesta petita indústria que va 

haver de tancar davant la competència de les fàbriques. D‘aquests tallers sortiran les dones i 

les filles que entraran a treballar a la fàbrica de Miquel Puig. A l‘any 1860 una de cada deu 

famílies enviaven les seves filles al taller o a la fàbrica.126   

Una altra part important de la mà d‘obra femenina venia d‘Olesa de Montserrat.  
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No disposem de gaire informació sobre la participació de les dones en les protestes i 

mobilitzacions, tot i que eren el sector majoritari a la colònia. Les poques notícies que tenim 

són per això molt valuoses i ens mostren, una vegada més, que les dones no estan presents 

en el moviment obrer no perquè no hi intervinguessin, sinó perquè la mentalitat de l‘època no 

considerava rellevant  el seu paper en el món laboral.  

Les dones van formar part d‘una comissió de treballadors que es va crear a Esparreguera l‘any 

1854, tal com ens explica Gràcia Dorel, per resoldre el malestar provocat pel tancament de la 

fàbrica per una aturada tècnica de llarga durada. A Esparreguera, l‘any següent, es va 

nomenar una comissió mixta per negociar les qüestions salarials formada per homes i dones 

tal com consta en una carta que l‘alcalde d‘Esparreguera dirigeix al Capità General el 19 de 

juny de 1855127: esta villa ha establecido una comisión que consta de noventa y nueve socios entre 

hombres y mujeres.  

Tenim constància també de la participació de les dones en dues protestes importants que es 

van produir a la fàbrica. L‘any 1883 les obreres –i obrers– de la fàbrica es van mobilitzar  i la 

seva actuació va ser recollida en el periòdic anarquista La Federación Igualadina del 6 de juliol 

de 1883 que  parla de la participació a la vaga d‘un grup de dones que es van valdre de 

diferents mitjans per evitar que les ―esquiroles‖ treballessin, com per exemple, el de tallar-los 

els cabells: 128 

En los primeros momentos había guardias situados al pie de la fábrica, y a muy cerca 

distancia un grupo de mujeres huelguistas curiosas de ver quién fuera la que acudiría al 

trabajo, estableciendo, digámoslo así, una línea divisoria. Hubo una que pasando la línea y 

viéndose libre de lo que podía temer empezó a maltratar inconvenientemente de palabra a las 

demás que no la quisieron seguir; pero que al poco rato tuvo necesidad de ir a la Fuente y 

vióse obligada a devolver lo andado. Entonces las demás que habían sido maltratadas la 

arremetieron, alcanzáronla y cortándole las trenzas. 

Este es el terrible encuentro que tanto abultado nos ha presentado el noticierismo y que una 

parte ya señalaba medidas represivas. 

Por lo demás, la sangre no llegó al río.  

La trasquilada se fue a su casa, las trenzas al peluquero y las mujeres dueñas del campo. 

 

El segon conflicte on van participar les dones va ser durant la gran vaga del 1900. Josep 

Galceran, treballador de Can Sedó, va escriure un quadern personal on explica aquesta 

vaga129 

También ha sucedido que dos mujeres de Monistrol de Montserrat que han trabajado de 

esquirolas plegaron a las tres de la tarde para marcharse a su casa, a cuyo efecto fueron 

acompañadas hasta Can Vinyals por una pareja de Civiles y, para más allá, el suegro Pio 

Duranet; al llegar cerca del Cairat, una porción de mujeres cortaron las colas de estas dos y 

―extirparon‖ sus vestidos [...]. 

A las 9 menos 1/4 fueron puestas a prisión seis mujeres de la Colonia en una sala del 

Ayuntamiento y las de las colas cenaron y durmieron a Cal Noi Xich [...]. 
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Després de la crisi de finals del segle XIX, A. Sedó va plantejar fer una reducció de 

treballadors, amb l‘eliminació de 700 llocs de treball. Les dones eren les principals 

perjudicades, en ser el col·lectiu més nombrós de la fàbrica. Com a reacció, les dones van 

formar piquets de vaga, perseguiren les ―esquiroles‖ i animaren els homes a les reunions. 

Coneixem gràcies al diari de Josep Galceran, el nom d‘algunes d‘aquestes dones: María de 

Vendrell, la mujer de Jaime Termas, Elvira Broquetas.  

A la colònia, pel fet de trobar-se apartada dels nuclis de població i aïllada, hi van trobar refugi 

dones que no encaixaven en les convencions de l‘època: mares solteres, dones separades... A 

les mares solteres no els preguntaven d‟on venien
130 

 Dorel assenyala que a la colònia hi vivien dones soles i famílies monoparentals que trobaven 

en l‘aïllament de la colònia un lloc tranquil per viure allunyat de les mirades malicioses. 

Al principi, la gent de la vila, que veia amb desconfiança el desenvolupament de la colònia, 

considerava aquell indret com un cau de prostitució i un niu de mals costums. El fet és que el 

1875, hi ha a la colònia un gran nombre de famílies monoparentals i de dones soles que viuen 

en germandats. Elles, com a caps de família, devien tenir una certa llibertat d‘acció i de vida 

que sorprenia en una petita vila de costums tradicionals.131 

Més endavant, sota la gerència d‘Antoni 

Sedó, quan s‘amplien els habitatges 

obrers per acollir més famílies, tornem a 

trobar moltes dones soles amb infants 

que troben refugi a la colònia. 

Des del 1850 fins als anys precedents a 

la Segona República, la feina de les 

dones a la fàbrica es va mantenir en els 

mateixos paràmetres: les tasques poc 

qualificades, poc gratificants i pitjors 

pagades.  

En el període 1900-1930 les seccions on treballaven dones eren: aspes, gasejadores 

bobinadores , ordidores, nuadores, tall i ratllat de panes. Entre 1919 i 1930, el total de dones 

treballadores de l‘empresa va ser d‘un 57%, representant això un increment important respecte 

a l‘any 1901 (47%). Aquest augment de la contractació femenina es va produir bàsicament en 

els anys de la Primera Guerra Mundial (del 1915 al 1917) quan es van incorporar més dones 

que homes en la fàbrica, fet que es mantindrà fins a finals de 1930. Potser va ser aquest un 

factor de compensació per a l‘empresa, pels augments dels salaris produïts al 1919-1920 ja 

que la mà d‘obra femenina era més barata. 

Vaig treballar en contínues, també treballaven homes però només per ajudar-nos. Per 

exemple, si se‘ns acabava el cabdell de llana ells ens el canviaven o si es trencava la 

màquina. El que és fer anar la maquinària ho fèiem les dones. Les dones més grans 
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ensenyaven a les que veníem noves, perquè tenien més experiència, però eren molt 

repel·lents i no volien ensenyar a les noies joves quan entraven. Llavors, jo les ajudava, i em 

deien que no havia de fer-ho perquè sinó sabrien més que jo. A mi això no m‘importava.  

Els salaris eren molt baixos. Però jo tot i així guanyava més perquè era molt bona treballadora 

i em van posar una ―prima‖. Els sous variaven molt, segons la màquina que portessis, si eres 

home o dona.
132

. 

 

Si comparem els salaris femenins de la Colònia Sedó a l‘any 1905 amb els publicats a 

l‘Anuario Estadístico de Barcelona també podem observar com els salaris pagats a les dones a 

la Colònia eren bastant més baixos133 

SALARIS SETMANALS (6 dies de treball, jornades de 11h) (pessetes) 

 

Anuari Estadístic  de Barcelona 
1903, 1904, 1905 Colònia Sedó 

1905 dones 
Màx. Mín. 

Teixidores (mitjana) 22,- 16,- 13,- (*) 

Ordidores 25,- 20,- 12,- (*) 

Nuadores 30,- 20,- 11,- (*) 

Carrilleres 15,- 5,- 7,- 

Cosidores 11,- 9,- 10,- 

         (*) categories de treballadors més nombroses 

 

A partir dels anys vint, disminueixen les diferències entres els salaris de les dones i dels 

homes, tot i que segueixen essent els més baixos. 

Hi havia molta diferència entre homes i dones. Sí. Els homes eren uns ganduls, menys els 

que estaven en turbines i tints, que havien de treure la feia a força. Els altres no treballaven 

gens, estaven sempre al lavabo fumant. Érem les dones qui treballàvem, però no ens 

queixàvem, estàvem acostumades. Quan vaig créixer i em vaig espavilar per donar-me 

compte de tot, la fàbrica ja va tancar.
134

 

A la fàbrica va entrar amb una senyora que li va ensenyar a teixir i al cap d‘un mes o menys 

va treballar als telers. Els homes no feien gaire feina, a diferència de les dones treballadores; 

ells, llegien i dormien, estaven més relaxats i tot i així, cobraven més que les dones. En els 

telers, la gent parlava amb signes perquè el soroll de les màquines feia que no s‘escoltés a 

ningú.
135

 

 

Nicolau mostra com la major taxa d‘activitat de les dones casades (75%) de la colònia 

correspon a la d‘aquelles dones amb un fill menor de cinc anys. En canvi, les mares amb fills 

en edat de treballar tenen les taxes més baixes d‘activitat en el sector tèxtil. 
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Jo era la filla gran, els meus pares treballaven, no tenia cap àvia, llavors a les famílies on el 

marit feia d‘encarregat les dones no treballaven ja que l‘home cobrava més. Sovint aquestes 

dones tenien cura de la mainada d‘altres famílies. En el meu cas, la Carolina, dona d‘un 

encarregat, s‘encarregava de mi i també dels seus 5 fills. Jo li deia  mamalina. El meu pare 

em portava cada dia a les 5 del matí, embolicada amb una manta, cap a casa de la Carolina. 

Al cap d‘una anys, la meva mare va tenir un nen i li va tornar a demanar a la Carolina, si us 

plau si se‘l podia quedar mentre treballava. Era com si fóssim de família. La meva mare 

portava el meu germà petit i el meu pare em portava a mi cada dia al matí
136

. 

 

Taxes d’activitat de les dones casades en la Colònia Sedó segons l’edat del seu fill més jove.1922 

 

                                         Edat del fill més jove 

Sense 

Fills 

0-4  

anys 

5-9 

 anys 

10-14 

 anys 

15-19 

 anys 

20 anys  

i més 

Nº dones casades 54 96 76 47 54 73 

Nº de dones casades que treballen 33 72 52 15 12 9 

Taxes d‘activitat de les dones casades a la  61% 75% 68% 32% 22% 12% 

 

 

 

 

Aquest model es repeteix en altres colònies industrials on era habitual que tots els membres de 

la família que vivien a la colònia treballessin a la fàbrica. 

Cristina Borderias mostra que aquest model també és extrapolable en altres nuclis industrials, 

on les dones casades i amb fills petits eren el segment de població femenina que més 

treballava, mentre que les dones amb fills en edat de treballar anaven abandonant la feina. 

Al poc temps de començar a treballar jo a la fàbrica, la mare va deixar de treballar perquè 

érem vuit a casa, i entre treballar, la casa i tots nosaltres, era dur per a ella
137

.  
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Borderias també indica que en les famílies obreres treballaven el 82,88% de les solteres; el 

67% de les casades i el 40% de les vídues, dels anys 1920-1924138. 

Aquestes dades trenquen amb la imatge que ens presenta la dona treballadora del sector 

tèxtil, com a dona jove i soltera. Imatge, doncs, que es troba molt allunyada de la realitat. 

Les altes taxes d‘activitat entre les dones casades, tenint en compte a més que es tractava de 

treball a temps complet, mostra el recurs intensiu que feien aquestes famílies al treball de tots 

els seus membres, incloses les dones. Queda per saber si la intensitat del treball femení obrer 

en aquests municipis obeïa a l‘escassetat de salaris masculins o d‘una estratègia d‘acumulació 

d‘ingressos per a millorar la capacitat de consum. 

Les necessitats de consum de la família –en les condicions precàries d‘aquelles poblacions 

obreres o semiobreres –venien determinades, dràsticament, pel número de membres  de la 

família. Els matrimonis joves, amb fills precisaven del salari de la dona per assegurar, sobretot 

mentre els fills no podien treballar, l‘ingrés familiar necessari. 

Segons Tilly (1979) el factor que feia que les dones deixessin de treballar en el sector tèxtil, 

era sovint, no la presència de fills, sinó l‘envelliment de les dones i la disminució de les seves 

possibilitats a assalariar-se i alhora, la disponibilitat de fills grans que podien treballar i 

reemplaçar les mares. 

Treballadors de la Colònia Sedó, segons el cens obrer de 1919 (1194 treballadors) 

 

En el gràfic139 podem veure la gran diferència en la mitjana d‘edat del treballador femení i del 

treballador masculí fet que és dóna de forma permanent durant el primer terç XX. L‘empresa 

funcionava amb un volum important de treballadors femenins joves, temporals o amb un cicle 

de treball en l‘empresa més curt que el dels homes. Aquest fet, no era només que avantatjós 

per a l‘empresa. Com diu Tilly, per a la dona casada amb fills grans, les possibilitats de feina 

eren molt reduïdes; el treball dels fills es convertia en essencial per al sostén dels pares. 

Nicolau mostra que la presència d‘avis i altres parents era més nombrosa en les famílies on les 

dones joves casades i amb fills treballaven.  

Orenci Valls, metge d‘Esparreguera, va recollir la seva preocupació per l‘atenció dels nens, el 

treball de les dones i el descens de la fecunditat en l‘obra  ―Topografía mèdica a 
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Esparreguera‖, que va escriure al 1932. Per a Valls la degradació de les condicions de vida de 

la família i l‘elevada mortalitat infantil eren dos problemes que no podien corregir-se, sense 

exercir mesures sobre el treball de les dones. Es corriente que mientras el padre y la madre 

trabajan, los hijos son dejados a manos mercenarias. El resultado es previsible, la casa descuidada, el 

alimento mal preparado...
140

 

 
El problema de la lactància dels fills per a les mares treballadores li preocupava especialment.  

Cuando la madre trabaja a la fábrica, no puede dar la lactancia a las horas fijas y 

convenientes. De las cinco de la mañana a las dos de la tarde, o de las dos de la tarde a las 

once de la noche, según el torno en el que trabaja la mujer, son nueve horas durante las 

cuales la madre está alejada del hijo...‖ 
141

 

 
Valls, conscient de la dificultat que les 

famílies poguessin prescindir del treball 

de les dones casades i coneixedor de 

la correlació entre breu i incomplerta 

lactància i elevada mortalitat infantil, 

proposà, que  per evitar el trasllat de 

lactants per la carretera del poble a la 

fàbrica hi hagués una sala de lactants a 

la fàbrica i remarca que abans els 

lactants eren cuidats per monges. 

 

 

Encara vaig treballar uns anys quan vaig tenir les meves filles, fins els 22 anys. Les monges 

cuidaven de la nostra canalla. Eren unes 6 monges. Les cuidaven molt bé. Jo plegava 5 

minuts abans, anava a buscar les nenes i cap a casa. Em donaven mitja hora per anar a 

donar de mamar a les nenes que estaven a la guarderia.
142

 

 

La meva germana petita, que ens portem 4 anys i va néixer a l‘any 1940, sí que la portaven 

un cop al dia a la fàbrica perquè la mare li donés de mamar. Jo tenia la filla a la guarderia. 

Quan havíem de donar de mamar,,, començàvem a dos quarts de dues i a dos quarts de tres 

havíem d‘anar a la guarderia i en mitja hora donàvem de mamar a la criatura i la canviàvem i 

corrents cap a la feina. A dos quarts de 6 sopaven, i altra cop corrents cap a la guarderia, i en 

mitja hora li donaves el sopar, la canviaves i sopaves tu si podies i tornaves corrent cap a la 

feina. Al vespre, a dos quarts de 8, una altra vegada.
143

 

 

Nosaltres vèiem les dones quan tornaven de la guarderia que sempre anaven corrent i 

menjaven pel camí per guanyar temps
144

. 
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4.3 La Segona República 1931-1936 

A Esparreguera hi havia 1340 treballadors a la indústria i 287 persones que es dedicaven a 

l‘agricultura. Hem de tenir en compte que moltes dones que figuren com a mestresses de casa, 

en realitat són també treballadores de Manufactures Sedó. Igual que moltes famílies pageses 

tenien algun membre que anava a fer algun jornal a la indústria tèxtil de la colònia.  

 

Distribució de la població d’Esparreguera per oficis al 1930
145

 

Població femenina 

 
Obreres fabrils 

Minyones 
Comerç 
Monges 

Rentadores 
Modistes 

Propietàries 
 

345 
40 
19 
15 
14 
13 
11 

Mestresses 
Llevadores 

Mecanògrafes 
Perruquera 
Rendista 

Altres professions 

4 
2 
2 
1 
1 
14 

 

Població masculina 

Obrers fabrils 
Pagesos 

Comerciants 
Fusters 
Paletes 

Terrissers 
Mecànics 
Manyans 
Barbers 

Carreters 
Estudiants 
Ebenistes 
Forners 
Frares 

Sabaters 
Propietaris 
Industrials 

Ferrers 

995 
287 
70 
39 
39 
36 
29 
19 
17 
17 
15 
14 
14 
12 
12 
10 
9 
7 

Pintors 
Guàrdia civils 

Llauners 
Capellans 
Carnissers 

Mestres 
Recaders 
Metges 

Apotecaris 
Esparters 
Rellotgers 
Fabricants 
Advocats 
Veterinari 

Notari 
Rendista 

Nunci 
Altres professions 

7 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

185 

 

Durant la República, la CNT va tenir una forta implantació a la fàbrica de Can Sedó, i també a 

Esparreguera i estigué, fins al 1936, alineada sindicalment amb les federacions locals de 

sindicats de Sabadell i Manresa, que s‘havien separat de la CNT per estar en desacord amb la 

línia insurreccionista que patrocinaven els de la FAI.  Les perspectives favorables per a la 

classe obrera que s‘obrien amb la República van fer que la patronal, per contrarestar l‘acció 

dels obrers, impulsés la creació de  Sindicats Autònoms. A 

Esparreguera, es va crear La Unió Obrera d‘Arts, Oficis i Indústries, sota la tutela de Sedó.146El 

desembre de 1932, la CNT-AIT advertia en una circular de l‘existència d‘aquest sindicat 

autònom patrocinat per Sedó.147i  criticava la proposta que feia aquest que l‘obrer es pagués ell 

la malaltia i el retir ja que els sindicats ho consideraven un dret.  
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L‘activitat de la CNT a Esparreguera durant els primers 

anys de la República es centrarà especialment en 

vetllar per l‘aplicació de les reformes laborals 

aprovades pel Bienni reformista i que tenien com a 

objectiu la millora de les condicions de treball, encara 

que aquestes mesures no seran mai adoptades a 

Esparreguera de manera espontània pels patrons dels 

diferents rams i, per altra banda, els treballadors no 

s‟atreviran a exigir-les en solitari148                                   

Els tres sindicats presents a la fàbrica de Can Sedó  

eren la CNT, el sindicat majoritari i que a  partir del 

1934 s‘alinearà amb els Sindicats d‘Oposició de la 

CNT, el Radium, un sindicat de contramestres adherit 

autònomament a la CNT i el Sindicat Autònom Unió 

obrera d‘Arts, Oficis i Indústria, patrocinat per Sedó.                                    

   

Ruptura  del Sindicat d‟Oposició amb 

 la direcció de la CNT.
149

 

L‘aplicació de les vacances pagades que establia la llei no es complia en les fàbriques 

d‘Esparreguera i va originar un conflicte a la vila on hi va haver d‘intervenir l‘alcalde, a petició 

de la Junta del Sindicat de Treballadors del tèxtil d‘Oposició a la CNT, el qual convocarà una 

reunió l‘1 setembre de 1934 amb els empresaris de la vila i un representant del sindicat:  

En aquesta reunió s‘aconsegueix la promesa, per part 

dels patrons, de concedir les esmentades vacances. 

En la circular que emet el Sindicat per donar a 

conèixer als treballadors l‘acord pres, s‘adverteix 

també a aquests del deure que tenen de fer les 

vacances, anunciant que, en cas d‘incompliment per 

por a les represàlies o a la seva amistat amb el patró, 

el Sindicat prendrà mesures enèrgiques. Aquesta 

recomanació fa pensar en la gran dependència que 

molts treballadors tenien encara respecte dels seus 

patrons.
150

 

L‘arribada del Bienni de dretes, amb la clausura 

dels sindicats obrers, farà que la mesura no 

s‘apliqui fins a l‘estiu de 1936.  A Can Sedó hi 

treballaven 1823 treballadors l‘any 1936 i la 

majoria cobraven en funció de la producció feta. 

El sector majoritari treballava en el procés tèxtil,     

Conflicte sobre el dret de vacances. 1934
151 
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però també hi havia altres seccions, com la de manteniment, de creació de maquinària, de 

producció de carbur que ocupava uns 172 obrers.152 

La presència de les dones era majoritària en totes les seccions dedicades al filat i teixits 

(confecció de teixits, panes, velluts, etc). Les dones, malgrat la nova legislació republicana a 

favor de la igualtat de drets, rebien un salari inferior per realitzar pràcticament la mateixa feina 

a la fàbrica. Les noies començaven a treballar als 

12 anys. La crisi del tèxtil català portarà a una 

reducció de la jornada de treball que va passar a 

ser de 10 h diàries al 1930.                  

La decisió de Sedó de reduir la jornada per 

superar les èpoques de crisi o el treball 

intermitent provocat per la disminució d‘aigua del 

Cairat va provocar una sèrie de conflictes entre 

els sindicats i els treballadors amb el propietari.                                                                                     

Els membres de la CNT i del Sindicat de la 

Indústria Fabril i Tèxtil van iniciar la creació d‘un 

comitè sindical, que serà el que prendrà les 

iniciatives de lluita. Els treballadors considerats 

més sospitosos per l‘empresa es vigilaven.   

 
 
Unió Obrera d‟Arts, Ofici ii Indústries anuncia la  creació 

 d‟una caixa de resistència per cobrir les baixes laborals.
153 

 

Un dels conflictes que va viure la fàbrica a l‘any 1934 el va provocar  la cobertura de la  vacant 

d‘un contramestre. El Sindicat Autònom proposava que el sou dels contramestres que 

estiguessin de baixa el pagués la caixa de resistència que el sindicat tenia amb les aportacions 

dels seus afiliats. Ràdium i el Sindicat de la Indústria Fabril i Tèxtil (Oposició CNT) defensaven 

que el pagament del sou l‘havia de fer l‘empresari.154   

  

Al febrer de 1936, després de la victòria del Front Popular, els sindicats tornaren a l‘esfera 

pública, després del parentèsi del Bienni negre del 1934.  A Esparreguera, la CNT anuncià, 

amb un pamflet la necessitat d‘acció després d‘aquests anys d‘immobilitat. A partir del mes de 

maig de 1936, es produeix a tot Catalunya i a Esparreguera també, la integració del grup 

trentista, que s‘havia separat del sindicat anarquista, a la CNT. Aquesta decisió va provocar la 

sortida  del sindicat dels obrers que estaven en desacord amb aquesta mesura. Alguns d‘ells 

formaran més tard la UGT a Esparreguera.  
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Pocs mesos abans d‘iniciar-se la Guerra Civil, l‘1 d‘abril de 1936, començà una vaga de braços 

caiguts en la fàbrica. Al mes de maig, sabem per la correspondència municipal que la secció 

de preparació del fil de la fàbrica manté una vaga de braços caiguts per reclamar un augment  

salarial.  En la carta que l‘empresa envia a l‘alcalde per informar de la situació, el 7 de maig de  

 

 

1936, s‗explica que la vaga dels ―obrers del quarto del fil‖, perjudica la resta de la fàbrica ja que 

es tracta d‘una secció intermitja de relació entre filats i teixits, i provoca l‘aturada dels telers i 

filats.  També tenim constància d‘aquesta vaga, en l‘informe que l‘alcalde adreça a la 

Generalitat155, on exposa els motius del conflicte, des del punt de vista de les dues parts 

implicades.  Segons la comissió d‘obrers, la vaga és motivada per l‘incompliment de l‘acord, 

signat entre el Delegat del senyor Conseller del treball,  els obrers i el director Salvador Piqué, 

que establia una millora dels jornals dels obrers. Segons l‘empresa, els salaris pagats eren els 

establerts en les Bases de treball convingudes entre la Federació de fabricants i els Sindicats i 

que s‘apliquen amb un augment sobre les bases pactades. 

                                                
155
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Carta de l‟alcalde a la Generalitat informant de la vaga del maig de 1936 

 

4.4 Temps de Guerra: la col·lectivització de la fàbrica 

Durant la Guerra Civil (1936-1939) es portaren a terme les col·lectivitzacions d‘empreses, on 

els treballadors es feren amb els mitjans de producció i la conseqüent gestió de les empreses. 

El procés de col·lectivitzacions va iniciar-se d‘una manera espontània sobretot en aquells llocs 

on els obrers es van trobar que els amos o gerents havien abandonat l‘empresa després de la 

sublevació militar de juliol de 1936. 

L‘octubre del 1936, el nou govern presidit per Josep Tarradellas va aprovar, no sense 

problemes, el Decret de Col·lectivitzacions basat en l‘autogestió obrera. El Decret establia, 

entre d‘altres mesures, que s‘havien de col·lectivitzar aquelles empreses que abans del 30 de 

juny anterior tinguessin més de cent obrers i aquelles on el patró fos declarat facciós o hagués 

abandonat el negoci; també es col·lectivitzaven les empreses que comptessin entre cinquanta i 

cent obrers si ho resolien les tres quartes parts del cens laboral, aquelles altres unitats en què 

la majoria de treballadors es posessin d‘acord amb el propietari i, finalment, aquelles que el 

Consell d‘Economia  de Catalunya cregués convenient.  
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Les empreses col·lectivitzades estaven dirigides per un consell d‘empresa, elegit pels 

treballadors i treballadores. El govern de la Generalitat assegurava la seva intervenció a través 

d‘un interventor o delegat.156 

Els comitès o consells d‘empresa estaven formats per obrers de totes les seccions però no de 

forma proporcional ja que predominaven els administratius i els tècnics.  Malgrat la important 

presència de dones en les fàbriques, els comitès no tenien mai representació femenina 

significativa en relació a la superioritat numèrica. Hi ha, però, excepcions, com a l‘empresa Tort 

i Mensa on les dones eren el 50% dels membres del comitè, o a l‘empresa Albert Hermanos, 

on la presència de les dones es trobava entre el 37,5% i 32,2%. En el cas de Manufactures 

Sedó, no tenim dades.157  A Esparreguera, es va formar un Comitè d‘Indústria local, amb la 

representació de tots els partits del Front Popular i dels sindicats que orientarà la vila fins 

gairebé al final de la guerra.158 

Totes les empreses del poble van ser col·lectivitzades, però de diferents formes. En alguns 

casos els amos van fugir, com a la Colònia Sedó, en altres, es respectaren bastant els antics 

propietaris. Els treballadors es trobaren així, amb la fàbrica a les seves mans. La família Sedó 

va fugir a Itàlia i van estar allà un tres o quatre mesos. Després van tornar a Espanya i es van 

establir en zona nacional, a Sevilla.  

En reprendre‘s la feina a Can Sedó, la CNT va dirigir el procés de col·lectivització. Un comitè 

d‘empresa format per representants de la fàbrica, per treballadors del despatx central –situat a 

Barcelona– i per representants de la fàbrica de Rubí– propietat també dels Sedó– marcaria 

durant aquests anys les pautes a seguir en el procés de fabricació i organització. 

Cal esmentar el fet que el despatx central de Barcelona sempre va fer costat a la família Sedó. 

El caràcter essencialment moderat del despatx es reflectirà en la seva comptabilitat, on mai 

apareix el nom de ―Col·lectivitat‖ o ―Empresa Col·lectivitzada‖.159 Des del començament, 

l‘objectiu principal del comitè i dels obrers va ser el bon funcionament de la fàbrica. Es va 

mantenir l‘organització i tothom seguí desenvolupant les mateixes funcions i càrrecs. En 

contrast, però, hi havia tensió i discussions entre els treballadors que derivaren en 

enfrontaments importants en certs moments. Agustí Jorba160, l‘últim alcalde de la República a 

Esparreguera, i que va viure el procés de col·lectivització de la fàbrica, formant part també del 

comitè d‘empresa, explicava que, amb la revolució es van despatxar els „gossos de l‟amo‟”. 

Segons el mateix Agustí, quan els de la CNT van agafar les armes, ningú els podia governar. 

Anaven amb armes i feien el que volien.  

De mica en mica, però, anirà sorgint un sentiment de rebuig cap al lideratge que exercia la 

CNT que esclataria a principis de 1937 i que portaria a la creació de la UGT. 
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La CNT s‘oposà a la creació de la UGT ja 

que això trencava l‘acord  de no establir un 

nou sindicat on ja n‟hi hagués un altre. 

Aquesta postura l‘enfrontà amb les forces del 

PSUC, partidàries d‘acabar amb l‘hegemonia 

de la CNT entre els obrers. Aquest 

enfrontament tingué lloc en un ple celebrat a 

l‘Ajuntament, fins que finalment 161, s‘aprovà 

la llibertat de sindicació, amb els vots en 

contra de la CNT i el POUM. Totes aquestes 

discussions sacsejaren la vida municipal i 

provocaren la dimissió dels consellers 

d‘ERC, UR, i del PSUC el 14 de gener de 

1937 i la no convocatòria de plens 

municipals durant dos mesos. 

Al febrer de 1937, la CNT no va deixar entrar 

a la fàbrica els obrers afiliats a la UGT. 

El 4 de març de 1937, l‘assemblea del 

Sindicat Únic de Treballadors (CNT) va 

resoldre el conflicte anunciant: 162el reconeixement de la personalitat de la UGT; la immediata 

reintegració al treball de tots els treballadors i el cobrament del setmanal anterior (no treballat) 

De seguida, les empreses col·lectivitzades dirigiren els seus esforços a introduir millores en les 

condicions dels treballadors. A Manufactures Sedó, s‘eliminà el  treball a preu fet i tots els 

treballadors i treballadores van passar a rebre un sou fix, que variava segons les categories; la  

jornada laboral passà a ser de 40h setmanals163. A partir del 1937 s‘introduí una assegurança 

per malaltia i s‘establí, de forma permanent, el servei d‘una infermera i d‘un metge per als  

treballadors. També es concedí el permís per maternitat, de tres mesos, i el retir obrer. Les 

dones, però, seguiran cobrant menys fent la mateixa feina que els homes. A l‘escola, 

l‘ensenyament en mans de monges és substituït per un ensenyament laic i es portà a terme un 

projecte d‘alfabetització per a la gent adulta. La fàbrica ajudava econòmicament les famílies 

que tenien persones mobilitzades per la guerra. 

Durant la guerra, que ja vivíem a la colònia, van treure tots els sants de l'església i de les 

cases, a la plaça i els van cremar. Me‘n recordo que el meu pare, per evitar que cremessin 

uns quadres, els va enterrar. Al final van acabar podrits, perquè eren de paper. Van agafar el 

capellà de Can Sedó. Se'l van emportar en un camió com si anessin cap a la Puda. No es va 

saber res més d'ell. Ja us podeu imaginar el que va passar.
164
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La fàbrica es reconvertí en una indústria de material de guerra, amb la intervenció de la 

Generalitat en aquest procés. Donada la prioritat dels seus productes, els treballadors no van 

haver d‘anar a lluitar als fronts de guerra.  Bàsicament, la producció consistia en projectils de 

no gaire calibre i altre armament senzill. 

La fàbrica, malgrat les dificultats d‘abastiment i demanda generades per la guerra no va estar 

mai aturada. L‘anàlisi de la comptabilitat realitzat per Cobos i Ollé (1989) mostren que ―tret dels 

sis primers mesos de guerra, la resta del temps, la fàbrica de Can Sedó, funcionant com a 

fàbrica col·lectivitzada, va produir uns guanys relativament considerables.165  

Als anys de la guerra la fàbrica feia la tela de la roba per l‘exèrcit falange, és a dir, que era 

una fàbrica molt potent. El senyor Sedó era un home que estava a favor de Franco. 
166

 

 

Hi havia homes que més o menys ja eren  intel·ligents que ja tenien càrrecs i que es van 

posar al front de l‘empresa. Jo volia treballar a l‘empresa però el meu pare no volia que anés 

a la foneria. Vaig anar a la manyeria a fer material de guerra, obusos. Tot eren homes i hi 

havia 3 o 4 dones. Quan va venir la guerra llogaven gent per fer material de guerra, obusos i 

jo vaig anar a treballar perquè donaven un ―xusco‖ de pa. Tenia 15 anys. 

Alguns homes que els tocava anar  a la guerra no hi van anar  perquè feien material de 

guerra. Jo sempre he treballat amb homes, però a mi tothom m‘ha respectat, jo també he 

respectat als altres i no m‘he sentit mai marginada. Hi havia moltes dones que treballaven, 

més que homes..
167

 

 

Quan els amos Sedó van tornar, un cop acabada la guerra, es van trobar els magatzems plens 

de productes, de manera que van poder afrontar els anys de postguerra amb més facilitat i 

tranquil·litat, no com altres empreses que patiren una manca de matèries primeres força 

notable.  

4.5 La Colònia a l’època franquista 

En acabar la Guerra Civil, la majoria d‘indústries es trobaven en bon estat i no havien estat 

afectades per destruccions de la guerra. Podien així reprendre la seva activitat i en tot cas, els 

entrebancs principals al seu funcionament procedien de la manca d‘energia i de primeres 

matèries. 

Pel que fa als treballadors i treballadores, en general, podem dir que van perdre el seu lloc de  

treball totes aquelles persones que varen passar per camps de concentració i batallons de 

càstig, els que havien format part dels consells d‘empresa, els considerats com a rojos, i en 

molts casos treballadors que havien estat afiliats a un sindicat o havien lluitat amb l‘exèrcit 

republicà. També foren víctimes de la repressió molts treballadors denunciats per venjança168.  

Quan a l‘any 1939 els Sedó tornen a agafar el control de l‘empresa no es trobaran, com hem 

vist, una fàbrica abandonada ni ruïnosa, sinó que en algun que altre aspecte una molt millor de 

com ells la van deixar169.  
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Segons Lardín170, contràriament al que va passar en altres empreses, a Manufactures Sedó, 

es va donar una actitud de readmissió generalitzada després de la Guerra Civil171. Dels 1.500 

treballadors i treballadores que hi havia  a l‘any 1940, el 49,70% havien nascut entre els anys 

1896 i 1915  i per tant havien participat en la guerra. Sembla ser que la direcció de l‘empresa 

va readmetre o contractar treballadors que havien militat en partits o sindicats d‘esquerra 

abans de la guerra. Certament, alguns del comitè d‘empresa dels anys trenta o sindicalistes 

actius no van tornar a treballar a l‘empresa però perquè tampoc ells no van tornar.  

Nosaltres hem constatat, però, que sí que hagueren persones que no van ser admeses a la 

fàbrica o es trobaren amb dificultats. És el cas de Núria Juanpere, familiar de represaliats:172 

Quan la Núria  va retornar a Esparreguera, devia tenir 20 o 21 anys, va voler anar a treballar 

de teixidora a la mateixa fàbrica, a Can Sedó. Va parlar amb el director, el sr. Piqué, i li 

explicà que durant la guerra ella era teixidora, que portava quatre telers –feien roba per als 

soldats–, i que volia tornar a treballar, però en un principi no li va voler donar feina ja que era 

d‘una família republicana. Aleshores ella va demanar uns diners a uns amics, per anar a 

Barcelona, per poder parlar amb l‘amo, don Alfredo Sedó. Gràcies a la intervenció d‘una 

coneguda seva, que era secretària de l‘empresa, va aconseguir entrevistar-s‘hi per a 

demanar-li feina. Malgrat tot, el director, que es va veure obligat a admetre-la, la castigà 

d‘alguna manera, i en comptes de donar-li feina als telers la hi donà en una altra secció, però 

ella no hi volia treballar perquè era on ho  havia fet la seva mare, on sovint li agafaven atacs. 

Entrà a treballar a la fàbrica
173

, un dimarts, el dia que entraven els nous. Finalment, treballà 

als telers. 

 

Segons Lardín, però, l‘empresa tenia a l‘any 1940, 412 treballadors en plantilla que havien 

declarat haver estat afiliats a partits polítics i sindicats d‘esquerra abans de la guerra, com 

mostra la taula següent. Dos dels treballadors antics cenetistes, van declarar haver format part 

del Comitè de Fàbrica i ser delegats de secció el 1933 i altres dos declararen haver anat 

voluntaris a l‘exèrcit republicà. Alguns d‘ells també van incloure en la seva declaració que 

mantenien una actitud passiva o indiferent cap el nou règim, en concret deu afiliats a la CNT; 

sis del Radium, un de la FAI, un d‘ERC i els antics militants dels PSCU i la JSUC. 

Finalment, alguns d‘aquests obrers militants d‘esquerra readmesos després de la guerra, van 

tenir una participació activa en l‘acció sindical durant aquests vint anys. Sembla clar que per 

part d‘alguns dels antics sindicalistes de la fàbrica Sedó  va haver una voluntat d‘incorporar-se 

novament a la lluita per la defensa dels drets dels treballadors ja durant la dècada dels 

quaranta. 174 
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Les condicions de treball durant el franquisme empitjoraren tant a l‘empresa Sedó com a la 

resta d‘empreses. Una llarga jornada de treball i uns salaris baixos obligaven els obrers i 

obreres a realitzar hores extres, jornades extenuants, per aconseguir més que viure, 

sobreviure.  

La feina de la filadora era variada, però 12 anys després ens dedicàvem bàsicament a nuar.  

Si hi havia 1600 pues, compta al cap del dia les vegades que ens havíem d‘ajupir (unes 300 

vegades al dia). La filatura era molt esclava. Nosaltres allà on treballàvem érem molt esclaus. 

L‘encarregat deia: esteu ―al tanto que no hi hagi ‖tranquillos‖. I amb el rellotge i velocitats 

pressionant. Jo no podia, acabava morta. Jo quan hi penso... Va treballar 28 anys.
 175

. 

 

A això cal afegir una duríssima legislació recollida en el Fuero del Trabajo i en les 

Reglamentacions de cada sector on l‘apartat disciplinari tenia gran importància. Les faltes 

podien ser molt greus, greus i lleus, i les sancions aplicades anaven des de l‘aplicació de 

multes, a la suspensió de sou durant uns dies, la inhabilitació per a l‘ascens de categoria 

professional, pèrdua d‘antiguitat o l‘acomiadament, fet que suposava colpejar el ja exigu jornal 

de l‘obrer.176 

En el cas de Manufactures Sedó, el Reglament de Règim Interior de l‘any 1944 establia com a 

faltes molt greus: incitar el personal a la indisciplina o realitzar aturs en el centre de treball; el 

sabotatge; la disminució del rendiment; la blasfèmia i l‘embriaguesa habituals; el furt, el 

robatori i la malversació; el fumar en els llocs prohibits o la reiteració de faltes greus.177  

El Reglament interior també assegurava el control estricte de l‘activitat de l‘obrer ja que es 

restringia al màxim la mobilitat i desplaçaments dins de la fàbrica. D‘aquesta manera, s‘evitava 

la relació amb els altres obrers i reduïa les seves possibilitats d‘organització i mobilització.  

(...) Todo trabajador viene obligado a hallarse en su puesto de Trabajo con la puntualidad 

debida y a no dejar el mismo hasta la hora exacta de final de jornada (...) 

El personal guardará en el cumplimiento de su Trabajo el orden y la compostura debidos; 

deberá vestir con aseo y decencia; limitará su estancia en lavabos y retretes a lo 

estrictamente necesario, y evitará conversaciones que redunden en perjuicio de la producción 

y el orden. El Trabajo en silencio ha de ser norma de conducta en la sala por ser garantía de 

aviso en caso de accidente (...) 
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 Margarita García 
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Article 31è del reglament de Règim interior de Manufactures Sedó d‘Esparreguera. 1944. Citat a LARDÍN, op. cit., 

p. 149 

Treballadors de Manufactures Sedó que havien  
declarat pertànyer a 

un partit polític o sindicat a l’any 1940 

CNT 286 

UGT 101 

Radium 13 

ERC 7 

CADCI 2 

FAI 1 

PSUC 1 

JSUC 1 

JS 1 
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Ningún productor podrá desplazarse de una a otra sección sin autorización del señor 

Mayordomo o Encargada, presentándose a su regreso a la autoridad que se la concedió. 

Queda terminantemente prohibido entrar y salir de la fábrica con otros paquetes que no sean 

los propis de la comida, o de la ropa que habitualmente se use para trabajar, los cuales serán 

limitados en cuanto a volumen a la dimensión mínima. 

No será permitida la salida de la fábrica a ningún productor, durante las horas de Trabajo, que 

no presente en las porterías la correspondiente contraseña debidamente firmada por el jefe 

de la Sección, siendo responsables los porteros de la entrada y salida del personal, tanto del 

de la fábrica como el ajeno a la misma.
178

 

 

Les amenaces als treballadors podien estar motivades pel fet més ridícul. Així ho podem veure 

en un avís de Manufactures Sedó179: 

Ha aparecido un letrero en los retretes, que la Dirección lamenta pero que no va a juzgar a la 

causante de ello, por cuanto se ha valido para hacerlo del lugar señalada, no fácil de 

encontrar. No obstante, aparte de las medidas que en su día se tomen, se advierte al 

personal que estos casos y otros por el estilo, esta Dirección los pone en conocimiento de las 

Autoridades, con las sospechas que pueda tener. 

 

El comportamiento de esta Casa con todos sus trabajadores ha sido y es de humanidad, 

dando pruebas continuamente en mires a un mañana mejor. A los desgraciados que un día 

creyeron en propagandas (...), que no condujeron más que al robo y al crimen, no les 

apartamos, pero ello no quiere decir, que si se repitiera el caso que hoy recalca, sabrá el 

personal de esta Casa, que el Nuevo Estado se ha de respetar en los hogares, en el Trabajo 

y en la vida general del país. 

 

Els reglaments de règim intern eren potestat absoluta dels empresaris i donades les 

prerrogatives que els donava el règim, els abusos i incompliments eren constants. Sovint, el 

salari era el més baix possible i als treballadors se‘ls assignava una categoria inferior al treball 

que estaven realitzant; la jornada de treball de 10, 12 o 14 hores era la normal, a vegades per 

obligació; les hores i els dies que no es treballaven per causes alienes al treballador o 

l‘empresa, no es pagaven.  

Vaig començar anant de dia, llavors anava de les sis del matí fins a dos quarts de dues. 

Després em van posar de tarda,  millor, perquè no havies de llevar-te tan d‘hora. La porteria si 

feies tard no et deixaven entrar. Llavors el nostre pare, per por que ens dormíssim, ens feia 

llevar molt d‘hora i molts cops vam haver d‘esperar-nos fins que era les sis del matí
180

 

 

El seu sogre, que va ser porter, li va explicar que la gent era molt puntual i complia molt
181

.  

 

Hi havia diferents càstigs que s‘imposaven als treballadors; per exemple, si arribaves tard no 

et deixaven entrar i havies d‘esperar fins a les set del matí per començar a treballar. 

Evidentment,  no cobraves les hores perdudes. La Pepita tenia un encarregat molt amable 
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que feia la vista grossa però en canvi hi havia un altre encarregat que era consagrat. Si tenies 

alguna queixa havies d‘anar a la torre, on vivia l‘amo.  Ella mai va veure a l‘amo.
182

 

 

No pagar els festius, el treball dels menors de catorze anys; ocupar-se de més màquines de 

les establertes pel mateix salari; el diferent preu per hora extra de feina entre els mateixos 

treballadors i l‘augment de producció considerant ―normal‖ en el preu fet eren vulneracions 

habituals.  

Als 14 anys em van apuntar però no vaig començar a treballar fins un any després. Em vaig 

fer mal amb 15 anys, feia pocs mesos que treballava, amb les màquines de les ratlladores. 

Aquestes, ratllen el vellut amb unes ganivetes, em vaig distreure un moment i em va enganxar 

la mà. Com em vaig fer tan mal, la meva mare només que demanava que em tornessin a les 

nuadores, on vaig començar a treballar
183

. 

 

El treball remunerat a preu fet també s‘utilitzava per controlar els obrers ja que aquest  

comportava que cada obrer cobrés una quantitat diferent en funció del seu rendiment, amb la 

qual cosa es fomentava l‘individualisme i s‘evitava consciència de classe184.  

És clar. Als telers hi havia un rellotget que controlava el treball. Llavors quants més números  

feies  més cobraves. Coneixia una dona que estava negra, perquè a la nit hi havia un home, 

al mateix teler que ella, que  feia molts menys números que ella. Però els homes per tenir la 

cara bonica ja cobraven més. Deia, o xerra molt i el teler està parat o no treballa gens. Feien 

la mateixa feina però ella cobrava molt menys.
185

  

 

(...) ells anaven passant i s‘apuntaven els metros que feies i miraven si afluixaves el ritme, si 

es trencaven els fils... Un dia, a un encarregat, dels últims que hi va haver, li vaig senyor, miri, 

a mi m‘han canviat de ―cuadra‖, em van posar a engegar unes màquines alemanyes. Llavors 

feien viscosilla però allò no anava. Un dia, estava tan empipada que vaig parlar amb 

l‘encarregat, per dir-li que allò era impossible. Llavors, van anar a baix, als batans per fer 

analitzar el teixit i van veure que en la barreja que havien fet li havien posat més cotó que 

viscosilla i la velocitat que li donaven a la màquina no responia, no aguantava. Aquell home 

em va donar les gràcies
186. 

 

 Els ascensos de categoria laboral també s‘utilitzaven com a element de pressió i control sobre 

els obrers tal com es recull en el RRI de l‘empresa Sedó, 

El personal obrero con categoría de oficial estará subdivido en tres clases: 1ª, 2ª y 3ª. Las 

vacantes que ocurran en la clase 1ª se proveerán libremente por la empresa, y las que se 

produzcan en la 2ª por riguroso mérito y, en caso de empate decidirá la antigüedad 

respectiva
187

 

Les condicions de treball eren tant dolentes com vulguis. Com ningú cridava ni es queixava, 

feien el que volien.  Coneixia un home que treballava de jornal que sempre feia ―soroll‖, però 
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quasi mai aconseguien res. El van posar d'encarregat i llavors es va acabar tot. Així 

arreglaven les coses a la fàbrica.
188

 

 

A l‘any 1943 el règim franquista establí la figura dels enllaços sindicals. La funció d‘aquests no 

era representar els treballadors davant els empresaris, sinó col·laborar en el desenvolupament 

d‘unes relacions que no podien ésser, per definició, conflictives. Les primeres eleccions 

celebrades als anys 1944, 1947 i 1955 varen desenvolupar-se en un clima d‘escepticisme per 

part dels treballadors. Fins i tot s‘ha dit que, com a forma d‘expressar el desacord, hom votava 

figures populars de l‘època, com per exemple la Bella Dorita.189 

Malgrat això, eren molts els que creien que es podia treure partit de la seva actuació al 

Sindicat Oficial. En el sector tèxtil, va ésser normal que els antics afiliats a la CNT, fossin 

elegits enllaços i que actuessin dels del sindicat. També tenim exemples de treballadors que 

renuncien finalment al seu càrrec sindical en constatar que poca cosa podien fer. És el cas del 

membres de la Junta Social del Sindicat Tèxtil d‘Esparreguera que van presentar la seva 

dimissió el novembre de 1945, tot afirmant que després d‘esforçar-se190, 

(...) nuestro fracaso ha sido absoluto debido a que las Empresas donde hemos gestionado 

nuestras demandas están legalmente encuadradas dentro de los límites de las vigentes 

Bases de Trabajo (...) 

 

Alguns dels obrers militants d‘esquerra readmesos després de la guerra, es presentaren a les 

eleccions o foren escollits enllaç sindical i/o vocal del Jurat d‘empresa entre 1947 i 1958, tal 

com explica  A. Lardín qui  també ha analitzat l‘edat i generació dels treballadors que es van 

presentar a les eleccions a enllaços sindicals de l‘any 1957 a l‘empresa Sedó.  

 

 

 
 

La generació que obtingué més enllaços sindicals fou la generació 1916-1925 (51,71%) 

seguida pels de 1906-1915. Es tracta de dues generacions que van viure plenament el període 

de la Segona República i la Guerra Civil.  
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Lardín també ha classificat els enllaços escollits per grups d‘edat, com podem veure en el 

següent gràfic:191 

 

 

 
 

Partint d‘aquestes dades, podem deduir que les generacions més actives, més reivindicatives 

eren les que havien viscut els temps de la República i la guerra i per tant, no s‘havia donat 

encara el recanvi generacional representat pels joves treballadors que s‘anaven incorporant a 

la fàbrica. 

 Pel que a la conflictivitat laboral, tenim constància que a l‘any 1956 es va produir una protesta 

obrera a la fàbrica quan la direcció de l‘empresa va retallar una pesseta les gratificacions del 

18 de juliol. Aquesta gratificació havia de ser de tres pessetes per als homes i de dues 

pessetes i mitja per a les dones. Els treballadors i treballadores van estar dues setmanes 

sense passar a cobrar la setmanada i a la tercera setmana els hi van pagar correctament. Per 

resoldre el tema, els treballadors van formar una comissió que va anar a Barcelona a parlar 

amb la CNS que els van donar la raó (segons testimoni d‘un treballador Pere Comaposada 

Torres)192  

Aquesta protesta era molt significativa ja que era la primera acció que es feia a aquest nivell en 

un lloc com la Colònia Sedó, on molts dels obrers residien a les cases de la colònia i era l‘única 

empresa gran dels voltants. 

L‘any 1958 es va convocar la Jornada de Reconciliació Nacional. Aquesta jornada fou 

convocada per les direccions del PCE i del PSUC de França, que optimistes davant la 

capacitat de mobilització que la classe treballadora havia mostrat en les vagues i protestes  

dels anys 1951, 1956 i 1958, plantejaven una vaga general per acabar amb el franquisme, que 

no va tenir, però èxit. 

A Manufactures Sedó només la ―secció de preparació‖ va realitzar una aturada, segons 

testimoni de Pere Comaposada.  La resta de treballadors de la fàbrica tenien por i no hi van 

participar.  El 14 de maig de 1958, l‘incident i les seves conseqüències es van recollir en l‘acta 

de reunió dels Jurats d‘Empresa: 
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La presidencia pasa a dar cuenta de las repercusiones a que ha dado lugar el paro producido 

en la Sección de Preparación, en virtud de las cuales fueron detenidas otros varios obreros de 

la misma. De ellos, algunos fueron puestos en libertad y readmitidos al trabajo, quedando 

actualmente retenidos y sujetos a jurisdicción gubernativa Josefa Ollé Gras, Jaime Juanpera 

Roselló, José Reina Domènech, Juan Mayor Gras y Pedro Comaposada Torres, habiendo la 

empresa rescindida el contrato también a estos dos últimos. Una vez más es lamentada 

aquella acción de indisciplina por todos los reunidos siendo en cambio elogiada la reacción 

del resto de personal y de los readmitidos por su entusiasta y eficaz colaboración en la 

reorganización del Trabajo en la subsección de Cardas a la que esencialmente afecta la 

ausencia de los citados.
193

 

 

Segons el testimoni de Pere Comaposada, la Guàrdia Civil va entrar a la fàbrica i va començar 

a cridar gent per endur-se-la, entre ells José Reina i Josefa Ollés que no hi tenien res  a veure. 

A l‘hora de plegar, la Guàrdia Civil detingué a Comaposada que restà deu dies a les 

dependències policials de Via Laietana abans de ser enviat a la presó Model on va estar 

empresonat un mes. Quan tornà a Esparreguera, ningú no li donà feina i l‘alcalde l‘obligà a 

tancar la sabateria que tenia perquè ―los rojos no pueden trabajar en España‖ i va haver de 

marxar a Alemanya.194 

4.6 El tancament de la fàbrica 

Fins a finals dels anys setanta, la indústria tèxtil espanyola va estar protegida, orientada 

principalment al mercat interior, però mantenia una limitada capacitat exportadora. Les ajudes 

a la inversió, l‘elevat nivell de proteccionisme i els baixos salaris van generar un creixement del 

sector tèxtil que va portar a una indústria d‘escassa productivitat i amb un elevat excés de 

capacitat productiva instal·lada. La crisi de finals dels anys setanta i el canvi amb les 

orientacions de política econòmica, iniciat en aquest període, van constituir el començament 

d‘una gran crisi d‘aquest sector i de la seva posterior transformació.195 

A Catalunya, el sector tèxtil va ser un dels sectors líders de la industrialització, de manera que 

també ho va ser de la desindustrialització. 

Aquesta crisi va portar al tancament de moltes empreses del sector tèxtil, com és el cas de 

Manufactures Sedó. El tancament d‘una de les fàbriques més importants de la població 

d‘Esparreguera va deixar molta gent sense feina i va comportar un increment important de 

l‘atur en aquesta població.  

Feien reunions, ja a l‘últim, que deien que si plegàvem o no. Va haver una temporada, ja al 

final de la fàbrica, que només anava un cop a la setmana, cada cop menys. Però no fèiem 

res, perquè no compraven material, llavors no hi havia feina. Els dos últims anys que vaig 

treballar, van disminuir l‘horari de treball i només treballàvem 4 hores
196

.  
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Treballadors de l’empresa ManufacturasSedó. 1976- 1978197 

GRUPS 
PROFESSIONALS 

Any 1976 Any 1977 Any 1978 

Alt personal 4 4 4 

Tècnics 125 122 70 

Administratius 37 35 20 

Subalterns 33 31 24 

Obrers 516 476 346 

TOTALS 715 668 464 

 

Va ser a l‘any 1979 quan Manufactures 

Sedó va presentar la suspensió de 

pagaments  i una sol·licitud de suspensió de 

contractes davant la Delegació de Treball. 

Un mes després, el comitè d‘empresa va 

presentar una carta al Delegat Provincial de 

Treball on exposava el clima d‘inestabilitat i 

tensió entre els treballadors provocat per la 

presentació de la suspensió de pagaments. 

El comitè reclamava que l‘empresa declarés 

les intencions que tenia pel que feia a la 

continuïtat o tancament dels diversos 

centres de treball. També, que l‘empresa 

assumís la seva responsabilitat, i que en 

cap cas es tractés de responsabilitzar els 

treballadors. Finalment, es demanava que 

l‘empresa exposés les raons que tenia per 

negar-se a dialogar amb el comitè                                                                   

 

d‘empresa.198 Aquest comitè estava format per sis homes i dues dones, Trinidad Castaños i 

Josefa Bernaus. 199  

Abans de la presentació de la suspensió de pagaments, ja s‘havien evidenciat dificultats en el 

funcionament de l‘empresa. Des de feia dos anys, els treballadors i treballadores patiren la 

irregularitat de les pagues o el no cobrament de la paga extra de Nadal. Per altra banda, 

l‘empresa, previ al tancament, també havia presentat un expedient de regulació per un període 

de sis mesos. 

 Si, abans de tancar, van haver uns dies de vagues, quan va disminuir la feina començaren a 

treballar sis mesos, desprès tres mesos, fins a tancar. Tothom feia vaga. Els del despatx no 

volien i es quedaven als despatxos però els obrers tots, si. Hi havia un sindicat
200

. 
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La situació dels treballadors s‘agreujava, a més, pel fet que un centenar de famílies vivien a la 

Colònia Sedó, i per tant, moltes persones patien perquè no només es quedarien sense treball, 

sinó també sense habitatge. Els treballadors i treballadores, conscients de la crisi que els 

afectava,  van començar una sèrie de protestes i mobilitzacions en els anys previs al 

tancament. 

Tenim constància que a l‘estiu de 1978 els obrers van realitzar una vaga de fam per exigir que 

se‘ls abonés la paga de vacances. Així ens ho relata Maria Cervera Antich i Carme Jiménez 

Mallorquí:  

Els treballadors van fer vaga de fam, però jo no. A l‘hora d‘esmorzar molta gent es passejava 

davant dels que feien vaga menjant ―el bocadillo‖. Jo vaig dir que això no ho faria i no em vaig 

moure del meu ―puesto‖.
201

 

 

La vaga de fam la vam organitzar al comitè 

d‘empresa, CCOO. Vam fer varies 

assemblees i llavors vam decidir tancar-nos a 

dins de la fàbrica. També vam tancar al Lluís 

Sedó (Luisito) al despatx i no el deixàvem 

marxar, però ell va trucar a la Guàrdia Civil i 

vam marxar tots.
202

 

 

El Nadal de l‘any 1978 els treballadors i 

treballadores realitzaren una tancada perquè 

l‘empresa no disposava de diners per pagar l‘extra 

de Nadal. Alhora, es va organitzar una manifestació 

de 400 treballadors que va recórrer tot 

Esparreguera en protesta per l‘impagament de la setmanada.                                  

Els treballadors es van reunir en assemblees i expressaren la seva oposició a la aprovació per 

part de la Delegació de Treball de la suspensió de contractes.  

Paral·lelament, els obrers, organitzats per torns, van iniciar la vigilància permanent de la 

fàbrica ja que l‘empresa s‘estava emportant la maquinària.  

Quan ja vam estar com un any que no rebíem diners i fins el tancament definitiu, anàvem al 

nostre torn corresponent, des de les sis de la matinada fins les dues del migdia, de les dues 

fins a les deu... Ens assèiem allà, tots amb el grup de cada secció i ens portàvem el nostre 

entrepà. Ens posàvem al voltant d‘un braser, fent guàrdia perquè no s‘emportessin les 

màquines. Pensàvem que si no ens pagaven, podríem treure els diners d‘allà. Vam fer acte 

de presència durant un any, sense cobrar i anant allà per torns
203

.  

 

Vam estar com dos anys anant sense fer res. Anàvem per la força, perquè no tanquessin la 

fàbrica. No es pot dir mai que els treballadors vam abandonar la fàbrica i per això van estar 

obligats a tancar.
204
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204

 Entrevista a Carme Jiménez Mallorquí 
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La patronal i la representació obrera van firmar un acte de conveni a la Delegació Provincial de 

Barcelona on l‘empresa es comprometia a modificar la seva decisió de rescindir contractes per 

cinc dies de suspensió d‘ocupació i un de treball. Però d‘aquest acord no es podrien beneficiar 

els 54 treballadors de la secció d‘acabats, ja que aquesta estava supeditada a la continuïtat de  

comandes.205
 

Els treballadors van sol·licitar que fos la Delegació de Treball qui es fes càrrec dels seus 

salaris durant els mesos de vigència d‘aquest 

contracte.   

Segons el testimoni de Josep M. Llopart, 

treballador de l‘empresa i secretari del Baix 

Llobregat Nord de la UGT206, 

Prometien molt als treballadors i mai 

complien el que deien. La gent no sabia que 

fer. L‘empresa ens tenien controladíssims 

perquè no ens hi fiquéssim molt com a 

sindicalistes.  

Van ser 3 o 4 anys de discussions fins que al 

final al 1979 es va tancar definitivament. Molta gent ja d‘alta edat, amb dificultats per trobar 

treball, es va veure al carrer. 

 

La fabricació de llençols, gèneres de punt i tot tipus de teixits fabricats per la Colònia Sedó des 

de 1840 va comportar en l‘últim any de funcionament de la fàbrica, una pèrdua de 80 milions 

de pessetes. Després de la suspensió de pagaments, el capital actiu patrimonial  era de 1.600 

milions de pessetes i els deutes es xifraven en 557  milions. Aquestes últimes dades incloïen 

salaris i pagaments que no van percebre els treballadors i treballadores.   

A la població d‘Esparreguera, la crisi de l‘empresa es vivia com un crac  econòmic irreversible. 

Al 1979 es va tancar l'empresa per suspensió de pagaments, no vam cobrar fins al 1982. Vam 

anar a jutjats i tot. El meu pare va haver de vendre tot el bestiar, perquè no teníem per 

viure
207

. 

 

Van anar venent els telers i les màquines per així pagar el que ens devien. A mi m'ho van 

pagar tot de mica en mica. Però sé de gent a la que encara li deuen diners
208

 

 

Segons el testimoni de Llopart:  

Eren conscients de que si treien la maquinària, encara que era molt difícil perquè era pesant, 

podrien treure diners.   

 

La presentació de la suspensió de pagaments de Manufactures Sedó, s‘emmarca en la crisi 

del sector tèxtil que vivia la comarca del Baix Llobregat. La crisi de l‘empresa va coincidir 

amb la de Catex, empresa tèxtil s‘Olesa de Montserrat. El tancament d‘empreses d‘aquestes 

i altres poblacions afectaria el 50% del cens laboral tèxtil de les localitats del nord del Baix  
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Llobregat. Concretament, es preveia en aquells moments que  

2000 persones es quedessin sense feina, xifra que es sumaria 

a les ja 2000 persones aturades que existien en aquell 

moment.  

Aquestes xifres eren alarmants i més tenint en compte que a 

mitjans de 1979 la totalitat de la comarca tenia 30.000 aturats  

dels quals 12.000 no cobraven el subsidi d‘atur.  

A finals de setembre de 1979 , seixanta membres de vint-i-dos 

comitès d‘empresa es van tancar a la Sala Municipal de 

l‘Ajuntament d‘Olesa, alhora que  400 treballadors de 

l‘empresa Sedó romanien tancats a la fàbrica de la colònia. 

Aquestes accions es van realitzar per recolzar les negociacions 

que la  Federació Tèxtil i de la Unió Comarcal del Baix Llobregat 

de CCOO estaven portant a terme a Madrid amb el Ministre de 

Treball. Al llarg dels mesos següents, els sindicats i membres dels comitès d‘empresa de les 

fàbriques Sedó i Catex, es reuniren en diverses ocasions amb representants dels Ministeris de 

Treball i Indústria per trobar alternatives al tancament de les fàbriques.  

El maig de 1980, el President de la Generalitat va reunir-se amb uns representants de 

l‘empresa Sedó que exposaren la necessitat de disposar de noranta milions de pessetes per 

aconseguir que la fàbrica mantingués part de la seva activitat. Aquesta proposta venia 

acompanyada per la signatura de tres-cents treballadors i treballadores. 

Els vells s'ho guanyen, els fills ho continuen i els néts pleguen. Estaven farts de la colònia i 

els problemes que els donaven. Ja ho tenien tot fet i van decidir tancar.
209

 

 

El tancament de l‘empresa, cent cinquanta anys després de 

la seva fundació, afectà 500 treballadors, en la seva majoria 

dones majors de 40 anys, i prop de 200 famílies, en les que 

la majoria de membres treballaven a l‘empresa. Segons 

una notícia de l‘època, l‘acomiadament massiu de 

treballadors i treballadores va fer duplicar el nombre de 

desocupats de la vila i alhora situà l‘índex d‘atur prop del 

30%.210 

La greu crisi del sector tèxtil portarà a l‘any 1979 al 

tancament definitiu de la fàbrica i a la desocupació lenta de 

les vivendes obreres. Entre 1973 i 1979 els plans de 

reconversió del tèxtil  per fer més competitiu el sector, 

havien costat prop de 95.000 llocs de treball a Catalunya.211 
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 Testimoni de Montserrat Salas 
210

 Xavier Sitjà. “ Suspensión de pagos en Sedó” . AMES. 
211

 MOTA, José Fernando. ― La reorganització del moviment obrer al tèxtil català.‖ (1960-1981). A Llonch (ed), 

Treball tèxtil a la Catalunya contemporània. Citat a Mary Nash. op. cit., p. 184. 

Treballadors de Can Sedó en 

una manifestació a  

Esparreguera. Font: AMES 
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5.CONCLUSIONS 

Durant el desenvolupament del treball, hem vist com la contribució del treball femení en la 

industrialització de Catalunya fou molt important. La industrialització va impulsar la contractació 

de dones i nenes ja que que la introducció de màquines requeria cada cop menys la força 

física i especialització i a més es pagaven uns salaris més baixos. Així, al sector tèxtil, pioner 

en el procés de mecanització, hi treballaran bàsicament les dones.  

Tot i aquesta importància, les dones sempre van ocupar els llocs de treball més devaluats i va 

ser molt difícil que fossin reconegudes per la societat.  

Un dels efectes de les noves formes de treball va ser que les dones van començar a ocupar 

espais públics en el món laboral al costat dels homes. En aquest sentit podem afirmar que la 

dona treballadora és el resultat de la revolució industrial, i no tant perquè la industrialització 

―creï‖ el treball de les dones, sinó perquè el fa visible i, conseqüentment el converteix en un 

problema social. Per exemple, regular si les dones poden o han de treballar. La qüestió del 

treball femení es converteix en un afer moral i no solament econòmic.  

Parlar sobre la dona en aquest treball suposa parlar de la seva importància a la vida familiar, a 

la fàbrica i la marginació que patí tant socialment com políticament. En la nova societat 

industrial, les obreres, pel fet de ser dones, es veien abocades a una explotació extrema i a 

unes condicions laborals i vitals encara més dures i precàries que els homes. La mateixa 

posició de subordinació que patien a la societat es reproduïa a la feina i a l‘àmbit familiar.  

Les pitjors condicions laborals de les dones es justificaven per la consideració que el pes de 

l‘economia familiar requeia sobre l‘home i l‘aportació de la dona era complementària, ja que la 

seva responsabilitat era tenir cura de la família. D‘aquesta manera, la producció econòmica de 

les dones va prendre un valor secundari.  

La jornada laboral de les dones era també més llarga, fet que responia a la idea que el treball 

de la dona era un producte de qualitat inferior al treball de l‘home i que, per tant, havia de ser 

compensat d‘alguna manera, i la forma de fer-ho era ampliant les hores de treball. 

Les primeres lleis que van regular el treball de les dones i els nens van suposar un fre a 

l‘activitat de les dones. Principalment, la prohibició del treball nocturn femení que establí la llei 

de 1900 , suposà l‘exclusió de la dona de determinades feines i de certes oportunitats laborals 

així com de beneficar-se dels jornals més elevats pagats pel treball nocturn. 

Els sindicats no consideraven convenient la presència de les dones en les seves 

organitzacions. Aquesta idea va provocar també l‘ocultació dels conflictes protagonitzats per 

dones. El moviment obrer es definia en masculí i les reivindicacions de la dona no hi tenien 

cabuda. Els mateixos obrers van veure les dones com a eterns rivals que competien amb ells 

per un lloc de treball i  van trigar a solidaritzar-se davant les condicions de treball que patien 

les dones en el món fabril.  
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Malgrat la seva contínua marginació, les dones van tenir un paper important en la construcció 

de la societat contemporània. Les dones van desenvolupar les seves pròpies estratègies per 

fer-se visibles en un món on el discurs de gènere les relegava al seu paper a la llar, com a 

esposa i mare. 

Les dones s‘organitzaren i es mobilitzaren i d‘aquestes accions n‘hem volgut deixar constància 

al llarg del treball. Les trobem protagonitzant vagues i protestes tant en solidaritat amb els 

companys represaliats com per reivindicar millores en les seves condicions de treball, o per 

protestar contra l‘encariment del cost de la vida. Algunes de les seves protestes van acabant 

arrossegant la resta d‘obrers, malgrat la reticència d‘aquests pel fet de ser liderades per dones. 

Moltes vegades, serà l‘acció vigorosa i contundent d‘aquestes les que encoratjaran els obrers 

a mantenir-se en vaga fins aconseguir les seves reivindicacions.  

Sovint, foren represaliades per aquelles accions i fins i tot marginades, per no seguir el 

comportament que s‘esperava d‘una dona. Podem recordar, en aquest sentit, la vaga de les 

teixidores d‘Igualada de l‘any 1885.   

No són molts, però, els autors que recullen les mobilitzacions de les dones, i en canvi són 

molts els que tracten el moviment obrer, encara que, sortosament, en els darrers anys s‘ha 

començat a evidenciar i valorar el paper de la dona dins del moviment obrer. 

A Catalunya, com a gairebé arreu, la importància històrica de les dones en el sector tèxtil, va 

fer que fos en aquest sector on comencessin les primeres vagues protagonitzades per dones 

al segle XIX i que es prolongaran al llarg del segle XX. A Catalunya, hem vist com en el conjunt 

de vagues del sector tèxtil entre 1905 i 1921, la participació de dones fou superior a la dels 

homes. També les dones van liderar la primera gran vaga del franquisme, concretament a 

Manresa a l‘any 1946. 

L‘estat franquista va suposar un retrocés en els drets conquerits per la dona durant la 

República. El nou estat va dissenyar un model de dona relegada a la llar, amb les úniques 

funcions de mare i esposa i li  va  negar els drets més bàsics,  com el dret al treball de les 

dones casades. Les dones, però, havien de treballar per garantir la subsistència de la família i 

ho van fer amb unes condicions pitjors que la dels obrers, tal com han manifestat sovint les 

nostres entrevistades.  Les poques possibilitats de promoció dins del món laboral i els baixos 

salaris van abocar moltes dones al treball submergit. Com a conseqüència d‘aquesta situació 

són encara moltes les dones que avui en dia no tenen dret a una pensió i quan la tenen, 

aquesta és insuficient. 

A partir dels anys setanta, la reivindicació ―a igual treball, igual salari‖ es va fer més comú entre 

les dones. L‘actitud de les treballadores estava canviant, i en això havia contribuït sens dubte, 

l‘acció d‘algunes militants d‘organitzacions antifranquistes i les organitzacions feministes. 

A la Colònia Sedó, les dones van representar des de l‘inici el col•lectiu més nombrós de la 

fàbrica. Procedien principalment  d‘Olesa de Montserrat i d‘Esparreguera i des d‘aquestes 
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poblacions, anaven a peu a treballar, amb els nadons en braços, per un camí sense llum i 

dolent. A la fàbrica, les dones s‘ocupaven de les feines poc qualificades i pitjors pagades. 

Treballaven en condicions extremes. En sortir, els esperava la feina de casa, molt més dura i 

lenta que avui dia. El treball, per tant, era continu, extrem i esgotador. Les pèssimes condicions 

de feina i vida van ser evidenciades per O. Valls, metge d‘Esparreguera, que a l‘any 1932 va 

escriure ―Topografía médica a Esparreguera‖,  on mostrava aquesta preocupació per les 

condicions de treball que revertien en la salut de les dones, en la maternitat i en els nadons. 

Les dones amb fills petits són les més presents a la fàbrica, en contra de la idea que es té que 

les dones deixaven de treballar per les dificultats de cuidar els infants i fer alhora una llarga 

jornada a la fàbrica. Per contra, ens trobem que les dones deixen de treballar quan els seus 

fills ja tenen edat per fer-ho ells. Aquesta situació mostra que el treball de les dones era 

fonamental per a la subsistència de la família. 

La colònia, en canvi, va ser un refugi per dones solteres, separades, mares amb fills, amb una 

situació familiar poc ortodoxa  a l‘època i que van voler aprofitar l‘oportunitat de viure i treballar 

en un lloc aïllat. 

Les dones de la colònia també es mobilitzaren. L‘any 1855 es formà una comissió de 

treballadors per resoldre un conflicte que esclatà a la fàbrica de Can Sedó, on s‘esmenta la 

participació ―d‘homes i dones‖. Més endavant, disposem de notícies que ens parlen de la 

participació activa de les dones en la vaga de 1883 i la de 1900. Fins i tot es coneixen el nom 

d‘algunes de les dones que es van destacar en les protestes. Aquestes mobilitzacions 

d‘obreres tenen, a més, força rellevància en el sentit que es van produir en un nucli petit i aïllat, 

com era la colònia, i allunyat de les ciutats i nuclis industrials importants.  

Tot i que no disposem de dades concretes de vagues i protestes protagonitzades per dones en 

els anys posteriors, això no suposa que no intervinguessin en els conflictes obrers. Més aviat 

es podria interpretar com a mostra de la mentalitat de l‘època que no considerava rellevant el 

paper de la dona en el món laboral i per tant, l‘ocultava. 

La majoria de dones que hem entrevistat no recorden l‘existència de vagues o protestes a la 

fàbrica durant la dècada dels seixanta. En canvi, sí que ens deixen el seu testimoni de 

participació en les protestes que es van dur a terme a la fàbrica, abans del seu tancament 

definitiu l‘any 1979. Llavors, les dones van tenir veu pel fet que també perillava el seu lloc de 

treball i van formar part del comitè d‘empresa que va negociar el tancament de la fàbrica. 

La majoria de dones entrevistades es queixaven de les llargues jornades de treball, que 

començaven ja a la matinada, quan es llevaven ben d‘hora per recórrer el llarg camí cap a la 

fàbrica si venien de les poblacions properes. També, de cobrar uns sous més baixos que els 

homes malgrat que consideraven que elles treballaven igual o més que els homes. 
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1.13 Notícia sobre l’enderrocament de la colònia 

Empieza el derribo de la colonia textil Sedó en Esparreguera  El País. 19 agost 2018 

Hace 28 años que la turbina hidráulica que abastecía 
de energía la fábrica textil de Antoni Sedó, en 
Esparreguera (Baix Llobregat), dejó de funcionar. El 
tiempo, sin embargo, no ha pasado en las viviendas de 
trabajadores de la fábrica. Allí siguen 120 habitantes, 
la mayoría ex empleados del recinto. En 1980, la 
marcha precipitada del jefe de la fábrica permitió a los 
vecinos de la colonia permanecer en sus viviendas, 
que resisten en condiciones precarias. 
Fruto del acuerdo entre los vecinos, el Ayuntamiento 
de Esparreguera y el Incasòl, la Generalitat se 
comprometió en 2003 a renovar y ampliar el recinto, 
construido en 1846. Ayer, con el inicio del derribo de 
parte de la colonia, el sueño de las familias que viven 
en ella empezó a cumplirse: "Estamos muy 
satisfechos. Ver las máquinas por el pueblo nos hace 
mucha ilusión, vivíamos en unas condiciones muy 
malas", explica Juan Flores, presidente de la 
asociación de vecinos de la colonia Sedó. 

 

1.14 Bons temps per a la Colònia Sedó 

A principis de l‘any 2018 un grup de persones conscients 
que calia preservar la Colònia Sedó i el seu patrimoni 
industrial d‘excepcional valor van constituir l’Associació 
per la defensa del patrimoni de la Colònia Sedó i els 
seus entorns.  
 
En el punt de mira de l‘associació no només es troba la 
Colònia Sedó sinó també el seu entorn on es poden 
identificar fàcilment formacions geològiques singulars, 
camins a la vora del riu de valor biològic, botànic i 
paisatgístic poc habituals, i fins i tot diversos vestigis 
històrics del nostre passat medieval força ben conservats i 
no gens menyspreables. Tot plegat concentrat en un radi d‘uns pocs quilòmetres. 
 
Segons l‘Associació,  tot aquest patrimoni, malgrat les actuacions que s‟han fet al llarg 
d‟aquests anys, està actualment clarament infrautilitzat, és relativament poc conegut i té un 
marge per un creixement potencial enorme. Un patrimoni compartit entre diferents municipis de 
la zona i que entre tots hem de saber potenciar i revaloritzar.  
 
L‘Associació es va presentar el 16 de febrer a Esparreguera, a Can Pasqual, i posteriorment 
ho va fer a Olesa de Montserrat.  
Els objectius d‘aquesta associació són:  

- Vetllar per la conservació, rehabilitació i 
promoció d‘aquest patrimoni. 

- Promoure activitats i accions diverses per 
donar a conèixer el lloc, la seva història i la 
seva riquesa natural i paisatgística. 

- Actuar sempre d‘una manera integral, i estar 
amatent per la bona convivència amb les 
persones i els usos que actualment té la 
Colònia. 
El president de l‘ACSE és Josep M. Cobos, 
la vicepresidenta és Gràcia Dorel-Ferré, una 
de les màximes persones expertes en la 
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Colònia Sedó, i el càrrec de secretari l‘ocupa Xavier Mas. 

 
1.15 Entrevista a Josep M. Cobos, president de l’Associació de Can Sedó. Font: On 
anem? 
L‘Associació per a la defensa del patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn, que s‘ha 
presentat aquest mes de febrer a Esparreguera i a Olesa, neix amb l‘objectiu de potenciar i 
revitalitzar la colònia industrial i el seu entorn 
natural per convertir-la en un pol d‘atracció 
cultural i turística. Parlem amb el seu president, 
Josep Maria Cobos, perquè ens expliqui més 
detalls sobre els objectius i activitats d‘aquesta 
nova entitat. 
Com neix l’Associació per a la defensa del 
patrimoni de la Colònia Sedó? 
L‘associació neix per impuls i iniciativa de 
Gràcia Dorel Ferrer, una esparreguerina 
exiliada a França, on des de fa anys exerceix la 
seva activitat docent com a experta en 
patrimoni industrial a nivell europeu. Al 
setembre del 2017 es va posar en contacte 
amb mi perquè feia anys que tenia inquietuds 
sobre la protecció i el reconeixement del valor 
de la Colònia Sedó i em va convèncer sobre la 
necessitat de tirar endavant aquest projecte. I, 
després d‘uns mesos de treball intens, el passat 16 de febrer vam fer l‘assemblea fundacional 
de l‘associació.  
Quina importància va tenir la Colònia Sedó pel desenvolupament econòmic i social de la 
zona? 
La colònia ha marcat durant molts anys el destí, l‘evolució política i socioeconòmica d‘aquest 
territori, però la seva importància l‘hem de situar a escala espanyola i europea. A nivell 
espanyol, és la colònia industrial més gran de totes les que van existir i, a nivell europeu, és de 
les més importants. No només pel que fa a la mida – el nombre de treballadors, més de 2.000, 
i telers-, sinó també perquè va ser pionera a nivell tècnic. La Colònia Sedó quadruplica 
l‘energia de qualsevol de les altres colònies que trobem al Llobregat perquè el fill del fundador, 
Josep Puig i Llagostera, va buscar la forma d‘augmentar la potència del riu desviant part del 
seu cabal i canalitzant-lo subterràniament. Tota aquesta estructura després es va transformar 
en una petita central elèctrica, convertint la Colònia Sedó en la primera de Catalunya que 
funcionava autònomament. 
 La gent d’Olesa i Esparreguera és conscient del valor que ha tingut la colònia? 
Els olesans es troben una mica distanciats de la Colònia Sedó perquè no va causar el mateix 
impacte econòmic que va tenir sobre Esparreguera. I a Esparreguera hi ha una relació 
ambigua. Pels joves casi ni existeix i la immensa majoria de la gent no l‘ha visitat mai. I per la 
gent més gran, per una banda era una font de riquesa, però també la presència d‘un amo molt 
poderós que condicionava molts aspectes de la vida del poble. Tot i això, les persones que hi 
van treballar tenen un record més o menys dolç. 
 Quin és l’estat actual de la Colònia? 
La part productiva de la colònia es va anar morint de manera progressiva des de finals de la 
dècada dels 60 i el 1980 va tancar definitivament, coincidint amb la crisis de la industria tèxtil a 
Catalunya. La major part de les naus es van convertir en un polígon industrial que, actualment, 
acull una cinquantena de petites empreses que es dediquen a activitats diverses. També hi ha 
el museu, propietat del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, que funciona a mig gas. 
Després hi ha una altra part d‘habitatge, on cada cop hi viu menys gent, i un gran espai 
residencial, on hi havia els habitatges dels obrers, l‘escola, el safarejos, la sala recreativa… 
que és propietat de l‘Incasol i que està tancat i en procés de degradació. Actualment la colònia 
està catalogada com a patrimoni industrial de Catalunya i d‘Espanya, però no gaudeix de cap 
protecció davant de determinades actuacions. 
 I davant d’aquesta situació, quins objectius té l’associació? 
A llarg termini volem que la Colònia Sedó es converteix en un pol d‘atracció a nivell 
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cultural,  d‘oci i turístic, realitzant prèviament les actuacions de conservació, rehabilitació i 
promoció necessàries per aconseguir-ho. També volem promoure la recerca i la recuperació 
de la memòria històrica, fixant-nos especialment en la vida de la dona a la colònia. I, en tercer 
lloc, volem potenciar l‘entorn i crear rutes que aglutinin elements que poden resultar d‘interès: 
el riu, zones geològiques, ponts, ermites… Tot això tenint en compte el respecte pels diversos 
usos que avui té la colònia. 
 Quines són les primeres actuacions que teniu previst fer? 
La primera qüestió que hem d‘abordar és la protecció de la colònia. Hem d‘aconseguir que la 
Colònia Sedó sigui considerada Bé Nacional d‘Interès Cultural. 
 Què ha de fer la gent que vulgui participar en l’associació? 
Poden participar en el desenvolupament d‘activitats concretes però també poden donar suport 
al projecte i l‘objectiu que perseguim fent-se socis. Si l‘associació té l‘escalf de molta gent 
tindrem molta més força. 
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2. Entrevistes 

2.1 Joana Roig Cols  

Joana Roig Cols va néixer a l‘any 1935 a Esparreguera, a la Colònia Sedó.  

Quan va començar a treballar a la Colònia Sedó? 

Als 16 anys ja em vaig anar a apuntar i de seguida em van agafar. Em van ensenyar a treballar 

a totes les seccions en 8 dies. Els meus pares ja treballaven allà. El meu pare als Carburos i la 

meva mare als telers. Jo estava a la secció de la viscosilla. Però no va tenir molt èxit aquest 

gènere i van anar liquidant-lo fins acabar amb el cotó que era més segur. Va ser el meu únic 

treball fins que em vaig casar i vaig tenir dues filles. El meu marit s'enfadava perquè no podia 

cuidar dels fills, de la casa ni d'ell si treballava. Ell no era home per cuidar de les nenes i 

necessitava la dona a casa. 

On vivia? 

Jo vivia a una casa que li deien Can Teodoro, que estava dins del terme de la colònia i 

d‘Esparreguera. Baixava a treballar a la colònia. Havia de caminar tres quarts d'hora des de 

casa meva fins a la fàbrica. Quan em vaig casar, vaig venir a viure a Esparreguera.  

Als meus pares, igual que a molts treballadors, els facilitaven una casa gratis, sempre i quan, 

tant l'home com la dona, treballessin a la fàbrica. La meva mare treballava als telers i el meu 

pare als carburos. D‘aquesta manera ja agafaven a treballar a la parella i després als fills. 

Com era l‟horari? 

L‘horari de matí era de sis del matí fins les dues del migdia, amb uns descans a les 9 h de 

mitja hora. No hi havia cap descans més. Menjàvem el que ens posàvem els pares. Un tros de 

pa amb una mica de melmelada o qualsevol tonteria. Allò era l‘esmorzar, no hi havia diners per 

molt més. 

A les tardes, anava ajudar el meu pare a la vinya. En teníem una a Can Castells. 

Deixava  les seves filles a la guarderia? 

Sí. Encara vaig treballar uns anys quan les vaig tenir, fins els 22 anys. Es portaven 13 mesos. 

Les monges cuidaven de la nostra canalla. Eren una sis monges. Les cuidaven molt bé. 

Plegava 5 minuts abans, anava a buscar les nenes i cap a casa. Em donàvem mitja hora per 

anar a donar llet a les nenes que estaven a la guarderia. 

Els que manaven eren sempre homes? 

Sí, sempre. L‘encarregat era un noi. Després, el president que estava al despatx, que nosaltres 

li dèiem la taula. Eren molt bones persones. En canvi, els treballadors, tant podia portar una 

màquina un home com una dona. 

Va saber d‟algun sindicat de treballadors o alguna associació? 

Hi havia sindicat a Esparreguera, però a la colònia no. Si tenies qualsevol queixa sobre el 

treball, podies anar a allà per demanar solucions, es podien raonar. Jo no hi vaig anar mai, 

encara que hi havia total llibertat. 

Els sous eren molt baixos? 
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Era molt poc el que es pagava, per tant era necessari que la dona també treballés per anar 

fent el mes. Si podíem guardàvem el que podíem en una tarrineta, per anar tirant. El meu 

home treballava pel seu compte, en un taller.  

Què hi havia a la colònia? 

Hi havia de tot, de tot se‘n cuidava Manufactures Sedó. No calia pujar a Esparreguera per res. 

Teníem una infermeria a la colònia, on  podies anar quan volguessis. Era molt bonic tot. Tinc 

molt bon record d‘aquesta etapa. Tant de l‘empresa com de la gent que vaig conèixer. 

 

2.2 Juana Lardín 

Juana Lardín, va néixer a Múrcia l‘any 1955. 

Quan va començar  a treballar a la Colònia Sedó? 

Vaig començar a treballar als 13 anys, no tenia l‘edat per treballar, que eren 14 anys. Havia 

d‘amagar-me quan veiés a algú ben vestit, amb corbata, m‘amagava al lavabo i fins que no 

m‘avisessin no podia sortir; tiraven un pal a la porta del lavabo i llavors tornava a la meva 

màquina.  

Jo treballava en una fàbrica que hi havia al costat on feien catifes. Treballava unes hores, 

llavors el director de la fàbrica Sedó  em va veure i em va dir que si servia per treballar en 

aquella fàbrica doncs també en la Sedó, això ho feia perquè la joventut no marxés fora. Si 

algun fill d‘una família no treballava a la colònia, amenaçaven els pares de perdre una 

habitació de la ―vivenda‖. Si volia estudiar no, però si algú no volia treballar a l‘empresa aquí, 

doncs sí. Amenaçaven que li tancarien una habitació però mai ho feien, només per donar por, 

llavors es veien obligats a treballar a la fàbrica per por.  

Vaig treballar 12 hores diàries gairebé fins que van tancar, des dels 13 anys. Feia 8 hores a la 

fàbrica de Sedó i 4 hores a la fàbrica de catifes. 

Els seus pares treballaven a la fàbrica?  

La meva mare sí que va treballar a la colònia però el meu pare no perquè estava malalt. Ma 

mare treballava en el sector del telers. Jo treballava en el sector de la filatura, en una altra nau, 

sempre vaig treballar en aquest sector. Al poc temps de començar a treballar jo a la fàbrica, 

ella va deixar de treballar perquè érem vuit a casa, i entre treballar, la casa i tots nosaltres, era 

dur per a ella. Nosaltres els dissabtes ens dedicàvem a netejar la casa i els diumenges 

donàvem voltes per la colònia.   

Com eren els horaris? 

De dos quarts de cinc de la matinada, amb un descans de mitjà hora a les nou del matí, fins a 

les dues del migdia. A l‘horari de tarda, començaven a dos quarts d‘una del migdia fins vuit  

hores més. Hi havia molta gent que feia hores, venia molta gent de fora amb fills, de Granada, 

Andalusia..., per a que poguessin treballar aquí, els donaven una casa amb un mínim de 

lloguer, eren tots famílies nombroses. A vegades jo treballava unes hores els dissabtes.  

Quan era època que baixava la feina a la fàbrica, baixaven les hores, llavors anava a aprendre  

a cosir i brodar a Olesa. 
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Com va saber la teva família de la Colònia Sedó? 

El meu pare que anava al bar a jugar quan encara vivíem a Sant Vicenç, es va assabentar que 

hi havia una colònia a Esparreguera, on donaven pis a les famílies nombroses.  Llavors va 

anar el meu germà gran a preguntar i li van dir que sí que ja podíem anar a treballar tots (8 

germans). Fins i tot la meva mare, que ja era gran. 

Havies de tenir alguns coneixements previs per treballar? 

No, només la cartilla del col·legi. Et ficaven a treballar i durant un període de temps com 15 

dies o un mes, les senyores més grans que treballaven t‘ensenyaven com utilitzar les 

màquines. 

Els encarregats eren homes? 

Sí, sempre eren homes, mai eren dones. Els homes eren els que manaven. Ells eren els 

mecànics, encarregats i totes aquestes tasques. 

Hi havia moltes diferències entre homes i dones? 

Sí, sempre li donaven a l‘home  una mica de més càrrec i responsabilitat i les dones sempre 

havien d‘obeir. Les dones a més de fer treballar a la fabrica també havíem de fer les tasques 

de la llar.  

Les dones sempre cobraven menys que els homes, encara que fessin el mateix treball, un 

teixidor i una teixidora per exemple, l‘home sempre cobrava més que la dona. Només pel 

simple fet de ser home. Molt cops deien que era perquè l‘home tenia més força que la dona, 

però per moltes feines la força no tenia importància. Jo treballava més que el meu marit, que 

era un simple mecànic. Jo havia d‘estar totes les hores al costat del teler mentre que ell feia 

quatre arranjaments i després a veure les mosques passar. 

Nosaltres ho vèiem normal perquè ho havíem vist així sempre. Jo quan em vaig casar 

treballava amb el meu marit i ell cobrava molt més que jo, encara que ell fes una mica de 

mecànica, ell guanyava molt més que jo, i jo treballava molt més que ell. Tota la maquinària 

tenia més treball que no fer de mecànic, que era arreglar una cosa i mirar les mosques. 

Eren dures les condicions? 

Sí, érem molt jovenetes per tanta feina i càrrec, per tantes hores. Jo arribava a casa al migdia i 

quan la meva mare em feia el dinar, em dormia amb el plat a taula i  tocava una sirena per 

avisar que tocava treballar i sortia corrents. 

Quan va deixar de treballar a la fàbrica? 

Quan va tancar. Quan vaig tenir el primer fill treballava a la fàbrica. Quan anava a treballar la 

meva sogra em cuidava el fill, en canvi, ma germana el deixava a la guarderia que havia a la 

colònia. Allà li donaven una hora perquè li donés de mamar, ja que estava a prop de la fàbrica. 

Va viure alguna aturada tècnica?  

Sí, abans de tancar, van haver uns dies de vagues, quan va disminuir la feina començaren a 

treballar sis mesos, desprès tres mesos, fins a tancar. Tothom feia vaga. Els del despatx no 

volien i es quedaven als despatxos però els obrers tots, si. Hi havia un sindicat. 

Tenies relació amb l‟amo? 
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Vaig conèixer a l‘amo, però només de vista, perquè no es quedava parlant amb els 

treballadors, només passava. Ell vivia a Barcelona, i a la colònia tenia una casa per quan es 

quedava, amb una criada i jardiner.  

 

2.3 Montserrat Salas Esteve 

Montserrat Salas Esteve va néixer a l‘any 1928 a Esparreguera.  

Quan va començar a treballar? 

Als 14 anys em van apuntar però no vaig començar a treballar fins un any després. Em vaig fer 

mal amb 15 anys, feia pocs mesos que treballava, amb les màquines de les ratlladores. 

Aquestes, ratllen el vellut amb unes ganivetes, em vaig distreure un moment i em va enganxar 

la mà. Com em vaig fer tan mal, la meva mare només que demanava que em tornessin a les 

nuadores, on vaig començar a treballar.  

Va anar a l‟escola? 

Sí, quan els meus pares treballaven jo anava l‘escola. Quan érem petits anàvem tots barrejats, 

però, de més grans, ens separaven en nens i nenes, cada un amb un mestre diferent. Quan jo 

anava no hi havia monges, però després, quan ja vaig portar les meves filles sí que n‘hi havia.  

Com era l‟horari? 

Vaig començar anant de dia, llavors anava de les sis del matí fins a dos quarts de dues. 

Després, em van posar de tarda, millor, perquè no havies de llevar-te tan d‘hora. La porteria si 

feies tard no et deixaven entrar. Llavors el nostre pare, per por que ens dormíssim, ens feia 

llevar molt d‘hora i molts cops vam haver d‘esperar-nos fins que eren les sis del matí. El torn 

de tarda era de dos quarts de dues fins a les deu de la nit. Això era de dilluns a dissabte. Però 

els dos últims anys plegàvem abans, perquè anaven retallant hores. 

Va anar algun cop de nit? 

Quan em van posar a les ratlladores, llavors no hi havia corrent de llum i ens feien anar de nit. 

Era de quarts d‘onze fins a les cinc del matí. Quan arribaves a casa ja no veies de cap ull. 

Totes érem molt joves. Però després ja va haver-hi el corrent i van treure el torn de nit. 

Com eren els sous? 

Eren baixíssims. Quan vaig entrar a treballar cobrava 29 pessetes. Quan em vaig casar jo 

cobrava 112 i el meu marit 171 (ell no treballava a la colònia, treballava a la fàbrica molí). Però 

havíem crescut ja amb aquestes diferències.  

 

Hi havia més diferències entre l‟obrer i l‟obrera? 

És clar. Als telers hi havia un rellotget que controlava el treball. Llavors quants més números  

feies,  més cobraves. Coneixia una dona que estava negre. Perquè a la nit hi havia un home, 

al mateix teler que ella, que  feia molts menys números que ella. Però els homes per tenir la 

cara bonica ja cobraven més. Deia, o xerra molt i el teler està parat o no treballa gens. Feien la 

mateixa feina però ella cobrava molt menys.  

Eren molt dures les condicions? 
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Tan dolentes com vulguis. Com ningú cridava, ni es queixava, feien el que volien.  

Va viure vagues o aturades tècniques? 

Vagues no, soroll sí. Sobretot al final. Feien reunions, ja a l‘últim, que deien que si plegàvem o 

no. Va haver una temporada, ja al final de la fàbrica, que només anava un cop a la setmana, 

cada cop menys. Però no fèiem res, perquè no compraven material, llavors no hi havia feina. 

Els dos últims anys que vaig treballar, van disminuir l‘horari de treball i només treballàvem 4 

hores.  

Ens feien sortir al carrer quan venien els comitès a donar-nos lliçons, encara que tot ja estava 

perdut. Un cop que va venir un home, de no sé quin partit, que ja havia vingut altres cops 

representant un altre sindicat o comitè diferent,  jo li vaig dir, davant de tothom, vostè no era de 

no sé quin sindicat i ara de les comissions obreres? Vostè es canvia l'americana del cantó que 

li convé.  

Va estar afiliada a algun sindicat? 

T'obligaven a afiliar-te a un sindicat que es deia USO. 

Què passava quan algú reivindicava? 

Coneixia un home que treballava de jornal que sempre feia ―soroll‖, així ho deia jo perquè 

quasi mai aconseguien res. El van posar d'encarregat i llavors es va acabar tot. Així arreglaven 

les coses a la fàbrica, callant a la gent. 

Ens pot parlar sobre l‟època de la Guerra Civil? 

Durant la guerra, que ja vivíem a la colònia, van treure tots els sants de l'església i de les 

cases a la plaça i els van cremar. Me‘n recordo que el meu pare, per evitar que cremessin uns 

quadres, els va enterrar. Al final van acabar podrits, perquè eren de paper. 

Van agafar el capellà de Can Sedó. Se'l van emportar en un camió com si anessin cap a la 

Puda. No es va saber res més d'ell. Ja us podeu imaginar el que va passar. 

Com va ser el tancament de la fàbrica? 

Els vells s'ho guanyen, els fills ho continuen i els néts pleguen. Estaven farts de la colònia i els 

problemes que els donaven. Ja ho tenien tot fet i van decidir tancar. 

Un cop van tancar un director (Javier) al despatx fins una setmana, els obrers revolucionaris, 

per demanar millores i que no tanquessin. 

Van anar venent els telers i les màquines per així pagar el que ens devien. A mi m'ho van 

pagar tot de mica en mica. Però sé de gent a la que encara li deuen diners. Quan va tancar la 

fàbrica vaig deixar de treballar. Només anava a cases a ensenyar les nenes a cosir.  
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2.4 Antonia Motos Robles  

Antonia Motos Robles, de 60 anys, va néixer a Puebla de Don Fadrique, Granada, al 1958 i 

quan tenia 3 anys va venir a Catalunya. Els seus pares van venir des d‘Andalusia fins a 

Catalunya amb 4 fills (al final, van ser 10 fills). El seu pare era pastor i nosaltres masovers. 

Vivien en la província de Lleida i després van venir a la Colònia Sedó.  

Quan va començar a treballar? 

Vaig començar als 14 anys a la colònia, va ser el meu primer treball i únic. Vam saber de la 

fàbrica perquè el meu pare va saber que hi havia més indústria a Barcelona i feia falta gent a 

Can Sedó. Quan nosaltres treballàvem anaven autobusos del Sedó a Andalusia per buscar  

gent per treballar.  

Com eren els horaris de la colònia? 

Hi havia tres torns. Nosaltres vivíem al Puig i baixàvem a treballar a la fàbrica. Uns germans 

meus feien el torn de matí, de cinc de la matinada a dos quarts de dues del migdia. Altres, de 

dos quarts de dues fins les deu de la nit. Però nosaltres mai vam treballar de nit.  

Com eren les cases? 

Quan es casaven demanaven casa. Abans vivíem amb els pares al Puig que també era de la 

colònia Sedó. Però aquelles cases eren per a famílies nombroses, llavors, allà només vam 

estar de solters.  

A quina secció va treballar? 

Vaig treballar a les contínues, també treballaven homes però només per ajudar-nos. Per 

exemple, si se‘ns acabava el cabdell de llana ells ens el canviaven o si es trencava la màquina. 

El que és fer anar la maquinària ho fèiem les dones. Les dones més grans ensenyaven les que 

veníem noves, perquè tenien més experiència, però eren molt repel·lents i no volien ensenyar 

les noies joves quan entraven. Llavors, jo les ajudava, i em deien que no havia de fer perquè 

sinó sabrien més que jo. A mi això no m‘importava.  

Va viure alguna vaga? 

Vaig viure la vaga de 1977 i al 1978 la segona vaga que era de vaga de fam del comitè durant 

una setmana. Al 1979 es va tancar l'empresa per suspensió de pagaments, no vam cobrar fins 

al 1982. Vam anar als jutjats i tot. El meu pare va haver de vendre tot el bestiar, perquè no 

teníem per viure.  

Com eren els sous? 

Eren molt baixos. Però jo tot i així guanyava més perquè era molt bona treballadora i em van 

posar una ―prima‖. Els sous variaven molt, segons la màquina que portessis, si eres home o 

dona,... 

Com era el comitè d‟empresa? El comitè de l‘empresa estava compost per homes, sí que és 

veritat que hi havia una dona, però majoritàriament sempre eren homes. Em vaig apuntar més 

d‘un cop, però em van negar estar perquè nomes tenia 19 anys, era molt joveneta. Jo era molt  

revolucionària.  

Va conèixer a l‟amo? 
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No hi havia molta relació. A la meva època, quan jo treballava a la fàbrica Sedó, l‘amo donava 

el llibre i un crucifix a tots els nens quan feien la comunió. També el dia de reis, a la sala de 

l‘Ateneu, els donaven regalets a tots els fills: una nina, un cotxet petit,... eren detalls que es 

tenien en compte i eren molt macos. 

Com era la guarderia de la colònia? 

Al principi la van portar un grup de monges, però més endavant van ser les treballadores que 

se‘n cuidaven. De les 8 hores de la jornada laboral, una mare tenia dret a donar de mamar 

durant dues hores.  

Es podia afiliar a qualsevol sindicat lliurement? 

Sí. Només hi havia la U.G.T i C.N.T Jo mai em vaig afiliar a cap sindicat, era rebel fins per 

això. Quan hi havia vagues jo deia que la feia si em donava la gana si no, no, amenaçava i tot.  

Eren clares les diferències entre l‟obrer i l‟obrera? 

Sí. Els homes eren uns ganduls, menys els que estaven en turbines i tints, que havien de 

treure la feia a força. Els altres no treballaven gens, estaven sempre al lavabo fumant. Érem 

les dones qui treballàvem, però no ens queixàvem, estàvem acostumades. Quan vaig créixer i 

em vaig espavilar per donar-me compte de tot, la fàbrica ja va tancar. 

Com eren les condicions? 

Jo era molt treballadora. Depèn del fil que ens posaven, donaven més velocitat a la màquina 

perquè produíssim més. Hi havia moments on per impotència de no arribar, de no portar el 

ritme de la màquina acabaves plorant. Amb tanta velocitat, al mínim error que feies la tela es 

trencava, era impossible. Demanàvem vidres trencats d‘amagat per anar tallant el fil, però era 

molt perillós perquè podies marcat el cabdell, llavors et rondinaven. Jo tenia sempre trossos de 

vidre. Un dia em vaig cabrejar molt, i vaig tallar amb el vidre tota la tela que havia fet. Llavors 

vaig anar al contramestre, que estava en una sala que tenia vidrieres per vigilar-nos, a dir-li 

que no podia més, que les màquines anaven a molta velocitat. Vaig amenaçar, fins i tot, en 

plegar i anar-me‘n a casa. El meu pare es va enfadar molt, era molt estricte amb mi, no em 

deixava fer res. Jo volia anar a treballar a la Flex que es cobrava moltíssim més, però ell em 

deia que no, que allò era per a putes. Llavors, el contramestre, desprès del que vaig fer, li va 

explicar al meu pare i em va rondinar molt. Al final, vaig aconseguir que em pugessin una mica 

el sou i que em posessin una ajudant durant els dies que havíem de fer aquell tipus de fil que 

era la viscosilla. 

Com va viure el tancament? 

Quan ja vam estar com un any que no rebíem diners i estava tancat fins el tancament definitiu, 

anàvem al nostre torn corresponent, des de les sis de la matinada fins les dues del migdia, de 

les dues fins a les deu... Ens assèiem allà, tots amb el grup de cada secció i ens portàvem el 

nostre entrepà. Ens posàvem al voltant d‘un braser, fent guàrdia perquè no s‘emportessin les 

màquines. Pensàvem que si no ens pagaven, podríem treure els diners d‘allà. Però finalment, 

com ja vam cobrar dels fons de garantia, suposo que se les emportarien. Vam fer acte de 

presència durant un any, sense cobrar i anant allà a fer torns.  
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2.5. Margarita Garcia, Santiago Mas i Maria Cervera 

Entrevista a Maria Cervera Antich, nascuda a la Colònia Sedó l‘any 1923 i a Margarita Garcia 

Girona nascuda a Olesa de Montserrat l‘any 1936. També es va afegint a l‘entrevista Santiago 

Mas, fill de Maria Cervera i nascut a la Colònia. 

Hi havia nens que treballaven a la fàbrica? 

Maria Cervera 

El meu pare explicava que les seves germanes van anar a treballar amb  7 o 8 anys i les 

portaven una a cada braç dormint pel passeig i llavors quan arribaven a la porteria la iaia les 

despertava i els deia: va, que ja sou a la fàbrica i elles anaven cap dins a treballar. 

Quan venien els inspectors els amagaven dins de les caixes, a les contínues, perquè als 7 o 8 

anys no els era permès treballar. 

Jo vaig entrar a treballar als 15 anys. Quan va venir la guerra tenia 13 anys, llavors llogaven 

gent perquè feien material de guerra, obusos. Jo vaig anar a treballar perquè donaven un 

―xusco‖ de pa. Tenia 15 anys. 

La història de la colònia jo no la canviaria per res del món. I això que la  gent diu que la colònia 

era una presó és mentida. Hi havia molta disciplina perquè hi havia un sol amo;  uns vigilaven 

els altres, els nens, la canalla, érem com una família, per això la gent de la colònia és diferent 

perquè vam pujar en una altre ambient, érem molt sociables. Jo vaig ser  molt feliç a la colònia. 

Arribava molta immigració, d‘Andalusia, de tot arreu: hi havia feina, vivenda i un hort si el volies 

cuidar. Llavors la gent quan es començava a situar, se n‘anava a viure a Olesa o 

Esparreguera. Però per a la puja de la canalla no hi havia com viure allà. Teníem de tot, podies 

anar a casa a esmorzar, dinar... acabaves d‘arreglar la canalla i la portaves al col·legi, hi havia 

una guarderia preciosa (...). Allà els nens eren vigilats per tothom ja que tots es coneixien i si 

feien una malifeta avisaven els pares. 

D‟on procedia la seva família? 

La família paterna venia de Súria i Cardona. El meu pare ja va néixer a la colònia i era el més 

petit de sis germans. Jo vaig néixer a la colònia, aquí vaig fer la comunió, em vaig casar i em 

vaig quedar vídua. Vaig viure 61 anys fins al 1984 que vaig venir a Olesa on teníem un pis. 

Però jo encara tenia el pis allà i anava a la colònia. Aquest pis el vam estrenar nosaltres quan 

ens vam casar,  Uns pisos preciosos que van fer nous. Li havien donat al seu sogre i vivíem 

tots junts. 

Vaig conèixer tres generacions dels Sedó. Don Martín, que el recordo com un home vell que 

es passejava amb un bastó, i després el van succeir els fills, els néts, com don Alfredo. 

Quan es acabar guerra, em vaig quedar sense feina. Durant la guerra la fàbrica era governada 

per un comitè. Quan tornaren els amos en acabar la guerra, jo vaig començar a aprendre a 

teixir, me‘n va ensenyar la meva mare que era teixidora, però jo ja estava dins l‘empresa ja que 

vaig entrar-hi al 1938. Vaig teixir durant 23 anys i en vaig treballar 43. Després em dedicava a 

repassar fins que va tancar l‘empresa el maig de 1981. 
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A quin carrer vivia? 

Els noms dels carrers eren de sants i portaven els noms dels familiars dels Sedó. Jo vaig 

néixer al carrer San Rafael. Quan em vaig casar vaig anar als pisos nous del carrer de Sant 

Artur. Aquests pisos encara hi són. No els han tirat a terra. 

Margarita García 

Jo vaig començar a treballar en la filatura i no sé com me les arreglava que sempre 

m‘ensenyaven a fer coses, nuar, nuar... i aprenia de tot. No em facis dir els anys que no ho 

recordo. Allò va ser  un disbarat, dolent de treballar. Cada vegada que canviaven un director, 

garrotada. Nuàvem, portàvem maquinària, portàvem les coses de preparació, amb bales de 

cotó. Llavors hi havia unes màquines, nosaltres fèiem el fil, després es teixia. Jo treballava a 

les contínues. Entrava el cotó en bales, en  brut i després de tot el procés sortia el teixit de la 

fàbrica per vendre. 

Maria Cervera 

S‘havia fet fins i tot ―carburo‖.  

Santiago: el ―carburo‖ s‘envasava en uns bidons metàl·lics, llauna grossa, que portaven 

l‘etiqueta de ―Carburos de España‖ . 

Margarita: Era bonic treballar perquè t‘agradava allò, si no, haguessis marxat. Però als últims 

anys van ser horrorosos: maquinària moderna, el ―genero‖ no era adequat, els rellotges, les 

filadores.... 

Santiago: el fil es trencava més perquè no era de molta qualitat i és clar s‘havia de nuar més 

quan es trencava, i això suposava anar amunt i avall de les màquines i treballar més. Això era 

molt pesat, ja que si abans es trencava un fil, ara se‘n trencaven per exemple, 50. On estava la 

Margarita estaven més explotats, 

Margarita: La feina de la filadora era variada, però 12 anys després es dedicaven bàsicament 

a nuar.  Si hi havia 1600 pues, compta al cap del dia les vegades que s‘havien d‘ajupir (unes 

300 vegades al dia). la filatura era molt esclava. 

Maria: Portem un historial aquí; primer apreníem a teixir, després et donaven un teler petitó, 

per fer coixineres, però llavors no teníem rellotgets, si no treies el tros aquella setmana no 

cobraves. Llavors ja van posar rellotgets que marcaven la producció que feies.  

Santiago Cada vegada que el teler funcionava quedava marcat. 

Maria: La primera vegada que em van donar un teler vaig cobrar 2 PTA. i el meu pare me‘ls va 

donar per anar al cine i llavors quan ja tenies més experiència ja t‘espavilaves per treure els 

trossos. A cada màquina hi havia unes marques per indicar si s‘havia acabat el tros de tela i es 

començava un altre. 

Abans el treballador portava un teler però després en portarà 4, això abans dels telers 

automàtics.  

Maria: el problema va ser que van llogar més maquinària sense ser els telers automàtics, per 

exemple, jo en tenia 4 aquí i com jo treballava, i sempre ens tocava el rebre els que 

treballàvem, es refiaven d‘això. Ells sabien que nosaltres aniríem a engegar els telers. Jo com 
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que tinc aquest problema de les cames i portava 6 telers, i a casa el meu marit  em va dir que 

prou que això s‘ha acabat, que tants homes a casa i jo portar 6 telers i tant treballar... i llavors 

va ser quan va demanar per anar a repassar roba, però vaig teixir 23 anys. 

Margarita: tota una joventut 

Al començament treballaven moltes hores? 

Maria: No, 8 hores, de dilluns a dissabte, al torn de matí o de tarda. Jo feia des de 2 quarts de 

2 fins a les 10 del vespre. I les del torn del matí començaven a les 5 matí fins a dos quarts de 

2. 

Margarita: jo treballava el torn que em manàvem. 

Maria: jo tenia una germana més petita. La mare treballava al torn del matí i jo feia el de la 

tarda i així podia encarregar-se de la petita. 

Margarita, nosaltres les filadores quan anàvem a la guarderia (Maria, oh que eren maca la 

guarderia, oi? Era preciosa) 

Margarita: quan havíem de donar de mamar començàvem a dos quarts de 2 i a dos quarts de 

3 havíem d‘anar a la guarderia i en mitja hora donàvem de mamar a la criatura i la canviàvem i 

corrents cap a la feina. A dos quarts de 6 sopaven, i altra cop corrents cap a la guarderia, i en 

mitja hora li donaves el sopar, la canviaves i sopaves tu si podies i tornaves corrent cap a la 

feina. Al vespre, a dos quarts de 8, una altra vegada. 

Santiago: nosaltres veiem les dones que tornaven de la guarderia que sempre menjaven pel 

camí per guanyar temps. 

Maria: quan arribaves a casa començaves altre cop a  treballar 

Santiago: allà a la colònia normalment es feien 8 hores però si volies tenies l‘oportunitat de 

treballar més. Allà a la colònia tothom tenia feina. Allà venien famílies senceres i com que tots 

tenien feina no tenien opció a res més. Perquè treballaven 8 hores, al matí s‘hi posaven a les 

5h al 1r  torn i a la nit, a les  12h ja venia el sereno i demanava silenci perquè la gent s‘havia 

de llevar d‘hora, per tant cap a aquesta hora tothom es recollia, anava cap a casa. El que feia 

12 hores, doncs imagina, començava a les 5 del matí fins a quarts de 2h, dinava i potser a la 

tarda encara feia 4 hores, llavors aquesta persona amb la feina ja en tenia prou. Tothom volia 

treballar, tothom tenia ganes de treballar, llavors tothom es portava bé, perquè el que no volia 

era perdre el lloc de treball i opcions a rumiar ―algo‖ diferent, com que hi havia feina, ningú ho 

feia. 

Maria, els homes tenien també l‘hort, allà tothom treballava 

Santiago: com que tothom estimava el lloc de treball perquè sinó es quedava sense feina, 

tenia tota la família a dintre, si un de la família no es portava bé, llavors els problemes 

repercutien en tota la família. Llavors tothom feia molta bondat no només a nivell de l‘empresa 

sinó també a la colònia, a nivell de convivència era com una família. Per exemple, jo de petit si 

anava cap al canal i et veia algú, t‘aturava i et deia, on vas? Va tira amunt que li diré al teu 

pare. Això ja et feia un respecte, perquè o era aquest o un altre i si et veien banyant al riu 

segur que al vespre, a casa segur que et queia bronca. Llavors clar, un controlava a l‘altre. No 
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és que s‘imposés no. La mateixa gent s‘ho imposava, a l‘hora d‘anar fent, a l‘hora d‘anar a 

treballar, d‘anar a prendre la fresca es feia, quan tocava ball tothom hi anava, però  tothom 

dins d‘una disciplina. 

Després hi havia el clero, el capellà, en acabat les monges que vulguis o no vulguis, la 

ideologia cristiana estava allà i clar aquesta ideologia és de fer bondat. Érem una família, 

tothom es vigilava, bé es cuidava, les portes estaven obertes, amb la clau al pany i déu nos en 

guard si algú entrava a casa!, perquè és clar això podia arribar a orelles de l‘empresa i llavors 

aquesta et cridava per cridar-te l‘atenció. I ja te‘n cuidaves tu que l‘empresa no t‘enviés a 

buscar, però això ni a nivell de feina, d‘empresa, a nivell de la colònia, i a tots nivells. 

Llavors, això era un problema no? Perquè havien de deixar el pis, ... 

Bé això només era si tota la família marxava, però perquè un o dos marxés no passava res. En 

un començament treballaven els pares o algun fill però si algun fill es volia independitzar ho 

feia i no passava res. Alguns, per les raons que sigui, preferia anar a treballar a Olesa o a 

Esparreguera que els donaven més diners o la feina els agradava més... 

A la colònia es cobrava menys? 

Es cobrava una mica menys, però estava una mica compensat perquè el lloguer del pis era 

baix. Nosaltres, al final pagàvem 60 PTA. Era un lloguer simbòlic i la llum era també barata, es 

pagava el kilowatt hora, cèntims i es pagava poc per l‘aigua. Per tant quedava compensat, i a 

més les famílies allà a la colònia, com que no era un poble, no tenien gaire opcions a gastar. 

Per exemple, el qui treballava 12 hores, no necessitava canviar-se de roba ja que anava de 

casa a la fàbrica durant tota la setmana. El dissabte i diumenge sí que tothom feia el que volia. 

Es comprava a la botiga de la colònia? 

Maria: sí a la cooperativa, que també era de l‘amo. Venien carn, llet, pa que es baixava de cal 

tutu d‘Esparreguera. I quan jo era petita, els dissabtes feien mercat, perquè com que es 

cobrava el dissabte. El Sebastià dels diaris venia a vendre matons de monja. Els venien amb 

una copa de terrissa. Els diumenges venia el ―cacauero‖ i el del cafè, tocaven una trompeta 

quan arribaven (tot això abans de la guerra) 

Tu també vas treballar a l‟empresa? 

Santiago Sí, jo vaig néixer allà i vaig treballar fins que va tancar l‘empresa. Treballava a 

l‘electricitat. 

Maria: allà hi havia fusters, paletes, de tot.  

Santiago: Per al manteniment de l‘empresa hi havia tots els oficis, manyeria, fusteria, pintura, 

electricitat, per això quan hi havia alguna cosa a fer a la colònia, anava a compte de l‘empresa, 

per això les despeses eren mínimes. 

La mare ja hi va néixer allà, i per això un cop estàs muntat en aquesta societat no et trobes 

malament. Jo vaig marxar als 24 anys cap a Olesa i allà va ser molt feliç. Sap però que altres 

no, com per exemple, el cas de famílies que venien de fora, per exemple  d‘Andalusia, i les 

posaven aquí, de fora dels seus llocs, i és clar els primers dies es feien un fart de plorar. Es 
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veien tancats, a les 8 o 9 del vespre, només amb 4 llumetes al carrer, havien d‘anar cap a 

casa. Fins que es van acostumar, la canalleta plorava. 

Segur que molts d‟ells venien del camp 

Sí, anaven allà amb un autocar i els preguntaven: qui vol feina, casa, quants sou? 8 , doncs us 

donem tots feina i és clar... 

Margarita: hi havia alguna família que va venir amb 13 fills. 

Santiago: és clar, aquelles senyores que venien del camp i ara les posaven en una sala amb 

telers amb aquell soroll... 

Maria: A mi em deien: però Maria com pot treballar amb aquest soroll, ens tornarem boges, i jo 

els deia però si jo ja vaig anar als telers a la panxa de la meva mare! 

Santiago: acostumades a la llibertat del camp, és clar, moltes eren amples i els costava 

moure‘s pels telers. Començaven a treballar a les 5 del matí i a les 9h plegaven perquè deien 

que es tornaven ―locas‖ i no anaven més a treballar. 

Margarita: ho han sabut fer molt bé. (Maria, oh, eren bones artistes.. els burros hem sigut 

nosaltres...). Jo els deia que havien d‘aprendre, oh, has d‘aprendre a fer això, ah no, fes-ho tu, 

hazlo tu! Al final em vaig fer amiga d‘una dona castellana, que m‘agraïa que li hagués ensenyat 

la feina. Però n‘hi havia que no volien aprendre. Hi ha moltes historietes que no es poden 

explicar... 

Maria: jo treballava molt perquè allò semblava nostre, vinga a treballar. Quan em vaig jubilar 

vaig plorar. La pensió que vaig cobrar era poqueta perquè es cobrava poc. 

Santiago: tothom s‘ho considerava seu i això va fer que l‘empresa tirés endavant 

De la guerra, es recorda de la col·lectivització de la fàbrica? 

Maria: la fàbrica la va agafar un comitè. 

Hi havia dones? 

Maria: no, hi havia homes que més o menys ja eren  intel·ligents que ja tenien càrrecs i que es 

van posar al front de l‘empresa. Ella volia treballar a l‘empresa però el seu pare no volia que 

anés a la foneria. Ella va anar a la manyeria a fer material de guerra, obusos. Tot eren homes i 

hi havia 3 o 4 dones. Alguns homes que els tocava anar  a la guerra no hi van anar  perquè 

feien material de guerra. Jo sempre he treballat amb homes, però a mi tothom m‘ha respectat, 

jo també he respectat als altres i no m‘he sentit mai marginada. Hi havia moltes dones que 

treballaven, més que homes 

Margarita: el que era la preparació, la filatura i els telers hi havia més dones. 

Santiago: a la filatura hi havia l‘encarregat, un parell més d‘això... dos o tres xicots que 

portaven carros i la resta tot eren dones. No hi havia dones encarregades. Només hi havia una 

dona encarregada de la infermeria. 

Maria: les feines més pesades les feien els homes, els contramestres eren homes com tots els 

que manaven. Cadascú feia la seva feina. Això és com a les cases. Jo vaig entrar de jove a 

casa els meus sogres. El meu sogre encara treballava quan em vaig casar. El sogre sempre 

deia al meu marit i fill que s‘afanyessin a sopar i ell volia que rentessin els plats després de 
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sopar perquè quan jo arribés a les 10h de treballar ja estigués fet. Quan arribava a casa em 

posava a cosir, al costat del braser. Havíem d‘apedaçar les camises, fer-hi els colls nous. 

Quan em vaig casar, la mare va deixar que m‘emportés la màquina de cosir ja que nosaltres 

ens havíem comprat els mobles a terminis i no podíem comprar-ne una. El sogre rentava els 

plats. Vaig viure més anys amb el sogre que amb el meu marit que va morir d‘una accident a la 

torxa.  Havíem viscut junts 18 anys. La gent es sorprenia que el meu sogre visqués amb mi ja 

que tenia altres fills.  

Maria: a la colònia també donaven reis. Ho feien al teatre de la colònia. Quan van fer els pisos 

nous, van fer a baix una sala molt gran, una fonda nova, un lloc per fer cine, com ―los cinco 

bandidos, feien ball... S‘encarregava la cooperativa. Tot era molt familiar. Les festes del 

Corpus. Hi havia el ―coro‖ de la colònia que n‘era el director el Quico Monné d‘Olesa. Per 

Setmana Santa recordo el Sant Crist, el cor cantant a l‘església i que jo plorava d‘emoció. La 

coral anava a altres llocs a cantar. El meu sogre també hi cantava. També feien ells obres de 

teatre. Hi sortia l‘avi de la Magda Graells que era un gran actor. Tot això era de franc, ho 

pagava l‘empresa. Abans de la sala, als estius, l‘empresa llogava un manubri, piano amb 

maneta i feien ball a la plaça. 

Margarita, jo vaig anar a col·legi dos anys 

Maria: a la gent li cridava l‘atenció el fet que després d‘un enterrament d‘algú que havia viscut 

a la colònia, tots es quedaven molta estona a la plaça. Això no ho entenien. La gent de la 

colònia és diferent, és més xerraire i sociable perquè allà a la colònia eren com una família. Jo 

era la filla gran, els meus pares treballaven, no tenia cap àvia, llavors a les famílies on el marit 

feia d‘encarregat les dones no treballaven ja que l‘home cobrava més. Sovint aquestes dones 

tenien cura de la mainada d‘altres famílies. En el meu cas, la Carolina, dona d‘un encarregat, 

s‘encarregava de mi i també dels seus 5 fills. Jo li deia  mamalina. El meu pare em portava 

cada dia a les 5 del matí, embolicada amb una manta, cap a casa de la Carolina. Al cap d‘uns 

anys, la meva mare va tenir un nen i li va tornar a demanar a la Carolina, si us plau si se‘l 

podia quedar mentre treballava. Era com si fóssim de família. La meva mare portava el meu 

germà petit i el meu pare em portava a mi cada dia al matí. Com que jo era molt alta i la manta 

em sortia pels peus, la Carolina els va dir, aquesta nena s‘encostiparà, i per això molts dies 

ens quedàvem a dormir. Aquesta família se‘n va anar a viure a Esparreguera i el meu germà i 

jo hi anàvem els dissabtes i ens quedàvem a dormir a  casa seva. El dilluns al matí, anàvem a 

la colònia, cap a escola. 

Com vàreu conèixer el vostre marit? 

Maria: el meu marit vivia a Esparreguera i després va anar a viure a la colònia i després hi 

començà a  treballar. La família del meu sogre eren terrissers, de cal Mas, i van haver de 

tancar. Tenien un mot, ―cal suir‖. 

Margarita: és molt bonic. Jo anava a la colònia a prendre el ―corte‖ amb la mestra, i el meu 

marit era familiar d‘ella (jo no ho sabia). I amb l‘excusa de la mestra em venia a veure a mi, 

però jo no m‘havia adonat. Un dia, mentre cosia, vaig mirar el rellotge i vaig veure que eren  
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quarts de 10, molt tard i vaig plegar. En sortir, el vaig trobar a fora amb la bicicleta i em va dir 

que ell havia avançat el rellotge perquè sortís abans i ens veiéssim. I així ens vam conèixer. 

Vaig  estar casada 47 anys i 6 més de ―novios‖. 

Maria: jo anava a portar l‘esmorzar al marit de la Margarita i al seu germà, quan aquests eren 

petits i estaven en un pis. Anaven nets i polits. 

Margarita, nosaltres allà on treballàvem érem molt esclaus. L‘encarregat deia: esteu ―al tanto 

que no hi hagi ‖tranquillos‖. I amb el rellotge i velocitats pressionant. Jo no podia, acabava 

morta. Jo quan hi penso... Vaig treballar 28 anys. De la colònia no puc explicar res perquè no 

hi vivia. Jo vaig anar a col·legi que tenia12 anys perquè la meva mare havia de portar la meva 

germana, anàvem a Cal Povill. Però llavors, vam haver de plegar perquè la meva mare no 

podia. La meva mare també treballava a Can sedó. Ella també explicava que en acabar la 

guerra els van ―despedir‖ a tots i després els van tornar a llogar. Sempre va treballar als telers. 

Anava a treballar a peu, passaven la palanca. Quan feia el ―corte‖ treballava al matí i després, 

de les 6h fins a dos quarts de 10 anava a la colònia a aprendre a cosir amb la mestra (sabia fer 

de tot). Quan plegava, esperava la mare que acabava de treballar a les 10 h i anàvem les dues 

cap a casa. Vivíem prop de la colònia, a les Illes, a Olesa, on teníem una casa, cal ferrer. 

Trigàvem deu minuts o un quart d‘hora en arribar a la colònia. Recordo quan es va ensorrar la 

palanca pels aiguats. Jo a la una del migdia havia passat la palanca amb una amiga, plovia 

molt, i a les dues del migdia l‘aigua ja s‘havia emportat la palanca. 

Santiago: vostè guarda més mals records de la colònia, no? 

Margarita: de companyerisme no, és del cansament, d‘esgotament. Havia treballat amb la 

Florència, molt bona dona. 

Santiago: eren guerreres, no? 

Margarita: sí. Elles feien nuades. Feien les planes i posaven les  buides. Anaven 4 o 5 cada 

una. Les dones feien nuades, però si se‘ls trencava el fil, el deixaven i tu si estaves a l‘altra 

punta on hi havia 4 màquines, amb els 8 ―pasillos‖, clar... 

Santiago: Del ―pasillo‖ recordo que quan van venir els cronometradors, us volien ensenyar a 

treballar (la Margarita diu que anava amb ells). Elles havien de fer la ruta, i també nuar, però 

mai havien de tirar enrere. 

Margarita: explica que si quan nuava el fil veia que el de la màquina anterior feia tirabuixó per 

força havies de tirar enrere per nuar-lo 

Santiago: però ells no ho volien això,  

Margarita: Perquè no hi entenien, eren una colla de burros. 

Santiago: Jo sé que amb això  hi havia  molta guerra 

Margarita: Jo un dia, si em descuido em despatxen a mi, sort de l‘encarregat: un dia va passar 

un senyor, portava ―pajarita‖ i ens va dir que no sabíem treballar. Jo li vaig dir: que no sabem 

treballar? Vostè si ha de posar aquí, sí sí, vostè. La Florència se‘n va adonar i em va dir, ai 

Margarita!!! I Al cap d‘una estona ve l‘encarregat:  què has fet? Doncs dir la veritat. No podem 
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més. Quan les màquines es posen en marxa, pel resultat del fil i del ―genero‖ que gastem que 

és dolent. 

Maria: no et deurien despatxar perquè treballaves massa 

Margarita, no, perquè jo vaig dir la veritat. 

Maria: Com que era bona treballadora no li va passar res. 

Santiago Als telers també van fer el mateix quan van entrar aquesta gent. Per exemple, la 

teixidora anava fent la ruta pels ―pasillos‖, si se li parava un que quedava enrere (perquè es 

trencava el fil), li deien que seguís endavant per seguir el circuit, però les treballadores no 

entenien que es volgués fer així, ja que el normal per a elles era que es tornés enrere a 

engegar-lo.  

Margarita, als telers era diferent, si es parava es parava 

Maria: fins que no van posar para-fils, quan aquesta es trencava... 

Santiago: aquell ‘home que li va dir allò Margarita no era pas el Sr. Curcó? Oi que portava 

pajarita?, doncs havia estat professor de l‘Escola Industrial de Barcelona. 

Margarita: ells portaven la teòrica, però la pràctica era nostra 

Santiago: tinc una foto on surt el Sr. Corcó 

Margarita, ells anaven passant i s‘apuntaven els metros que feies i miraven si afluixaves el 

ritme, si es trencaven els fils... un dia, un encarregat, dels últims que hi va haver, que li vaig 

senyor, miri, a mi m‘han canviat de ―cuadra‖, em van posar a engegar unes màquines 

alemanyes. Llavors feien viscosilla però allò no anava. Un dia, estava tan empipada que vaig 

parlar amb l‘encarregat, per dir-li que allò era impossible. Llavors, van anar a baix, als batans 

per fer analitzar el teixit i van veure que en la barreja que havien fet li havien posat més cotó 

que viscosilla i la velocitat que li donaven a la màquina no responia, no aguantava. Aquell 

home em va donar les gràcies. 

Recorden alguna vaga?? 

No. 

Margarita; dels últims anys, en tot cas, abans no. Jo havia treballat molt. Quan vaig entrar a 

treballar tenia 14 anys i un dia i recordo que hi havia unes dones que portaven els mitjons i els 

cosien allà. Cinquanta pues cada dona, jo em portava 1650. Necessitaven molta gent. 

Recorden quan portaven els nadons a la fàbrica perquè les mares els donessin de mamar? 

Margarita: La meva germana petita, que ens portem 4 anys i va néixer a l‘any 1940, sí que la 

portaven un cop al dia a la fàbrica perquè la mare li donés de mamar. Però després ja no ho 

vaig veure fer. 

Santiago: abans la canalleta voltava per allà, i quan venien els inspectors els amagaven 

Maria: és el cas de les meves ties 

Margarita: jo això no ho recordo.  
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Santiago: la guarderia la portaven les monges, quan l‘empresa va tancar  les van convidar a 

marxar i sembla que van anar cap a Barcelona per treballar  a hospitals i geriàtrics. 

Maria: llavors les injeccions per a la gent de la colònia les passà a posar la Sta. Rosalia, que 

havia sigut monja de la colònia. 

Tu vas treballar fins que va tancar la fàbrica, no? Recordes Santiago vagues dels anys setanta, 

dels  últims anys? 

No era vaga. Quan va venir la crisi, et deien, aquesta setmana no es podrà pagar el jornal. 

Llavors el comitè convocava protestes durant unes hores. 

Maria: quan els treballadors van fer vaga de fam. Jo no em vaig moure del ―puesto‖. A l‘hora 

d‘esmorzar molta gent es passejava davant dels que feien vaga menjant ―el bocadillo‖. Jo vaig 

dir que això no ho faria. 

Això era cap al 1979, setanta...  

Margarita: jo ja no treballava  

Santiago: la cosa no anava bé, a vegades no arribava cotó, o carbó, com que les calderes 

anaven amb vapor.  

La fàbrica estava vella, hi havia seccions antiquades que no podien anar ni amb rodes, que no 

s‘havien modernitzat com el blanqueig, però la filatura i a dalt hi havia unes màquines 

modernes i automàtiques alemanyes, les Slafort  que podien treballar, que feien fil per Bèlgica. 

Es va proposar que algunes seccions tanquessin i altres no, però el comitè no va voler, va dir o 

tots o ningú. Potser això hagués sigut allargar l‘agonia, allargar uns anys mes . És violent que 

uns tinguin feina i els altres no.  

Recordo que una vegada, no van deixar sortir uns camions cap a Bèlgica. Després els van 

deixar. L‘empresa on anava el fil havia de pagar directament els treballadors, una vegada van 

acorralar el Javier Sedó al despatx, no el deixaven sortir, el van tenir allà una nit. Quan van 

tancar, jo feia 6 anys que vivia a Olesa. La meva mare, la Maria es va quedar a la colònia fins 

que a l‘any 1984 va anar a viure a Olesa. 

Santiago, té un grup de whatsApp que es diu ―can peles‖ perquè a Can Sedo li deien així. On 

treballes? A Can peles, per a qui hi treballava tenia feina, era un do, hi havia feina. A base 

d‘hores, a base de treballar, però tothom tenia feina. Tota aquesta gent que venia d‘Andalusia, 

imagineu, una família, amb 6 o 7 fills, tots treballant allà aviat van tenir un pis a Olesa o 

Esparreguera. 
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2.6 Neus Ribes Cucurull214 

Neus Ribes Cucurull, nascuda a Olesa de Montserrat, es va casar a l‘església de la colònia als 

19 anys, a l‘any 1956, amb Ramon Fontanals Graells. Al 1958 va començar a treballar a la 

colònia. Va deixar la fàbrica al 1964.  

Els convidats al casament eren els més íntims. La modista li va regalar el vestit. Ella treballava 

als telers. L‘amo els va oferir agafar el bar del teatre i el van regentar durant 3 anys. Van viure 

al carrer San Francisco. 

El seu avi patern era de Sant Boi i l‘àvia era de Begues. A Sant Boi, tenien una vaqueria –

recorda que tenien 9 vaques. La seva mare mai ha treballat en lloc, però venia la llet. Abans la 

Neus havia treballat a Sant Boi en una fàbrica de tovalloles. Després, al conèixer el seu marit 

va anar a viure i treballar a la colònia. Tots dos vivien amb els pares d‘ell. Han tingut tres fills.  

Josep Fontanals Martells ―l‘avi Pepito‖, va començar a treballar a Can Sedó el 8 d‘agost de 

1905 i va marxar el dia 4 de novembre de 1959. Va ser el primer de la família en treballar a la 

colònia. Va treballar al blanqueig i després va treballar de porter. Era l‘home de confiança de 

l‘amo. No hi havia gaire relació entre tots. El contramestre, com el seu marit, era el que 

controlava tot, mai eren dones. El sou de les dones era inferior al dels homes, tampoc tenien 

càrrecs alts, totes teixidores. 

A les mares solteres no els preguntaven d‘on venien. Anar a viure a la colònia li va causar una 

gran tristor, perquè no tenia temps d‘oci.  Les seves filles no van anar a la guarderia ja que era 

la seva sogra que tenia cura d‘elles quan la Neus treballava. L‘escola estava dividida en nens i 

nenes. Donaven els reis a cada nen. 

No es sentia, com altres deien, una treballadora domesticada. 

Quasi tots els treballadors tenien un hort, on també treballaven algunes dones. 

Les dones eren les que acostumaven a tenir cura dels avis i malalts, els homes no feien res. 

La Neus va batallar molt per la salut del seu avi. 

Quan ells s‘ocupaven del bar de Can Sedó tots els clients eren homes, que jugaven a jocs de 

taula. A les nits, a vegades venien matrimonis. Les dones anaven a la perruqueria de la 

colònia, però ella preferia fer-se ella els pentinats. Tenia el costum d‘anar a comprar a Olesa, 

passant per la palanca. Alguns cops anaven a Esparreguera. No pagaven cap lloguer, ni 

llum,...  

Es vivia molt bé, però van marxar per la canalla. 

El seu sogre, que va ser porter, li va explicar que la gent era molt puntual i complia molt.  La 

relació amb els empleats era bona. Mai va conèixer l‘amo, ni havia entrat a la seva casa. Sí 

que va conèixer a dos xofers seus. 

Els safaretjos van deixar de ser utilitzats i els van treure, la Neus mostra una estima per ells. 

Vida quotidiana de la Neus: 4.30 es llevava, 9 esmorzava un entrepà de pernil i aigua, durant 

aquest descans podia anar a veure les seves filles però no li calia perquè tenia l‘àvia que les 

                                                
214 Resum de l‟entrevista realitzada al programa de ràdio Esparreguera “Teixint històries” dirigit per Joana Llordella 

 



La mobilització obrera femenina, una mirada des de la Colònia Sedó 

  

29 

 

cuidava. Amb la segona filla, sí que va haver de sortir per donar de mamar, però no tenien cap 

dret. El dinar el preparava la seva sogra. 4h al cafè, si podia anava a l‘hort, s‘anava a dormir 

d‘hora. 

 

2.6 Carme Jiménez Mallorquí 

Entrevista a Carme Jiménez Mallorquí nascuda al 1955 a Barcelona  

Es va casar? 

Si, als 24 anys 

Quan va començar a treballar  a la fàbrica? 

Vaig començar a treballar als 17 anys, vaig treballar fins que van tancar. 

Com va saber de la fàbrica per començar  a treballar? 

Nosaltres vivíem a Esparreguera, jo treballava a Abrera a una fàbrica tèxtil, llavors si volies que 

et donessin una casa havien de treballar dues persones, llavors com jo era la filla gran, jo i el 

meu pare vam començar a treballar allà, i vam anar a viure a les cases del Puig, que eren 8 

cases perquè no volia viure a la colònia, ja que havia molta gent allà i quan arribaves tothom 

se‘t quedava mirant amb mala cara, havia molta ―xafarderia‖ i jo sóc molt vergonyosa. Les 

cases del Puig eren 8 cases soles. Vam demanar l‘opció d‘anar a viure allà i com que hi havia 

una casa buida, doncs vam anar. 

A quina secció treballava vostè? I el vostre pare? 

Jo treballava als telers i el meu pare al tint.  

Com era el salari? 

No era gaire. Quan vaig acabar ja cobrava 1000 pessetes. 

Hi havia diferències entre l‟obrer i l‟obrera? 

Sí, els homes feien la mateixa feina que les dones i cobraven més que nosaltres. Hi havia tres 

torns. Jo quan plegava feia el torn de matí i venien els de tarda i perquè era un noi cobrava 

més, no molt més però cobrava més. La secció de tint era exclusivament per a homes. Els de 

Can Sedó eren racistes, uns treballs per a la dona i altres per als homes. Per exemple, on 

treballava abans en l‘altra fàbrica homes i dones teixint i a Can Sedó en canvi ,només les 

dones. 

Va treballar els tres torns? 

De tarda i de matí. Feia 8 hores, i a la tarda feia hores. 

Com era un dia a la colònia? 

Jo em llevava a les quatre i ―pico‖ de la matinada perquè començàvem a les cinc. Baixava pel 

Puig que estava a dalt de tot, i allà era un camí dolentíssim i sense llum, baixava corrents i 

arribava allà a l‘hivern tota suant. Desprès només sortíem una estona per menjar un entrepà a 

les 9h, eren 20 minuts. Plegàvem a dos quarts d‘una. 

Vostè tenia germans? 

Sí, dos, però no treballaven a la colònia. 

Havies de tenir uns coneixements previs? 
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No, et formaven ells, encara que jo ja sabia perquè venia d‘una fàbrica de telers. Però vaig 

tenir que ser primer ajudant de teixidora i desprès ja. 

 

On podia arribar la dona? 

A part de teixidora o que treballés al despatx, d‘encarregades no n‘hi havia, només eren 

homes. Mai vaig veure un càrrec més superior de la dona que no fos de teixidora.  

Va viure alguna aturada tècnica o varies? 

Sí, una la vaga de fam l‘any 1977. No es treballava perquè ells volien tancar-la. Durant el 

període d‘aquesta vaga no ens pagaven. No treballàvem, anàvem allà a passar el ―rato‖. No 

havia material ni res. No es treballava perquè volien tancar la fàbrica i com nosaltres no volíem 

que la tanquéssim, doncs fèiem torns perquè no poguessin tancar però al final van tancar.  

La vaga de fam la vam fer perquè al veure que ja no podíem fer res més...la vaga la vam 

organitzar al comitè d‘empresa, Comissions Obreres, vam  fer vàries assemblees i llavors  vam 

decidir  tancar-nos a dintre de la fàbrica i també vam tancar el Lluís Sedó, ― Luisito‖ al despatx i 

no el deixàvem marxar però ell va trucar a la Guardià Civil  i tots vam marxar.   

Gairebé tothom va participar a la vaga. Jo me‘n recordo que a la sala on hi havia el comitè vam 

dibuixar un pernil i passàvem per allà i agafàvem un tros.  Allà anàvem a la sala i jo portava 

una manta però no em vaig quedar a dormir. La vaga no va durar res. M‘encordo que deien, la 

Guàrdia Civil, i ens anàvem. 

Molt poca gent es va assabentar que vam fer vaga de fam. Jo psicològicament no estava 

preparada i vaig passar gana. Va començar al matí i tota la nit la vam passar i l‘endemà sobre 

la tarda, les vuit o així ja va acabar. Hi havia gent que venia a mirar-nos des de la porta. 

Per què no es va prolongar la vaga? 

Perquè ja es van emportar les coses, això va ser com l‘últim. 

Al comitè d‟empresa hi havien dues dones Trinidad Castaños i Josefa Bernaus, les vas 

conèixer? 

Sí que les vaig conèixer, allà ens coneixíem tots. A mi em van dir de formar part del comitè 

però desprès, però al final no vaig poder per ser menor d‘edat. 

Com era la relació entre el comitè d‟empresa i l‟amo? 

Home, no massa bona. Hi havia un home del comitè que era bastant potent a l‘hora de 

reivindicar-se, es deia Padilla, que era el president del comitè. Intentava tirar però finalment no 

aconseguia res. 

Quins sindicats havia a les colònies? 

El que cridava més era el de Comissions Obreres. Es podia afiliar lliurament. Als últims anys, 

els sindicats es movien i reivindicaven més però com havia molta gent gran costava molt, no 

era com ara. 

Que era la suspensió de pagaments? Vostè va cobrar tot  el que li devien? 

No es pagava perquè ja no tenien diners. Durant al menys un any i mig  des que van tancar 

van trigar en pagar-nos. M‘ho van pagar tot, en terminis.  
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Anàvem per fer força perquè no tanquessin la fàbrica. No es pot dir mai que els treballadors 

vam abandonar la fàbrica i per això van estar obligats a tancar. Vam estar com dos anys anant 

sense fer res. 

Vaig tenir un fill a la colònia, tenia com uns dies quan va tancar la fàbrica, però jo ja no vivia  al 

Puig, sino a Olesa de Montserrat  on vaig anar quan em vaig casar. 

Van portar un director nou que es deia Puigmal, ja li anava bé el nom, i de fet va venir per 

tancar la fàbrica. Aquest director abans de venir a Can Sedó ja va tancar dues empreses més 

del costat. Mentre no estava ell, nosaltres anàvem fent cosetes però quan va venir ell ja es va 

tancar. 

Quines condicions tenien les dones quan tenien un fill i treballaven? 

Abans hi havia una guarderia a la colònia, hi  havia treballadores que en comptes de treballar a 

la fàbrica, treballaven cuidant nens. Llavors, la mare tenia mitjà hora per anar a donar de 

mamar i després tornaven a treballar. Abans eren monges, després van ser treballadores. 

Antigament les dones baixaven d‘Esparreguera amb el bebè, i les d‘Olesa també. 

Podia queixar-se? 

Hi havia un comitè per queixar-te. O podies anar a un encarregat a queixar-te i si volia et feia 

cas i si no, no.  

Com van ser el anys de la guerra? 

Als anys de la guerra, la fàbrica feia la tela de la roba per l‘exèrcit , és a dir, que era una fàbrica 

molt potent.  El senyor Sedó era un home que estava a favor de Franco. Quan va morir Franco 

jo estava allà treballant  i tothom estava escoltant la ràdio, i crida un i diu ¡ha muerto Franco!. 

Jo vaig treballar durant la transició. 

Alguna anècdota que vulgui aportar? 

Tenia un contramestre que si no li queies bé no t‘ho arreglava. Jo a un li queia malament i va 

ser molt depriment; els contramestres es creien déus. 

 

2.8 Josep M. Llopart215 

Entrevista a Josep M., nascut l‘any 1949, va estudiar per ser aparellador però no va acabar 

exercint com a tal, i els darrers anys va ser autònom.  

Què vas estudiar? 

Vaig estudiar amb el senyor Rafael. No podies decidir massa el què estudiar, eren els pares 

qui t‘ho portaven. Després de batxillerat vaig fer els primer anys, però no vaig acabar perquè 

vaig haver de marxar a la mili, només vaig  estudiar un any. Al tornar, se‘m van trencar tots els 

esquemes 

On vas començar a treballar? 
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Al despatx del forn de pa del Josep Borràs; va ser el meu primer treball. Més tard, als 18 anys 

vaig entrar a un despatx d‘arquitectura. Vaig anar canviant de despatxos, a Olesa, 

Esparreguera, Barcelona... 

Quin paper va jugar l‟escoltisme en la teva configuració com a persona socialista? 

Arran de l‘escoltisme coneixia gent de pobles del voltant. Discutíem moltes idees i compartíem 

opinions. Érem un grup de joves que ens autoorganitzàvem.  

Quina va ser la teva relació amb Cristians pel Socialisme? 

Eren gent amb la que jo em sentia molt còmode. Eren capellans que feien activitats amb 

nosaltres, venien d‘excursió, parlàvem amb ells, de tot. Eren persones molt obertes, 

interessants. Anàvem a moltes manifestacions d‘esquerres.  

Formes encara part de la UGT? 

Ja no formo part, però antigament sí. Vaig arribar a ser secretari del Baix Llobregat Nord de la 

UGT.  Arran que vaig entrar a treballar a una empresa a Sant Andreu de la Barca, ja vaig ser 

secretari del comitè obrer. Gràcies a això, vaig començar a establir moltes relacions amb 

sindicalistes de la zona. Em vaig fer molt amic de Carles Navales que era dirigent de la CNT. 

Es va fer una assemblea a Martorell a l‘any 1978 on em van escollir com a secretari de la Zona 

de l‘UGT. 

Vas formar part d‟una etapa a Esparreguera de resistència social contra el franquisme. On us 

reuníeu? 

Treballàvem de forma clandestina a la Biblioteca d‘Esparreguera. Fins que les autoritats es van 

adonar i van forçar la bibliotecària que no ens deixés reunir allà. Llavors no teníem més llocs i 

vam anar a la rectoria. Al principi no estàvem definits com a sindicats, hi havia alguns del 

PSUC, Esquerra Republicana, Convergència Socialista, on estava jo,.. s‘anava perfilant els 

que acabaria sent.  

Vas treballar a la colònia Sedó? 

Vaig començar a treballar al 1973 fins el 1975. Però mai vaig viure a la colònia. La meva 

jornada com a delineant era de les 9 del matí, fins el migdia i a la tarda un altre cop a treballar, 

era totalment diferent al dels treballadors. 

Creus que la vida dels treballadors o treballadores era equivalent entre ells? 

No, no ho ha sigut mai. Per a les dones el sou era menor, les condicions eren molt pitjors. 

Tampoc hi havia dones als despatxos.  

Com va ser el tancament de la fàbrica Sedó? 

Prometien molt als treballadors i mai complien el que deien. La gent no sabia què fer. 

L‘empresa ens tenien controladíssims perquè no ens hi fiquéssim molt com a sindicalistes. Van 

ser 3 o 4 anys de discussions fins que al final, al 1979 es va tancar definitivament. Molta gent 

ja d‘alta edat, amb dificultats per trobar treball, es va veure en el carrer 

Es va pensar mai ocupar la fàbrica per part dels obrers per evitar el tancament? 

Sí, es va pensar de tot. Érem conscients que si treien la maquinària, encara que era molt difícil 

perquè era pesant, podrien treure diners.  

Teníeu suport del poble? 
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No podem dir que no, però tampoc era molt significant. Sobretot molts treballadors de 

Manufactures Sedó i d‘altres empreses d‘Olesa. Però la gent tenia molta por de ser rebel 

després de l‘època franquista que ja havíem superat.  

2.9 Pepita Escalé 216 

Pepita Escalé va néixer el 31 d‘agost de l‘any 1931 i va treballar a la colònia de Can Sedó. Les 

dones, explica, van ser la mà d‘obra principal. 

La seva mare, Pilar, va començar a  treballar als 9 anys a la fàbrica de Can Sedó. Aleshores, 

no hi havia llum. El pare de la Pepita va morir molt d‘hora i també va treballar a Can Sedó, 

concretament al despatx. La Pilar treballava de repassadora en la secció de màquines de 

vellut. La seva feina consistia en repassar les peces de vellut del teler perquè hi havia 

―carreres‖ i les havien d‘obrir amb un bisturí per arreglar-les. Quan la seva mare anava a 

treballar ella es quedava amb la seva àvia.  

La Pepita amb 13 anys va començar a treballar. Els seus pares no desitjaven que ho fes 

perquè encara no tenia l‘edat que calia –14 anys–, però ella hi persistia perquè el seu pare 

estava molt malalt. El seu pare, però, volia que ella estudiés. Finalment, va entrar a treballar a 

l‘endemà de complir els anys requerits.  

A la fàbrica feia el mateix horari que la seva mare, de cinc del matí fins a dos quarts de dues 

del migdia. Paraven a les 9  per esmorzar i desprès, fins  a dos quarts de dues i a la tarda 

s‘anava de Can Sedó per pelar avellanes per tenir més diners i la Pepita només treballava a la 

Fàbrica.  Va treballar-hi 22 anys 

La Pepita sí que va estudiar,  va anar a una escola de monges i desprès als ―col·legis nous‖ 

que no es pagaven. Només eren nenes i a les Escoles Nacionals hi anaven nens i nenes però 

en classes separades. Els patis sí que el feien tots junts. No tenien matèries diferents  entre els 

nens i les nenes. Ella va trobar diferències entre l‘escola de monges que havia anat i els 

col·legis nous, com per exemple les monges la feien resar molt. Als col·legis nous parlaven en 

castellà. Un record que té de la infantesa és quan anava amb els seu pares a veure partits de 

futbol. 

A la fàbrica va entrar amb una senyora que li va ensenyar a teixir i al cap d‘un mes o menys va 

treballar als telers. Els homes no feien gaire feina, a diferència de les dones treballadores; ells, 

llegien i dormien, estaven més relaxats i tot i així, cobraven més que les dones. En els telers, la 

gent parlava amb signes perquè el soroll de les màquines feia que no s‘escoltés a ningú. 

Hi havia diferents càstigs que s‘imposaven als treballadors; per exemple, si arribaves tard no et 

deixaven entrar i havies d‘esperar fins a les set del matí per començar a treballar. Evidentment,  

no cobraves les hores perdudes. La Pepita tenia un encarregat molt amable que feia la vista 

grossa però en canvi havia un altre encarregat que era consagrat. Si tenies alguna queixa 

havies d‘anar a la torre, on vivia l‘amo.  Ella mai va anar a veure l‘amo. 
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Si no et trobaves bé podies anar a la infermeria i si et deien que pleguessis podies anar a casa 

i no t‘ho descomptaven.  Els joves, abans de casar-se,  per divertir-se, anaven a concursos de 

sardanes i assajaven a  Esparreguera;  també feien dinars tots junts i anaven per la comarca.  

La Pepita va conèixer el seu espòs al ball. Aquest era d‘Olesa de Montserrat i pujava a 

Esparreguera a peu, pel camí de les escales, situades per connectar els dos pobles, Olesa i 

Esparreguera. Anaven soles per allà. 

En Julià, el seu espòs, se‘n va anar a treballar de pagès a la Vinya Vella. Abans, ell i uns 

amics,  van anar a demanar feina a Can Sedó, però aquí els van dir que no necessitaven més 

treballadors i no els van llogar. 

Van tenir dos fills, l‘Anna i el Joan. Quan va néixer el Joan, la Pepita encara treballava a la 

fàbrica, per això, el deixava a la guarderia de les monges i no havia de pagar res. Tot l‘horari 

del treball era igual, només que  cada 3 hores sortien de la feina per donar de mamar als seus 

fills i li deixaven una hora per mamar. 

A les cases de Can Sedó no hi havia dutxes ni banyeres, però si hi havia dutxes públiques per 

a tots els habitants de la colònia i eren gratuïtes. La Pepita es llevava cada dia a les quatre de 

la matinada per anar cap a la fàbrica a treballar i a les dues del migdia plegaven i dinaven. 

Quan plegaven de treballar, un cop a la setmana, la que feia el torn de dia i un altre el torn de 

nit havia de netejar. Cap al final feien dos dies de festa, el dissabte i el diumenge.  

Quan La Pepita va plegar de la fàbrica, treballava des de casa fent paraigües i repassant 

jerseis. Va deixar la fàbrica perquè li va sortir feina a les tovalloles (es refereix a la fàbrica de 

tovalloles, a Esparreguera). Allà treballava al torn de nit, que era millor per a ella. Hi va 

treballar 9 anys. Considera que fer tovalloles era més entretingut i, a més, no havia d‘anar tan 

ràpid com a Can Sedó. Molta gent de Can Sedó va marxar cap a les tovalloles perquè va sortir 

molta feina. 

 

 

 

 


