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La pervivéncia d'una economia agrária
La primera industriafització: el téxtil
Els transports: el f.ercocarnl
EIs altres sectors industrials: la siderometal.lúrgia i la mineria

La classe obrera
Els socialismes i
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El moviment obrer durant la segona meitat de segle XIX
DOSSIER:

-

Tnen que

feia

d €coregut
Bmcdona-Mataró.
,tqresta línia,
maugurada el 1 848,
m ser el primer tram

brwiari

construil

a la Península.

Les dones a les fábriques

Durant el segle xtx es va produir, al continent europeu i a lAmérica del Nord, la
Revolució lndustrial, entesa com un creixement generalitzat i sostingut de la producció manufacturera dut a terme mitjangant innovacions técniques i caracteritzat per canvis económics i socials.
Espanya, perÓ, va continuar sent un país básicament agrari,ja que diversos factors,

com ara l'endarreriment de l'agricultura i les limitacions del mercat interior, van
impedir el desenvolupament de la indústria. Només dos sectors van efectuar plenament les transformacions própies d'una revolució industrial: eltéxtilcatalá i la

.:

Lateixidora,obra

deJoan Planella
882). Tot iel seu
carácter idealitzat,
h pintura descriu un
dels fendmens socials
nÉs injustos de la
Revolució lndustrial:
,l'f

d treball infantil, molt
estés en la indústria

téxtil.

siderúrgia basca.Tanmateix, es produlren altres canvis importants, com la construcció de la xarxa ferroviária, l'expansió de la mineria, i el desenvolupament de
les indústries siderúrgica i metal.lúrgica.
Arran de la industrialització va sorgir una nova classe social, el proletariat. El movi-

ment obrer va anar paral.lel a la industrialització iva donar lloc a un nou associacionisme i a noves ideologies, príncipalment el socialisme i l'anarquisme, iva tenir
una gran importáncia en la Catalunya i l'Espanya de la segona meitat del segle xlx.
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rnrnausu¡rr.roúsrnre
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A Espariya, peó, durant el

se-

gle XIX es van á-rantenir-unes taxes

tie-mo-rtalltat

Ara bé, la mortalitat ordinária va experimentar

#*bE* €a* € s*m€*€rc€
m*s*ffiá*waw
Lá

,',¡
.,,...

una disminució, a causa, sobretor
de les millores higiéniques i médiques. No van desaparéixer, perd"

les crisis demográFiques provocades pér1á farn\1817, 1824, IBT7.

¡pblacióe5panyola
1.,,ql.se-gl.exfx.:::i:,'

1821

11,7

1

833

12,3

1

857

15,5

1

860

15,6

1877

16;6

1

887

17,6

1

8S7

18,1

1

900

l B,6

1847

.

9!,,:.:,..¡.::t...,,l I'Sj,¡i?l?..'.
10¡
1787
1o;5
1797

, 1867 i 1,877) i les epidémies

de cólera

t,

> L'escrivá al portal,
de José Domínguez Bécquer.
Al segle xrx, la maior part
de la població espanyola era
analfabeta. Quan algú que
no sabia de lletra havia
d'escriure una carta,
la dictava a un copista.

ffi¿"¿1s¿va

fevolució demográfica
delsegle x¡x a Espanya
l.qdeaoegÉafq

!e l'Antic Régim

caracteritzava perunes ta¡reslile
nátái-tat i de mo-rtaütar molt elevades, 1a qual cosa comportava un
es

att'ral m olt-d¿-b{
de la poblagiq, D9 forma cíclica
ap a re ixie n l4q{+&e!gf qlqqqg€.

Sry,¡Xement-n

-l : lt

/)

itl'
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é5 vá produiiltánomenada tran-

síiió

ilemót gf áfi Ca, car acteritzada

i

e1s

serveis es concentra-

ciutats, peró

ven

cátástrbfiques. 1a dismirució de la
mo¡talitat ordinária i e1 manreniment druna alta nataliat. Tot aixó
va tenir com a conseqüéncia un
augm ent i mpo¡tanrda po_61!-ié

gle XX, només una quarta part de
ia pobiació espanyola vivia en nuclis de més de 2.000 habitants, i el
1670 només hi havia cinc ciutats

.

lligat a un procés de modernització
e conémica (agrlcolá i indusffi ó
Taxes de natal¡tat i mortalitat
a Espanya
Taxa

feien disminuir de manera sobtada
els nivells de població, amb la conseqüéncia d'un estancament de 1a
població.
Entre la segona meitat del segle xvur i la primera del segle XIX, a
grán part de I'Eüióia ot.i4_"1!4

o-

-.--tr

a

per la desaparició de les mortalitats

ques, produídes per fams degudes
imá1éi colliiés r per ep-démies; qüe-

:,1

1BB5i

l'agricultura; un
máxim del 15 oo. a la indústria, i al
voltant del 20 oo, als serveis. La in-

dústria

,

(1834,1855J€li

A més, la mortalitat infantil, tot i
que va disminuir, es va mantenir
en un nivell molt a1t. Com a conseqüéncia de tot plegat,lgryg{q
de vida dels espanyotr_"J1.i-epj$
de 29 anys l'any 1BB7 . Tot i aixó.
É, tu*., de natal.itat altáÑan co-portar
que lapoblació e
\
', augmentés en uns vuii
llarg del segle XIX. .) ' (-rn f ;--)
ouanr a Ia distritu/¡á[3"'t^
j_?: ' ¡
població, 4q{q"t el¡9g19 xIX va-aug!4qntar la de les zores¡q€lqnrl
res. principalment ai nord i al l1evani iEvá estancar o va disminuir 1a de les regions de l'interior.
excepte en el cas de Madrid.
Pel que fa a la distribució de la
pob-ació activa persectors económics, .t teoo-ñ*-

Font: G. ToRTELLA. El desaffoilj de la España contem poránea. H ¡stor¡a ec0n ón ¡ca
de los s¡glos xtx y xx. Madrid: Alianza Universidad.1994.

.Qt L { f\ l^ t'l ' ,',

a1qe9.

natalitat Taxa mortalitat

(%.)

(%)

1860

27 ,2
36,5
1861-1865 .38¡7 ,
29,3
1866-1870 36,5
30,9
- '. 30,9
1880-1884 36,1
1890-1894 35,1
,3p,7
1900-1904 34,9
26,6
Fo¡t: J.
(.1

PAREDES

(caatd.), H¡st}ría contemp0ránea de España

808-1 939). Barcelana: Ariel, 1996.

a les

a

mitjan

se-

que superaven els 100.000 habitants (Madrid. Barcelona, Va1éncia. Sevilla i Málaga). En el darrer
terE del segle XIX hi hagué un progre ssiu_m o_v_irn ent mig;rata4 iel
9?-nog a-Ia t'uLtat, tot i que l'any
1900 encara eI

51.

% de 1a població

vivia en municipis de menys

de

5.000 habitants.

Oyant a I'emigració I _úSS
paisos, trobem una tend¿ncia al
llarg del segie xxal'emigr_4qoleg
a Amérjca i el nord d*;ilAd*s'incrementa
en el dárre r quar{del
segle, principalment cap a l'Argentina,

e1

Brasil i Cuba.
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;

demografia catalana
.--i.-:...¿ durant el segle XIX va
:::--r-=rEar un creixement de-

*s\fu

!41*

¡il*f

.,,ffihiha:

- : -1.291 i el 1877,

1.7

52.000.

+..jf-Li!t ::eixement va ser compa-

'r;'ir:-:nt molt superior al del
',',::, -:-- ce li po6]eq1é-gspqaÉle
i:

lur:':-:

¿1

mat eix p erío de.

de població va ser
':-=:rent
:. creixement natural, ja
- -j :l.: que les taxes de natalitát
iLrtr-t

m,ou'ralitat es van mantenir molt
isss-ades. 1a mortalitat va iniciar
rjt.r -::--a davallada durant 1a prin.r:: ::leitat del segle. E1 saldo mi-

r;,r: ::- -i3.5 %o i 1a de mortalitat, de1
lu: i'r,,.. en gran part a causa de ia
n,: i---:-tat inFantil.

^--¿nt

a 1a

rufel"f Gig
r:

distribució de lapoá.t t.g1" xlx aquesta

r= :¿ixes del litoral i prelitoral,
que les comaiques inte- : -. : de muntanya van iniciar un
!i=:r:ament demográfic.

-:

dels fets més destacats de la

::::-ografia catalana d'aquest pe- : i: va ser el creixement conti:@a.
les
- --¡s van anar creixent com'' a
: -=eqü¿ncia d'una forta migració
:L:s del camp. El creixement més
:É:=cat va ser el de Barcelona, que
: rassar de II9.927 habitants
z--..- 1787 a 248.943 eI 1877, i eI
" ; - l-i
ja superava e1 mig milió d'hal:-;I1lS.
Els principals nuclis urbans
d9 qiy,iylyif l
qJarr,,

l?.lt

, :.,
:.r..:

La,soCieta!,é6iániola'sédéh5,

:'.l8l.Q,:

r.::,l, l.r,,. r;

Eeus
22.363
Tertosa 16.467
Lleida 12.500
ülataró 12..477
Tarragona 8.598

.. : :19,.1

27.577
24.057
20.369

17.413
23.046

camp
2.354.000
doméstic
818.000
Pobres de solemnitat
262.000
Propietaris
1,466.000
Jornalers de fábriquei
50.000
Miners
23.000
Empleats del ferrocarril
5.000
Clergat secular i regular
62.000
Empleats
70.000
, . 70.000
Cornerciants
Fabricants
3.000
Artesans
665.000
Jornalers del

Amb el triomf del liberalisme va
;t;ridesaparéixer de finirivament I
g,a organització_es_tarn_e¡kl de la
societat, própia de I'Antic Régim, i
es va consolidar 1a divisió en clas-

qué classificaran les fámílies i-les
persones.

;,,', Percentatggd:hebitaüt-s,,Sg.e,:.:,..,,t
residien en nuclis urbans

, '...'l:71.
De méS de 10.000 hab. 15,4 33,7
Entre 2.000 i 10.000 hab. 22,2 22.g
De menys de 2.000 hab. 62.4 43,4
Total
100 100

.'..

.

,, :,,,,¡:,.:..:.,:,,,:,.:,

Servei

La plaqa de
Medina del
Campo
(Valladolid), un
dia de mercat,
a comenQament
del segle xx.

1

1

La noblesa espanyola, que va
perdre el monopoli del poder polfti¿; Vá'mantenir, peró,'un $ian po-der
sociál i éconómic. Ia gran-Róblesa continuava teninl grans extensions de terra, de la qual obte,
nia enormes ingressos.
La gran burgesia estava formádt báslcament pels grán5 propietaris agrícoles, e1s financers, els
comerciants i els industrials.
La classe mitiana era un grup
molt divers. Hi rrobem funcionaris, militars,-liotiguérs i professio,

t, .:::
4,.,,

:,:

el cens de 1860

ses socFlrTra¡eranli pr"p*;;
--i
les diteréncies económiques lás
bs-ter-

r,-J

1

l

grups soc¡als
a l'Espanya del segle xtx
Els

;:j!

erltregaliu, ja que milers de
= s'embarcaven cap a ultra:..i[**:-s
n;: l:.rre el 1B5B i el 1860, la mir;*;r:; ::r'-:al de la taxa de natalitat va

-,

ru*üt

'

*':_= :rngorta_nt. Així. si I'any
*j- a ooblació s'acostava als
'r'l :abitants, eI IBST _data
"r,it
'.:;

t " r,

,.á&EFr

71

':,.,

7,',...::,,.',,::!,F71,:,.

1

lndustrials(petitscomerc¡ants)

liberals
Arrendataris
Professions

Foft:

ll4. TuñóN DE LAR A, El

Fspa,ía. Barcelofa: Taurus,

333.000
1

00.000

500.000

m0v¡n¡ento 0btero en la h¡stor¡a de
1 972.

nals c9m qra advocats,nolaris., farmacéutics o metges.
Quant a les classes populars,

Ia gran majoria eren camperols,
pero aquest era un grup social poc
. homogeni. El formaven petits propietaris, arrendataris i jornalers.
Aquests ú1tims eien el grup més
nombrós al sud d'Espanya, i només treballaven quan hi havia feina i cobraven uns sous molt baixos. Entre les classes populars també trobem elr menestrals I que treballaven en petits tallers, i en els
llocs on es va produir el procés
d'industriali tzació, com en algunes
zones de Catalunya, va sorgir el

proletariat industrial.
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I. LrsERALlsA plrxoúsrRre
ser propietat privada. Els princip;um

fum ffiffi trw&w{&ffi tr&ffi d'L#

compradors de terres desamorti--¡
des van ser la burgesia de negoci=
burgesia agrária i 1a noblesa terr:::
nent. Els camperols no van po:a

,,ru,

trfr

ffi

comprar terres i molts van vei::e
empitjorar les seves condicions :le
vida, ja que d'arrendataris es '.'=

ffiffiffiffiwffi&ffiffi ffimtrffitrffiffi

convertir en jomalers. Amb la des-

amortització civil de Madoz, c'le
va afectar les terres comunals d¿s
municipis, molts camperols es r-'veure abocats a la miséria, perq.lÉ
tradicionalmenl s'havien benefi c:¡:
de I'explotació d'aquestes terres.
La situació de I'agricultura e.panyola del segle XIX es caracter:zavaper una productivitat escass¿ el predomini dels métodes tradicicnals. El ritme de i'economia co-tinuá marcat per l'evolució de'-z
producció agrícola: una mala colli-=
podia provocar un increment de -:
mortalitat en una regió determinada, pei fet que no hi havia unmerc¿:

integrat i, per tant, la possibilitat c;
fer arrlbar la producció d'altres regions que tenien excedents.
¡

Escena rural de
finals del segle xrx:
Desfullant blat de

moro, de Josep
Benlliure (Museu
de Belles Arts,
Valéncia).

Uevolució de I'agricultu ra
espanyola
En l'Espanya del segle XIX, I'agricultura continuá sent el sector económic més important: la major part
de la població vivia i treballava al
camp, i 1a propietat de 1a terra era
la principal font de riquesa.

Amb la desamorútzasó

Uru-

Evolució de la producció agrícola

:

,

: .l dé laii_o.Fl_áli6á:liEspcnya-l

del segléxlx{tndp¡,190'¡,1,8-oo}

Decennis Producció

'

Població
"'ragiñóla,tüái., ::;:,,:rr

800

100

100

1810

103

103

que terres sobre les quals només

1

820

107

106

tenien la lurisdicció passessin

1

830

113

112

1

840

125

123

1

850

137

135

1

860

144

143

1870

153

148

164

155

ja que molts senyors van aconseguir

La desamortització de Mendizábal
3.500

(É

rat2) es van mantenir els latifundis, tot i que es va imposar el concepte liberal i capitalista de propietat. La noblesa va mantenir i fins i
tot augmentar les seves propietats,

La desamorlilzació de Madoz
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Béns

1836-1844 1845-1854
civils e. .jil Béns ecles¡ástics

1855-1856
F

s

Béns

productes agraris fonamen-

tals eren el blat i e1s altres cereals
que predominaven a f interior i al
sud d'Espanya; e1 blat de moro i la
patata, al nord, i la vinya i l'olivera,
al litoral mediterrani. A1 llarg del

1.500

1

t

desarullo de la España contenporá-

2.000

_q

1.500 t.
:

ToRTELTA, El

162

nea. H¡sl1r¡a económ¡ca de los siglosXlXyXX. Madrid: Alianza
Un ivers¡dad, 1 994.

.9

..

at

ó

Font: Gabriel

2.500

177

8S0

civils

n

r

1858-1867
Béns eclesiástics

segle XIX 1'augment de Ia producció agrária va ser motivat per 1'¡am-

pliació de la superfície conreada,
peró no per la millora dels métodes

4. Les transformacions económiques i socials al segle lüX

iM ,ma:eu; per aquest motiu, els
lr,*rllm4il"rents agrícoles fins i tot van
¡t]E¡,n¡.ruir a causa de l'explotació
M ¡e-es de productivitat més reflmnii,'J,¡, A més, l'abundáncia de má
,d
(jornalers) no va esti''orhta barata
mu¡rlL¿:

eis propietaris a introduir

muilXll:res en 1es

seves explotacions.

Fe: altra banda,
¡m:-

1a

pervivéncia

wrinifundisme (sobretot

r¡ar :

a Ga1í-

iel latifundisme tradicional

mspeialment a Andalusia) no afa,"mm¿ ^a modernització de l'agriculmum- -\omés en algunes zones es
nurrue:volupá una agricultura més
:nnp,etitiva abocada a I'exportació
ú*ls
productes, com les taron"eus
g*s; -a vlnya i ia fruita seca.

Lagricultura cerealística, for:mr"ent arrelada a Castella, era el
més important, peró també
'"ru:cr
,er: r:enys evolucionat. En les darre:rins décades del segle XIX, l'arribada
rr;¡-.siva als ports europeus de cere¿-r nord-americá a un preu molt
r:s baix va provocar una imporm:: caiguda de1 preu dels cereals.

ii. otopi"r"ris cerealistes

van de"r,:-:ar al govern que adoptés el
proteccionisme* com a política
*c:nómica. IJaplicació d'una polír;a proteccionista amb l'establi-

iaent d'alts aranzels a l'entrada
i,e

productes estrangers aconseguí

:¡¿ntenir la producció cerealística,
:ir i que encarint-ne molt ei preu i,
:ertantT reduint el nivell de vida de
,¿s classes trebaliadores urbanes,
::e havien de dedjcar una parr im:ortant dels seus migrats salaris a
l"adquisició de pa.

la manca d'adobs (que obligava a
manlenir e1 guaret) i a l'arcaisme
de I'utillatge. Laltre cultiu tradicional, l'olivera, també va entrar en
crisi a causa de la competéncia italiana.

Com hem vist (É Unirar 1), a les
zones del litoral i prelitoral es va
anar estenent des del segle XVII
una

agricultura modernitzada i

comercialitzada. Els conreus principals eren la vinya i, a 1es comarques tarragonines, la fruita seca. El

vi s'exportava

i donava

a Europa i América,
beneficis importants, de

manera que e1 seu conreu es va estendre per tot Catalunya.
Aquest creixement es va veure
afavorit per l'existéncia del contracte agrari de la rabassa morta.
Segons aquest contracte, el propietari cedia una terra boscosa o erma
a un camperol, que es comprometia a plantar-hi vinya a canvi de retenir una part del fruit obtingut. La

durada del contracte es perllongava indefinidament mentre visquessin la major part dels ceps. El secror
de ia vinya conegué unperíode de

notable expansió entre el 1875 r el
1890, quan ia crisi de la fil.loxera
(un parásit que causa la mort dels
ceps) a lranqa va fer incrementar

les exportacions de

vi

espanyol.

Posteriorment, i'arribada de la pla-

ga a la Península provocá una greu
crisi entre la pagesia.

A Catalunya,

els pagesos arren-

dataris (rabassaires) van constituir
la Unió de Rabassaires (1893) i van
protagonitzar un dur enfronlament amb els propietaris per ta1 de

¡

Diversos models

de carros agrícoles
conservats al

Museu de laVida
Rural, a l'Espluga

de Francolí
(Conca de Barberir).

millorar

els contractes agraris.
En general, els beneficis obtin-

guts pels camperols van permetre
la lenta peró progressiva moder-

nització de l'agricultura catalana :
es van introduir noves rotacions i
va disminuir ei guaret, va augmentar Ia utlTització de ferrilirzanrs (primer guano i després nitrogenats),
va millorar l'utillatge i, amb Ia construcció de canals, es va estendre el
regadiu.

La desamortització de Madoz (lB5S-l856)
e1^,.
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:le XJX, Catalunya continuava sent
un país básicament agrícola, amb
::na producció que es basava prinvinya i I'olivera.
A les zones de f interior predo-

rninava una agricultura tradicional, centrada en el conreu dels cereals, sobretot del blat. Els rendiments eren molt baixos, a causa de
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I. Lresneusun r rN¡úsrRu.

El naixement de la
publicitat, lligat a la
industrialització: 1r
produïm i després venem.

Espanya accionada per Ia for:r
vapor. Apartir deIIB44, acab.:;
primera gueffa carlina, es va:-:

fure rerffircxffitrffi
s

l'embranzida definitiva de -:
dústria téxtil.
Els industrials reinvertien

#rre# ffi%gr&m ffi&€mmm$mx

la renovació tecnológica. :'
modernitzar el filat amb 1a : -:
titució de les velles berguec

wffi *q&w€6ffi
> Marca de la
fábrica Sobrinos
de Joan Batlló,
situada a Sants.

La

indústria téxtil catalana

Durant_el segon lerq del segle xlx
Catalunya va viure una experiéncia
única

a 1'Estat

espanyol: la Revolu-

ció Industrial. Les bases d'áQuélf
procés s'havien posat ja
gle XVIII:

1a

.rl .i ,"-

revolució agrária ha-

senes o, en algun cas, alguns centenars de treballadors i treballadores.
EI1832, el govern va prohibir 1a

importació de manufactures de
cotó estrangeres, mesura que beneficiava la indústria catalana. IJany
següent es va fundar a Barcelona
la

fibrica Bonaplata,

vTa@neTát una agricultura comerctalitzada, i I'existéncia d'una classe mitjana pagesa amb capacitat de
demanda havia donat lloc a I'arti-

culació d'un mercat interior, amb
intercanvis regulars. En aquest context, una classe empresarial emprenedora es va obrir a les innovacions
económiques i tecnológiques que
sorgien a 1'Europa occidental.

'-t,

La industrialització de1 téxtil es
va iniciar a partir de la década de
1830 grácies a 1'ús del cotó com a
matéria primera i es va basar fonamentalment en capitals familiars,

aportats per antics artesans, empresaris manufacturers o indians
enriquits que tornaven a Espanya
després de la independéncia de les
antigues colónies americanes. Les
dimensions de l'empresa industrial
eren reduides: tot just algunes deAmb la democràcia,
s'hi va fer el parc de
l'Espanya Industrial,
al costat de l'estació
de Sants (aleshores
era un poble)

>

fEspanya

lndustrial, fundada
l'any 1 847, va
instal.lar la fábrica
a l'aleshores vila
de Sants: va
esdevenir
I'empresa téxtil
més gran
d'Espanya.
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part dels beneficis en les seve- .
preses, la qual cosa va per:-.

la primera a

lmportacions espanyoles
i

catalanes de cotó en floca,
1

Anys

820-1 900 (en tones)
Total

Espanya

Catalunya

1

820

2.013

1

825

1

1

830

1

835

1

840

1

84s

1

850

15,7 44

1

855

17j55

1

860

23.930

1

865

14.570

1

870

26.804

23.168

1875

33.722

29.742

Ull!,
fam
de
cotó!

.318

2.912
8.387
15.41 9
15.271

17.131
21.207
I

L.OJ¿

1

880

44.788

40.400

1

BB5

48.803

43.484

1

890

49.838

45.455

1

895

71.426

67.979

1

900

66.200

62.741

Font: Jordi NADAL. E/lracasa de ]a Bevoluc¡ón lndustr¡al en Es-

paña,

1

81

41

Catalunya treballava
el 95% del cotó importat a
Espanya.

91

3. Barcel0na: Ariel,

975.
Es multiplica
per
31 en 80 anys
1

(filadores manuals) per les se-:r:
nes (filadores mecániques), i e. ,'

anar introduint progressiva:-r
els telers mecánics. En els -:
següents es van fundar grans :
preses téxtils,

1a

més importa:---

les quals va ser l'Espanya L::
trial, amb seu a Sants (Barce-::
El procés d'industrialitza¡,:
Catalunya va patir, peró, uns p

blemes que van limitar la
dsstrialització: {',?,^ _. ; r Per una banda, 1a manca
fonts d'energia (carbó de c.'-:^i
tat) i de primeres matéries i:::
i cotó).
r Per altra banda, les
del mercat: 1a producció téxt'' :atalana no podia competir am: .itl
británica. que produia teixits :'=s
barats i de mi11or qualitat. É- :'*r
aixd que e1s fabricantr 6¿¡¿]¿n5-, :rrl
defensar e1 proteccionisme económic per ta1 de iimitar I'entr¿ j. iu
Espanya i a 1es seves colónies :c

mercaderies estrangeres mi:.,"
Eant un impost d'entrada (ára,:::,\
Que en dificultés 1a importació :r
carint-ne elpreu.
r També, 1es deficiéncies de

Xa

Els productes no circulen en no haver-hi una
bona xarxa de transports.

rc

d€ comqnicaciqqg a !.sparryrJ€
dificultaven l'establimeni
ryru.

oüfltmwedtable mercat inte grat.

n

ffimru.Jhnen¿-la -t!_e-nca

d'un sis-

4. Les transformacions económiques i socials al segle

Un fogoner
palejant
carbó a la
caldera.

16¡ Fnen ser i bancaii Jáiá""ó@:ondició necéssária a causa

< lnterior de les
manufactures
Carol, a Sabadell.

fo¡ta inversió de capitals qüe
uqpunuíen els nous establirnents inu{h ük

nlhnm¡r'ñnJs.

Xx

Elforn, alimentat
amb carbó,
produiá el vapor
d'aigua que
accionava les
máquines.

La crisi financera i econó-

de 1866 va agreujar els prodel sistema fináncer i va
lpmm@Ér el tancamenl de moltes
,nifrrillnptreses, especialment metal.lúrm$E@

mhm'm'*s

ton era del tot insuficieng en volum
Les colónies disposaven d'una
que
havien
estat
fundades
i
en
qualitaq
per
atendre les demanó-pi"xa ;tdcúTa- pfréátrctiva:
mryrues,
umclls anys anteriors.
des de la indústria catalana. El carbó
l;ná
resclosa, que permetia acumu-C nnord-americana
Íf i
LLigada a la guerra civil
ffil sector cotoner va éxpeiimenlar l'aigua; una canal dé deriüació,
slhuu1*dlrmn*gg"! S.e-st_"!ü
rwrumra forta crisi entre ei 1862 i eI
en menys quantitat, d'Astúries), la --que la'desviava eap á la fá6iicá; ün
qual cosa encaria la producció. Per sah"arriFicial, qué feiá mbúfe les
¡illhf{k ffsrats units. Les dificultats per a
aixó, des de 1860,les noves fábritu¡bines, i u¡r aboc4dor, riu -avall,
lfiibmmhada de cotó van provocar una
ques es van anar basant cada vegada
per on desguassaven les aigües ja
üwmffi€tat i un encariment d'aquest
més enl'ús de I'enereia hidráuüca.
utilitzades. Lenemic principal de
ilwdu¡ate (,.fam de cotó',). Aquesta
Un nou inygp!, .1a.Í¡rhina*aconse,
les colónieI éieñláildú;r?lésti:
,m'nn*nrli
guñ uns iendiments molt superiors
vals dels cursos hidráulics, que poFeró, Va permetre la recuperaiM,dela indústria de la llana -localitals obtinguts mitjangant les antigues
dien arribar a paralitzar temporal*dr *p".*lrnenf a Sabudelli Ter- rodes hidráuliques. ( C t'C /r,ig ( ment la producció i provocar atur.
flHm.*-. que va aconseguir un grau
La utilització de l'aigua'com á
Juntament amb la fábrica, els
mmo¡tant de mecanització i moderfont dlénergia va donar lloc a'un mog1np19s aris
feie--n_
truir I' e s -cons
-f!.
Terrassa mala raça ,
m¡rozauió.
de1 industrial, les CoJgniés rn'dus1'eicóiá,
ltióñómaq
I'es'cor91ésia,
Sabadell mala pell
trials. Aquestes, per uptoftiái !1t xador, el casal recreatiu o la taverffiJ-aiguu,
seguint
na, i els habitatges per als obrers.
ffipors i colónies
",,rrr, "rt"ndre
' Aquestes dependéncies
els cursos alts d'alguns iius Q-lobrepertaillliw-Ánt elperíode 1833-1860 la ingat, Cardeiei,Gr, Fresér i Flutiá). A
nyien a I'empresari, de manera que
ffius,ffiialització del sector téxtil es
colienqaments del segle )O(, en el
els trebaliadors-de. les colónies es
lwmhasa¡ en el predomini de la mimoment de máxim apogeu, el riq van üobar molt més subjectes a 1a
seixanta colódisciplina empresarial que no pas
{úna devapor, que implicávila Llobregat alimentava
,*"*+.%
-ffiffi-uaci6d¿leatbé. El 184 1 hi ha.' nies, i el Ter, més
de quaranta. Es
els dels vapors. Les colónies exigien
,il{'um á Catafunya 18 rriáquines de
tractava de poblaments de nova
una forta inversió inicial, que es
wmpor. i el 1860 ja n'hi havta 127 .
V¡eació situats a lés comarques del veia compensada pels grans benefiE"ls vapors e1 va¡ dgselyolupar
Bages, el Berguedá, el Ripollés, Osocis d eliyg-!-s:4e- b-sre.lgltgt g
d {.e
sm6erot a les éiuiars litoráls, espena i la Garrob<a.
gia i d'una má d'obra barata i dócil.
I l'Anoia.
mtffiment defBárdéloné1, é1'Márés-'
Zona més
me- él Garraf i, també, él Vall¿s Ocpoblada, i per
¡i,rffental. Les altes xemeneies, per
tant, amb més
mercat
imri s evacuaven els fums de la com-

:

ffi;*rT;iugu"rrrááffirio

El poeta de
Roda de Ter
Miquel Martí
i Pol ens en
parla.

I les
riuades de
tardor

Els diners del
salari de
l'obrer tornen
a l'amo

Els obrers,
a més de
treballar, hi
vivien

":t

¡u¡srió del carbó, van caracteritzar
.ú¡rant molt temps el paisatge urh&,1-a _depen{énciq del carb ó (hulla
I lfiign;ts) va fer que les fábriques se
ffiessin prop dels ports. La máq'rrr¡á dé vapor eia eI cof d-e la fá-

hrlca
üxra.?,

*,r

El primer
que es
mecanitza
és la filatura,
després els
telers

i

e1 seu moviment es desplaa través d'un complex siste-

d'embarrats

i politges, als fu-

i els telers de l'establiment.
Cap a I'any 1860 es va constatar
,detinitivament'que el carbó autócwos*

Parlem de fracàs,
perquè només té èxit
a Catalunya i Euskadi
101
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neficis, i facilitava la importació de
material ferroviari. Aquesta legislació va provocar una gran inversió
de capitals, tant espanyols ióm es3
trangers. De fet, I'aportació de ca-pitals estrangers, fonamentalment 4
francesos, va ser decisiva i molts

frls tra ffispffirts:
eE fertr#cffis-tr€g

inversors forans van aconseguir
grans beneficis grácies a les sub- 5
vencions que rebien per les seves
inversions i per les possibilitats
que

e1s

oteria la legislació espanyo-

la per introduir

Es
decuplica,
doncs, el
nombre de
vies fèrries

e1s seus produc-

tes siderúrgics. Cal recordar que la
limitada oferta siderúrgica espanyola era clarament insuficient per

poder construir

1a

xarxa ferroviá- 6

ria.

En el període 1856-1866 van
entrar en funcionament 4.500 quilómetres de via, de manera que el
1866 n'hi havia un total de 5.000.

,
> lmatge de l'estació
de Cdrdova l'any
1

867.

La

construcció de la xarxa

ferroviária
La construcció d'una xarxa de comunicacions i de transports interior era fonamental per abaratir el
cost de f intercanvi de mercaderies
i per posar 1es bases d'un mercat 1
integrat, fet que está estretament
relacionat amb el desenvolupamenl económic. 2
El mitjá que va revolucionar el
_lransport interior va ser el ferrocarÍí1. El IB44 es va iniciar una Iágisla_ció ferroviária qüe,'entre altres coamb ses, establia una amplada de via
superior a 1'europea. Aquesta decisió, que va dificultar els contactes
amb la resta de1 continent, es basava en la creenEa que un país muntanyós requeria locomotores més
v Pont metál.lic
sobre I'Ebre a
potents, més grans i que necessita-

Saragossa, construil
per La Maquinista
Tenestre i Marítima.

ven més base de sustentació. La 1egislació, gue va estimular la inver-

sió d'alguns capitals autóctons, no

va tenir l'éxit esperat, de manera
que l'any 1855 només s'haviencons-

Les

principals

comp, anyiqs^ (Nord,

Madrid-Saragossa-Alacant i Ferrocarrils Andalusos) eren de capital
francés,estot i que també n'hi havia
de capital espanyol, com 1a Barceiona-Saragossa-Pamplona, la Barcelona-Tárragona-IranEa, Ia Tarra-

gona-Valéncia-Almansa i 1a Tudela-Bilbao. Peró cal remarcar que es 1
va construir amb una certa precipimés importants dels quals eren el
tació (ja que e1 negoci era construir
iCobrafles subvencions) i es va pla.Barcelona-Mataró (la primera línia per
férria pemnsular, construlda el 1B4B),
nificar una disposició radial, cen- 2
el Madrid-Aranjuez i el Langreotrada a Madiid, que no afavoriá &
Cijón. Aquest reard es devia a 1a - erjñtactes entre les zones de la periféria peninsular, ies més poblades 3
¡gencq d'iniciativa 1(estaral i privada) i de capitals, 2
i a 1'endarreriment
i dinámiques des del punr de visae
económic i técnic del país. 3
comercial i industrial,
Durant el Bienni Progressista, el
L'any 1866 es va comprovar
govem va aprovar la Llei de ferroque les expectatives de beneficis
'caffils (1 855),-que oferia incenrius no es complren, de
manera que els
importants als inversos i va propi- 1 ingressos no cobrien les despeses i
ciai¡:na primera fase de construc- 2 els capitals invertits no es recupeció de la xarxa ferroviária espanyoraven. Aquest Éet va portar a la [a=la (1856-18óQ. La llei facilitava la
11ida dei sistema bancari i, combi_formació de societats anónimes fernat amb altres problemes econóroviáries; preveia el pagament de
mics (la crisi internacional, els pror'
subvencions estatals, que garanblemes del téxtil i una forta crisi de
tien als inversors un mínim de besubsisténcies), va provocar f inici

truit uns pocs quilómetres distribuits en diversos trams curts,'els

4. Les transformacions econdmiques i socials al segle XIX

Falrmrmnils construils fins a I'any 187d

FRANQA

FRAN9A

--i+11,"í.-c1,il
Pamp¡éhfi*-l

¡

Ávita

laPlana ,'-7.^

(-

1:

.

-._

/

,,4

,L,

fj}

'--aJ'

,,{

Í1,

-$
MAR

/,

MEDITERRANI

MAR

I

l

MEDITEBRANI

l*>
_,J

Inestabilitat del
,,/ o
Sexenni i guerres

i ;it -risi económica que prácti,irr::-::- va p aralitzar Ia construcció
r,,l:::-;:aria. Així, durant el decenni
'- - --'-276 només es van construir
,.'- ;uilómetres de via.
¿ :onstrucció de vies de ferroiii:- 3s reprengué anáb forga a parr i=',37 5 . D eIs 6. I24 quilómetres

': _¡r=:ts aquell any es passa a
---''.ll e1 1890 I a 13.168 I'any
-;t-,. Dues companyies, la MSA
.', L: j:id-Saragossa-Alacant) i la del

:r::i

d'Espanya, totes dues amb
r,i':ña de capital estrange! con:: -:',-en les dues terceres parts de
La Restauració,
l'estabilitatespanyola.
r l=:ra ferroviária
i la "febre d'or"
Ells

altres sistemes

de

transport

El 1800 n'hi
havia 8000

r-

Ispanya, sobretot a partr de
- i--t. es va iniciar un programa de
:-:--¡m:cció de carreteres, de ma:-.= que eI 1865 n'hi havia una xarn: je i6.000 quildmetres, dels quals
:: :ú0 eren de primer o segon or-:. Aquest progrés, tol i ser consi:::able, era encara insuficient. La
¡=:<a viária espanyola experimentá

-: Cesenvolupament imporlant en
; 5egona meitat del segle XIX, de
:-.rera qvel en acabar el segle, hi
-'-,'ia a Espanya uns 40.000 quiló-

::¿Íes de

carreleres, dels quals

- r .000 eren de primera o segona ca-

:=goria.

A Catalunya, al comengament
:e1 segle XIX, 1a xarxa viária estava

2ookm

en mal estat i era clarament insuficient. Aixó feia que Ies comunicacions amb l'interior de Catalunya i
amb 1'exterior fossin precáries, fet
que dificultava la plena consolidació i integració del mercat interior.

Davanl la manca d'iniciativa de1
govern de I'Estat, eI 18461a Diputació Provincial de Barcelona va
presenlar un pla general de carrete-

res, que havia de ser finanqat per

les quatre diputacions catalanes.
Així, entre eI IB4B i el 1868 es va
construir una important xarxa de
carreteres al Principat.

Ouant al transport marítim,
fins al 1.860 el volum de transport
el
en vaixells de vela fou més important que el del ferrocarril en el co-

fl

8.1.?,*6.BñRCrL0¡lñ

^,/

o

2oo km

merg catalá. El fet més ressenyable

del període IB75-I900 va ser la
progressiva substitució dels vaixells de vela pels vaixells de vapor,
procés que aná paral'lel a 1a decadéncia de ia marina catalana i a
l'emergéncia de 1a basca. D'altra
banda, es van crear noves companyies navilieres, la més important

de les quals fou la Companyia
Transatlántica, que el sanianderí
António López fundá a Barcelona
l'any 1BB1 i que monopolitzava les
línies regulars a les Antilles i les Filipines. Al País Basc es fundaren
dues navilieres importants: Ybarra,
i Sota y Aznar. Pel que fa als ports,
Barcelona i Bilbao es consoiidaren
com els do, -é, importants.

prerlo d¡sde la rscoller¿ del üestc

Que va fer
diners amb
el tràfic
d'esclaus

v Escena de
descárrega
de carbó al port
de Barcelona.
L ús dels vaixells
de vapor no es va
generalitzar fins
a l'últim terg
del segle xtx.

S'aprofita el
viatge d'anada i
tornada, simbiosi
Gal·les-Euskadi

I. LBERALISME I INDÚSTRIA

canvi, els industrials bascos im
taven carbó gai'lés a baix preu,

ñs

ffi

m

Étres sffi€É#trs rr# * s€rEe
€

€m s&dme-#ffirem€re

&*m ffi&ffiffis.&m

&. *

E

s: [:l,:il1':ii:'ffiffi '1'H:,',"'X'#
utilitd
Basc, la qual, des de 1885,

noves técniques per produir acem*
en substitució del ferro dolg. IJm
dels símbols fonamentals d'aquesü

* trffi€ffi

Ja que calia tenir una
tecnologia avançada

procés d'industrialilzació fou Ia
creació dels Altos Horqqq -dq *Vizcaya (1.902).

De tota maneraT la producciri

siderometal'lúrgia
Després 4e_l qqq¡e¡té)Ltil, qls pt1gtt
La

s

i obres

industrials) no podien competir amb
les estrangeres, les construccions
-{er:
rnetáI. lique s (p ó nts, e difffi
?ats) s'elaboraven a EspanYa. A finals del segle XIX també es va con-

la

d'én-

3 g-nyeria,-i li substitució dels vai- 4xells de fusta per vaixells de ferro.

solidar 1a construcció naval
caia i Ferrol (Calícia).

La localitzacr-é d'qquesta indús-

tiiá

estava molt condicionada Per
primeres ma!¿-ries-=g c-4q -c-qs sitaüa (carbó i ferro). Durant el segle xX
¡o'es vansucceir tres nuclis de desen1e

['

.

'' : : P

{

i' / {' -

s

fornsvansorgiraMilaga,l'a4¡'
1es mines de fe qo
i ei iarbé vé[etal, atonseguit
"a
partir de la llenya. Peró aquestes
instal'lacions eren poc competitialts

!832, i utllitzaven
._lo¿ák

Producció de ferro assolia un alt cost donada 1a carestia
deI carb6 vegetal, que a més tenia
poc poder calorífic.
A parlir de 1860, el Predomini
es-va-traslladar a Astg¡!.e¡, o.n hihavia carbó mineral, que tenia més
poder caloríFic i permetia abaralir

ves, ja que

Ull, molt
important!

1a

r, El banquer Manuel Girona,

fundador

del Banc de Barcelona, davant la maqueta
d'una locomotora. La majoria de línies
férries van requerir la inversió de grans
capitals, tant autÓctons com estrangers.

el cost de la producció de ferro.
1868. quasi la meitat de la
producció de ferro esPanYol es
concentrava a Astúries. Tot i aixó,
els costos eren molts elevats i el

fuxí;el

sector siderúrgic espanyol era poc

competitiu.
En els darrers decennis del segle xrx es desenvolupá a molts Paisos occidentals (especialment Ale-

manya i els Estats Units) la deno-

minada Segona Revolució Industrial, basada fonamentalment

.

Especialització regional, de carácter tant agrícola
1
com industrial.
. Possibilitat d'intercanvis entre les árees agrícoles i
ind ustrials.
2
. Augment de la capacitat de consum de la pobla3
ció agrícola.
. Bona xarxa i mitjans de transport4que permetin
traslladar els productes de manera rápida i barata.
o Extensió dels intercanvis comercials i equiparació
5
dels preus.

t04

col

cániques (locomotores, máquines

ro a causa de 1a mecanitzacíó del
1camp i del t¿xtil. l'imci áe i" cottt-ferroviária,

p e1s elevats

mesures proteccionistes.
Tot i que les construccions me-

leÁandá de-fer-

construcció ds-paqts

Iúr gica e sp,any.o!4 gra

-tos, de manera que per sobreviure
li calgué l'ajut estatal i l'adopció de

iñtents d' organilzar una indústria

2trucció dq.Q xarxa

ro me tal'

pgc-gg¡qp gtitiv4

- mo de ina-e s va-n ilonai en-éf Te-etor
de la siderúrgta, ia que a Partir de
1830 va créix"t la

ide

en la indústria química i siderome-

tal'lúrgica. Espanya, peró, quedá al
marge d'aquest procés de Profun-

da transformació económica. En
aquest context, cap a finals de1 segle XIX, el prgdom!1i siderúrgic es
áéf1{tiva á
va traslladar ¿e foiáá
amb
de lés
reserves
Biscaia. Les grans

-ñ1#;A;

ferro d'excel'lent qualitat
van fer possibie que s'exporlés de
manera massiva al R.egne Unit. A

a

Bis-

A Catalunya, peró, la indús-tria siderometal'lúrgica no va
aconseguir implantar-se de manera
s

ólida, principalment

de ferro

i de carbó.

p

er larn_anea

Els inicis de la

indústria metal lúrgica catalana estan relacionats amb la mecanització de la indústria téxtil. Una de les
primeres empreses en aquest sentit
va ser el Nuevo Vulcano (1830,
que aviat va centrar la seva producció en la construcció naval. El 1855
es va lundar a Barcelona La Maquinista Terrestre i Marítima, l'emp:e-_
Producció i exportació es pC.ú,ffie.'
de mineral de ferro
(m itjanes qu nquenn al$,l.::ii:i:::i,
en milers de tones métriqud-$}¡¡*,-:
i

Període Producció ExPortlqió

'1865-69 264

1870-74 596
1875-79 1.28s
1BB0-84 4.045
1885-89 4.626
1890-94 5.423
1895-99 .258
900-04 8,1 55
7

1

71,a::'
578
937
3.633,;,''

4 543:,

4.923
6.701:,;.,,',
7.45V;::,::

desamll0 de la España contemporá'
Hist\r¡a econón¡ca de l0s s¡glls xlx y xx. l\4adrid: Alianza

F0nt: Gabriel ToRTELLA . EI
nea.

Universidad,

1

994.

Gran augment a partir del
1875, Restauració i final de les
G.C.
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=--alana

XIX I

de construcció mecáni-

:u -ás important. Hi va haver in- *:= de bastir alts forns per a 1'e1ar:-ió industrial de ferro, perd no
',r
i,¡rr. ser rendibles. A finals del se-

pe.,It. peró,

1a

indústria metal.lúr-

nl;;

¡a assolir la maduresa tecnor.:;c.-a necessária per emprendre e1
: ,r--' de la producció de construc*r::; mecániques; així, eI 1.882 es
,,ar- :abricar el primer vagó d'ela:rir¿;ió autóctona i 1a primera 1o::r:-3lora.

.a miner¡a

Desamortització
de les mines

;

< Mina de ferro a

:::.j¡eria espanyola es va desen:.:¡ar molt poc fins a l'aplicació
,u - legislació minera de 1868. Les

lar:-

d'aquesta poca explotació són

¡[';::ses: la manca de capitals i de
--:trrirXgfrr€flts técnics, la poca de-

::,=Ca atés e1 reduit desenvolui¿:-eilt económic de1 país i l'exisie,-;a d'una legislació que mantemines sota e1 control de l'Es;a: -:1o en facilitava l'explotació. La
*es,ació de 1868-1869 va libera'iinzer
el sector: 1'Estat va vendre les
r-:-¿s a particuiars, que es conver--:r- en propietaris dels jaciments a
:---.i del pagament d'una quantitat
;- :¡- de diners. Aquest sistema va
:E::ietre l'extracció de mineral per
rue ies

:,¿:: de companyies privades,

r::

1a

inaj oria estrangeres.

Fn els darrers trenta anys del
¡* ¿-e XIX la mineria espanyola co:¡¡é un període d'esplendor i
::si3-rrYa es convertí en un dels

p'rincipals paisos productors
de minerals del món. Ara bé, les
r:.i::-otacions mineres estaven ma-

El Pilar de Jarabía
(Almeria), cap

al 1 880.

dificultats de
la industrialització

espectacular. Entre ells
la

ca1

raons que expliquen aquest

fracás són diverses. Un primer factor

F..

(-t'i

\.

':

pervivéncia d'una agricultura 1
endarrenda i poc rendible, amb
molts pagesos amb pocs recursos i un poder adquisitiu
és 1a

Altres sectors industrials conegueren un desenvolupament menys
destacar

indústria química (relucionada

amb les necessitats creixents d'a-

dob artificial de I'agricultura), la
indústria alimentária (Farinera i
'vitivinícola)
i, en general, la indústria tradicional (vidre, cerámica,
calqat, suro i paper).
En e1 conjunt de l'Estat, Catalunva i el País Basc van ser les úruques
zones que van expenmentar unpro-

molt reduit. Támbé

aal

tenir

en compte un aLtre tactor es-

tretament relacionat amb
1a inexisténcia a
rspanfrTun méicat iri; 2
terior integrat (nercat na-

1'anterior:

cional), a causa deI'endarreriment agrícola i de Ia mánca

d'una xarxa de transpo_rls

.=--

i comunicacions_qye tacili-

d'industrialització, tot i que par¡ La indústria
tés elsiñtelcanvis. Finalment, també
cial, al llarg del segle XIX. A la resta
callssenyalarla manca de capitals 3 química conegué
una important
de I'tstat, els intents de desenvoluper invertir en Ia indústiia, já que I'aexpansió a finals
pament industrial no van reeixir i no
gricultura no els generava i e1s qui de segle xtx i en
bona mesura es
es va poder vertebrar una verilable
tenien diners preferien invertir en 1a localitzá a
economia industrialitzada.
Catalunya.
compra de terres. Especulació, poc
valor de la indústria: "¡Qué inventen ellos!"
cés

:::iriament sota control de ca:l--al estranger: británic, francés i

Cronologia de,la Revolució lndustrial a Espanya

:e-¡a. Els productes principals eren
plom flaén), el coure (Huelva), el

. Extacció
minera

*:

mercuri (Ciudad Real), el ferro
3'rcaia) i eI zinc (Cantábria). En
-::,,-i. el carbó asturiá era més car i

Les

Les

Consfucció
ferfocatrils

de

ületal'¡úrg¡6

:¿ cualitat inferior respecte al bri=:::c.

de manera que

::-va

e1

seu consum

reservat exclusivament al
*¿rcat ilterior espanyol; el sector
- ::rés va poder subsistir grácies a la
r¡*¿slació proteccionist a de IB9I.

S¡derúrgic

T¿xlil

105

I-

LBF¡Aus¡'lr r rN¡úsrnre
va viure encara altres episodis.
més important va ser la mobili
ció contra les selfactines del juli
de 1854. Les selfactines eren-unr
filadores mecániques noves,
perfeccionades i de gran prod

La claEsffi ffihrera

vitat. La protesta contra aq
noves máquines va donar lloc ¡
una vaga general i a la cremjr 4'a[-

Condicions de vida
i de

gunes fábriques

treball

industrialitzacií va suposar 1'aparició d'un nou grup social: el

La

_proleta$attjnllgg¡rie!1!

p

artir

Barcelona.

durant la década de 1830, paral.le-

lament al comenEament de la it.
dustrialització. Les primeres reivindicacions van ser de tipus- re-

de

@taclasse

saslal yq lIggg3*dglgIpg1lnp or"* E1\
tant als nuilis industrials.
Les condicions socials i labo-

sistencialista: els treballadors

es

mobilitzaven sobretot contra I'empitjorament de les condicions la-

raTsdéisté6iladáii]L-lilaaastrn*
e]e" -molt precár@ especialment
pQr als nens i les dones: salaris molt

borals. Així,1'any 1834 ungrup de
teixidors de Barcelona, eri
seus companys, van preseñtar un
document al capitá general en qué
protestaven contra la decisió dels

bggtj]-lO

7" es destinava a l'alij_omades de trebS[.ry-glt

T_9!!a9j9).
(21L? hores diáries), col
!g_rgq"r
dicions de treball molt dures, insalubritat de les fábriques, manca de
n Romang de cec de la Societat de Teixidors
llum i excés de soroll, alta sinistralide Barcelona publicat el 1840, l'any de la
seva fundació. La Societat va ser el primer
tJat, ineitabilitat laborali atur, mansindicat obrer de I'Estat espanyol.
ca de previsió social i habitatges defi cients. Especialment discriminatdria era la situació de les dones que
la indústria rural dels pobles de la
treballaven a lesfáffiqueT , ja que eI
rodalia d'Alcoi (País Valenciá) van

industrials d'allargar 1a mida de les
peces de tela; com que els treballadors cobraven a preu fet-és a drr,a

tant la peqa-. aixó significava, en la
práctica, una reducció del salari.
Els primers passos cap a la formació d'un moviment obrer orga-

nitzat

es

van donar també*a Barce,-

era-rnes-del50.% inferior, ocupar aquesta localitat i van desal dels homes. Quanr al trebaltin--_
truir les filadores mecániques que
fgqd!,gl$",qs i nenes co:rrenEaveq . els estaven prenent la teina, i un

lona, amb la creació de les,primeres societats obreres. Aixi el i_840

a treballar a les fábriques a partir

ció Mutr¡a-déTeixidors de Cet9,

seu -salari

primeres assoc¡ac¡ons
obreres. Els sindicats
Durant ei segle XIX, els treballadors
i treballadores de Ia indústria van
anar prenent gn4_cc¡nq9iéng!9, de

procés va ser lent i va donar lloc a
realitats molt diverses.
Algunes de les primeres mani-

festacions de revolta obrera van
prendre un carácter luddJta.!!.!g,
disme és I'oposició a les máquing-

r

vl-sLes co.m..una-cofnpetencla

deslieial a la má d'obra humana
que aboca els treballadors a l'atur.
El marg de 1821, els treballadors de

s

va fu ndar

I'as

og!a"¿ááñ?i

que tenia com a objectiu ajudar els
obrers associats en atur o malalts i
orgaritzar la lluita sindical per mirtització va ser la destrucció el 1835
llorar els salaris i les condicions de
a Barcelona de la fábrica de vapor
treball. Aquest exemple el van seBonaplata.
guir obrers d'altres sectors indusIJoposició a la mecanització trials, de manera que al comenEaLa mà d'obra infantil era important en el tèxtil

Les

-clqsqe_qu g .ll yq_¿_yl-q:rganitza r- se
g¡ associlci.on-s o-s-indicats. Aquest

e

episodi similar es va viure a Camprodon eI 1823. Peró liésdevenimentmés significatiu de l'oposició
entre classe obrera naixent i meca-

dels set anys.
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Lassociacionisme obrer s'havia iniciat uns quants anys á6áiÉ,

'
lndúsfiaüxtlt

5.,11

,,,

16.466

Confecció

7.465:,,'

10.230

lnd-ústria paperera

',244

lintsi¿stámpats

5.728''

Construcció

.

rransportimrra

!,

1.039
978

2.197
644
207
821

3.191

2.140
1.294
151

15.229t*)
1

7.tigo1tt'

lnd- alimentária

7.525$l

478

126

lnd. métal.hirgíca

8.366(.)

420

157

Arts gri'fiques

7.678(.)
(t) Irnlou

Tèxtil i confecció eren
els sectors industrials
amb més obrers.

n*..

Les dones són majoritàries en el tèxtil,
confecció i sector paperer. Els homes
tenen més pes en el sector transports
o en les que cal força física.

El títol ja ens mostra la inclinació republicana
de l'obrerisme català.
4. Les transformacions econdmiques i socials al segle
üilrrñnü'ffig

:@

1841 es van urlir les dife-

¡lo !

obreres van
tota mena de dificulüru, Ei fiberálisme cánsiderava'
ffilflñ relacló contractual entre I'a'm,¡üC t¡eballador sols era un afer
ffi¡es associacions

PER¡OI'¡CO

nn#iiiiinm,r'¡rnb

¡pommmmalinegava el

flü

OIi INTERESES IIIORALES Y üATEIIALTS
IUID DOA I. DI¡EiU¡
tl .tGE.l.

N[

dret dels treba-

$'r'q

dhmmrers de les associacions obre-

ü,

ser particularment evident
,ril\mnrmnnrir sfu períodes de govern mo-

ilnu¡{¡lio ifl::

uts- tiébálladors qué

ii éf á13 amos.
preséncia d'alguns dirigents

dil¡nrdlñur¡listes

en les bullangues de

flMlTe+g i

l'oposició dels paa les accions reivindicatives
r& ks associacions obreres van fer

l

Dos exemples de premsa obrera: EI Republicano, publicat a Barcelona en els anys de la
regéncia d'Esparlero,i EIEco de laClaseObrera, fundat a Madrid per Ramon Simó i Badia
el 1855. La premsa obrera, com els sindicats, només es va poder expressar lliurement
durant els períodes de govern progressista.

numrmüs

ry$gov"* les prohibís el 1843.
ilhpartir d'aquest moment, i fins al
'lilW* I'rncipient moviment obrer
hmmeloní va continuar existint d'u-

malalts o en atur i, en cas de defunció, les seves famílies.
La classe obrera va anar gene-

es va vlnemb
els
progressistes
sectors
omlliar
mmÉs ¡:adicals i, més endavant, amb
dlm demócrates i republicans.
Lassociacionisme obrer es va
@$Eúr¿r e¡r la tradició dels gremis,
dc Ia qual va adoptar dos elemenii

e4ó
mmn

ffi

rant altres classes.{organitzacions.
els
-Corl de Clavé, basats en
áltor coral i la música, creats perJo-

fináne

emmmcials.

!k{,bg+{q,-!orga-nitl

pe1q,!cis; aixd va fer

queT

en

mateixa fábrica, hi hagués so:¿i¡eré¡¡¡
s

órs.

indícats -éi-iléli flilá-

el dels teixidors, etc.-.

.-ro*nda,

B^t¡ta.

Teniamos red¡ca¡¡lo utr o¡liculo para rcbtür lot
cscritos quc h¡n vislo lc luz púhlica cstos úh¡eos diar
acriminando y ultrrjcurlo i le clasc obre¡¡ dc Catalult¡
con motivo de lü últimcs ocrtrencio¡ hrl¡irl¡¡ co B¡¡cclon¡; fiero atcndid¡ l¡ noble cotrrJucll do algunos pc.
riódicos quo h¡o sali¡Io á nncetra defcnsa y l; I/irüícac¡m quc los o[¡eros rlel ontiguo Princio¡do han nuülicador'hemos pre[erido cotrai:dcsde lucgo á tratri rlc
lo! rsuotos quc mat¡os iillcresal: conlcokindono¿
oa dccir quó uüú farte dc h prcnsr pcriddica de
lfrdrid ¡l dcclu¡rs¡ éoo l¡-ntt ligcteb cnimigr dc h
Átociuion, hi llco¿do tn¡lhimrmentc su coúctido.

,ffi; s€-conHñiius
J[,a

I

sEcctoN DtllTonnl,

,$fr@

,@1es \q:lgg.g_q ll tepressió
ÉD@4 amb I'acomiadameiiddé'po-

][Nt

nlt0N sr[Ó

NEPUBTIüAN().
r\l\qs\¡s tr\ r\\r\.:

a orgarilzar-se col'lectivarmr;rn I¿ repressió contra els cap-

ffii

f,úr- I

^oos¡o.

ECO
DE LA CLASB OBRBRA

per formar una federació.

lütdbrucmüs

bo¡Nco 5 Dt

IlL

s@aietats obreres barcelonines

XIX I

D'altra

l'associació era, sobretot,

mma entitat dlaiu{4yrníttua; 1qq qq-

áportades pels afiliats es
grrurdavenper ajudar els companys
¡¡;¡lrz^acicj-nl

La

jo¡nada

Així,

sep Anselm Clavé a partir de 1845,

van ser un important estímul cultural per a molts treballadors. També
es van construir ateneus i escoles
.

obreres, u-b l'ob¡".tiu d'alfabetitzar i instruir els assalariats; entre ells
destaca !!te-neu Catalá de 1a Classe

g.b:913-fu"d9!,f F.€,a,-pé éá pd
va néixer també una important
prems_a o!5er4 la primera publi-

Les primeres associacions obreres es van definir comjr

ves

i

van decantar

cap_

federal.
.-fTli"A.ufir*"
me

cqrporati-

ap o1ítiqy-eq,=p9-r9-áTiátlls

a1_r_epublicanisL-

va tenir, tanmateix, una vida discontínua. Les lluircs péi nóñsegüir miltóies seGrials i
el drets d'associació van continuar,
perd les activitats de les societats
obreres van dependre dels canvis
polítics; així, els govems moderats
les reprimien i els progressistes s'hi

mostraven més permissius (1840IB43 i 1854-IB5q. Finalmeng fou

'?ació

durant el Sexenrri Democrátic (1868IB74) qüe dsiá pioduf éI-m-óménC"

de la

de máxim apogeu del movimeiii

d'aquesla mena va ser El Eco
Clas! Obrera,editada a Madrid

apartir de 1855.

laboral

,,

Nuestras hilaturas y fábricas de tejidos mecánicos
tknen señaladas 69 horas de trabajo semanales,
dMdidas en 12 p0r día, y 9 el sábado, que concluyen a las 4 de la tarde, hora en que se limpian las
máquinas; en las fábricas del Ter, son 13 horas
duración del jornal ordinario.

la

Joaquim S,lr-antcH, Higiene del tejedor.0 seo, nediosfisicos
poro evitor los enfermedodes y procuror el bienestor
de los obreros ocúpodos en hilor el algodón (18581

obrer durant el segle

La

xx.

dieta obrera

Los obreros y sus familias no disfrutan todavía de una alimentación bastante reparadora; el

pan y el vino que ordinariamente consumen no son de la mejor calidad; los vegetales cons-

tituyen la base de su régimen más común; y del reino animal apenas conocen más sustancias alimenticias que el bacalao, el escabeche y el tocino: el obrero come poca carne, pues si
bien compra a menudo los extremos, despojos y grosura de los animales, esta carne de sábado, como se decÍa en l0 antiguo, nutre muy escasamente y fatiga en gran manera los órganos digestivos.

FeripMoruLnu'''nr"':l;::;i:,!,:::;,r::;!:;::¿i:1ff

[i;l;(1fJ8í
Els aliments eren tan cars que el menjar era de molt mala qualitat.

Aquí les pròpies fàbriques ens mostren
l'horari dels obrers, que en aquella època
era totalment raonable.
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I. LBERAUSME I INDÚSTRIA
acteritzav a p el trebail compartit
Ia relació harmónica entre la ind
r

ffi#s s#ffi&mffKsrr=*s

trra i 1a natura. Un deixeble d,
breu, Fernando Garrido, va
troduir a .L,spanya a paftir de 1

; I'eÉ€

Socialisme deriva de societat, ja que per ells el centre
de l'ésser humà és la comunitat a la que hi pertany. S'hi
oposa al capitalisme, sistema polític que considera que
els més important són els individus i els diners.

.llideal cooperativista
aprés dei británic

Elsocialisme utópic
Paral.lelament

-

> Etienne Cabet,

autor de l'obra
Viatge a Icária.
Les seves idees
van tenir una
ámplia difusió
entre els obrers i
els intel.lectuals
progressistes
catalans.

Marx els hi
va posar
aquest nom
despectiu, ja
que ell deia
que la
"violència és
la partera de
la història"

lJanarquisme

1'aparició de

1'asso_-

ciacionisme oUry1, qwgrros

t-r*
ü-

a

?-int¿llectrrak ;ñ¡t-o.rt.1ur

Basat en les teories del revoluc
nari rus Mikhail Bakunin. l'a

quisme precorutzava una societat

"iru

tica radical a 1a nova societat industrial i capitalista, ja que 1a consideraven injusta i explotadora. Aquests
corrents de pensament van definir
models teórics de societat, caracteritzats per la seva harmonia i la valoració del trebe!. V,alser aoomenats=

sense propietat privada ni cap
na d'estat ni de poder coactiu. I-'anarquia es basava en 1q prgpiet¿

col.lectiva i en la plena llib-e4aindividual. .\ouesra nova societat
només podia sorgir d'una revolució. per Ia qual ;osa els anarquistes

_:g!/11¡tmeU@*
Entenien que un ordre social injust com el capitalista embrutia e1s
ob_r_ers, peró també els empresaris
quá-sTénéficláván ijéi fr¿üáii ¿I'u_
quells. Preconitzaven el canvi de la
soqlgla! a través de la propaganda i
de l'exemple , és a dir, constituint
societats modéliques a petita escala que tard o d'hora serien imitades
per tothom.
A Espanya, el socialisme urópic
esva estendre apártir de la década
de IB40 i va tenir dos nuclis: el ca-

ulll

que haü
Richard'Owen-

ét ¿é ca-¿is.

A Catalunya, van tenir éxit les
doctrines del francés Étienne Ca_bet. descrites en I'obra Viatgi a lca-

ria. Icáúa era una imaginada illa

rebutjaven qualsevol acció política. co:l a:a la participació enles
elec¡ions. L';:-::-uisme es va eF
tendre o¡rc:nal¡nent per Catalu-

modélica on hi havia una societat

nya. eI Pa.s i a enciá i Andalusia. -

basada 9n 1q propietat col'lectiva.
Aquesta obra va ser traduida a1 caJl
tellá per Francisco José Orellana

Les iiees ¿rarcuistes es troEen

rere un S,:a:: ::o::bre d'entitatS de

i per Narcís Monturiol.

MontuñoT-va ástendiá timbé aquestes idees mitjanqant Ia revista La
Fraternidad i, amb Josep Anselm

{avé,

en van ser els máxims ideó-

lSgs

.

signe no-; di;e¡s. com ara sindicats. a:i:,a -s : b:= ::. cooperatives,
associa::c::s es:¿iandstes, na¡uristes. e:;.. J-: :' j:e:l a explicar 1¿
.:..r-:-, cc
;ó I1,.anarqulsme
il¡r.,
r---.i
-.ll1:b" ^=-

A'Cadis, foaquim Abreu, que

havia estat eiiliát a Franca, va

es-

tendre elprojecte u!óprc de Charen el falansteri,
-les-Fouiiér,
un gran edifici que era alhora unitat de producció i de vida, i es ca-

liasat

El

marxisme

Teoritza::¿- .--:.:- alemany Kad
Marx. :::-i: ." --:. _:i-cració de FriedriCh E:-..... .- ::-=:rsme pfeCOnit-

. Els falansteris,
projectats per
Charles Fourier,
havien de ser
la unitat de

producció
convivéncia
de la seva utopia
socialista.
i de

108
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<< El Quaft Estat,
obra de Giuseppe
Pelizza -signava
PelizzadaVolpedo-,

presenta la lluita
obrera com a
llavor de progrés
i de futur.

< Portada del
setmanari
LaCampana

deGrácia(26de
novembre de 1 871
on apareix per
primera vegada
a la penÍnsula
lbérica el retrat
de Marx i una
apologia seva.

;fi a -:r societat comunista,

en la
rlrün.-< niqans de producció serien

ñ ;u:::etat col{ectiva. Segons Marx,

i

obrera

era l'única que po-

*;"{"qse
-:;envolupar una consci¿ncia
Jirff pertal d'aconseguir aques-

':¡ í:.^etat comunista. Un grup re-

'--r: j'obrers formaria un partit

-a''':::garda del proletariat- i faria
-:-;:='.-olució. Un cop pres el poder.
cr -t'sses propietáries farien tots

:I

:cisibles per tóiñar a dirigir e1
:er 1a qual cosa e1s obrers ha,wr i'establir un régim autoritari
-,ur= dictadura del proletariat- i
1. =-:ans de producció passarien á
rrúuj.

r:---

Ce ['Estat.

-":bjectiu final dels marxistes

r,:ll:eria

gaire de I' ídeaI anarquis

-

n :e:ó síque endivergienradical:-:---: I'estratégia i els mitjans per
;c:-eguir-lo. Així, eis marxistes

r:=:: oartidaris de formar 'partils

;':i:cs

i participar en les eleccions,

--.:-:re que aixó era completament
:r : :¡iat pels anarquistes.

ü-a

Primera lnternaciona

I

a Espanya

.

endavant, amb el nom de

Internacional.

Primera

talunya durant molts anys, tenia un

caráclgr reformrs!¿!-ja que es preoA Espanya, el clima de llibertat cüpá"áUuri.r-..tiá;u.onseguirmique va seguir a la revolució de se- Ilores laborals i salarials per als rretembre de 1 868 i l'inici del Sexenni balladors industual"s -rng, es planteDemocrátic va permetre que e1s java objectius revolucionaris.
sindicats obrers es poguessin orgaEI juny de 1,870 es va reunir

nitzariesposessinencontacteámb a Barcelona el Primer Congrés
Obrer Espanyol, format majoritáriament per obrers catalans-. El
influir ben aviat en el moviment congrés es va adherir a Ia Primera
altres sindicats europeus. A més, la
nova plataforma unitária obrera va

obrer espanyol, decebut per la poca
sensibilitat social dels governs sorgits de la revolució de L868.
LAIT va ser coneguda a 1'Estat
espanyol a través de la visita de 1'a-

Internacional i va aprovar el naixe-

ment de la Federació Regional
Espanyola de I'AIT. Hi van parti-'
cipar 89 delegats, 7 4 dels quals re-

presentaven agrupacions sindicals
narquista italiá Giuseppe Fanelli, catalanes. D/aquestes/ 33 enquaenviat per Bakunin, a la fi de l'octu- draven treballadors de la naixent
bre de 1868. Fanelli, membre de indúsrria téxti1.
-1'AtÍ
i de 1'assoiiació clandestina El Congrés Obrer de Barcelona
de signe anarquista Alianga Inter- ,r.t..
constituir-se en secció

".ordui
nacional de la Democrácia So- local.de
I'AIT -la seva Federació
cialista. va fundar a Madrid el pri- Regional Espanyola-. Tot i que almer nucli espanyol de la Interna- guns dels delegats defensaven l,accional i poc després va fer el mateix tuació política des de les files del
a Barcelona. A partir d'aleshores, republicanisme federal, en aquest
part del moviment obrer espanyol, congrés es van imposar 1es tesis de1

i especialment el catalá, es va sep,a: sector anarquista, especialment les
rar del republicanisme federal i es relatives a l'ailunyament de 1a 11uiva vincular estretament amb el ta política (apoliticisme sindical),

Subratlleu també
això.

internacional. *qre-dé-es de l1-av-oñ leiien májoiití'Peráltiá-báldá,|'any 1869 esva ries en el movimenr
obrer espaconstituir a Barcelona un sindicat nyol i catal-q.!_l_C:lg$r Obrer es
desvinculat del moviment interna- va declarar també a favoaa¿f recionalista, Les -Tres, Class_es de' -curs a la üága i de lá subititució del
'
Vapor. Aquesta o¡ganització obre- capitalisme per una societat co1.lec- iá;qué fóu ia més importánt de
Ca- tivista a través d'una revolució.
moviment obrer

'-364 s'havia constituit a Londres -

-l]{ssóéiáció Internacional de
"triñeballadors (AIT), que aplegava
A;ersos sindicats de la Gran Bre-::-1'a, Franqa j altres parsos euro::¡s. fAiT seria coneguda, més

),
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r

r¡oúsrnH

movlment obrer
durant la segona sme*tat
del segle xlx
El

Elrpansió i crisi de la

FRE

a

constava de 18 fe_
deracions locals de sindicats, que
aplegaven uns 11.500 afiliats, i du_

va arribar a 21.0 federacions locals
amb uns 40.000 afiliars. La seva dis_
tribució geográfica mostra una for_

col.lectiüstes

munistes
X?11"

sió dels bakuninistes al Congrés de

. El nucri dirigent de
ra rRE, amb
Ca- seu a Alcoi, em iartidari ¿,u*:*ur_
talunya i Andalusia, la majoria dels recció ,rioie.ta
p.. fr".f"_* fü
dirigents obrers eren partidaris de narquia. Aii,
er;rriria" ila, J
3áFuni-.-Aix4-ljuny

- PHaía (setembre
de rczz¡-Tu.r-uteix, á Espanya, especiaimenr a

""
te167\¿rs -eoni¿xt de ia r"vorta cantonalista,
espanyols van ser expur- I'AIT va iniciar una
vaga general a
AJcoi, que va acabar amb una dura

des de 187I residia paul lafargue,
gendre de Marx, les tesis marxistes
van sermajoritáries. Els obrers
xistes madrilenys van constituir 1a -"

il.Iegal i res
noves autoritats van reprinfrr quár-

'

sevol¡p¿ni¡"sració óbiéiá.

_Novafcderacié{Aadrilenya.

Lá FRE va üiure prótundóAu_
sions. ABarceiona, es van imposar
els reformistes, i eis obrers interna_

repressió. Elgenerde 1,874, després
der cop d'estát der general pavía, la
FRE va ser decrara"da

Evolució delsindicalisme

anarquista
cionalistes van fer.';;;;;;;;
rals en ia lluita contra els carrins i Entre errTT4ier
18g1, el moviment
en la.defensa del régim republicá. obrerespanyol.orr.guJ._p"riod"
Peró les limitacions de les reformes de claniesúnitat
a áusa á"'t" pori
-ticrie¡i?essiva
socials dels repubiicans

i ia rentitud
dels gorr"-, .orrr".de Ia seva aplicació van contribuir ,rado.s. La
situaciá canviá
l,any
-primer
a radicalitzar les posicions der
i BB 1 amb la formació dei

viment

obrer.

de

Mikhail Bakuniq

que destacaven sobretot i,accié bfñ-dical, entre els delegats andalusos predominaven les iesis anaióótó:

-enriáérsi¿diáor,á.r-T j"r,d"il,J:'J:i:l?"É:ilrTi*;:i::""'j*#:ii.,
*Bakunin van culminar amb l,expul- á cebbrar et I e9o.

mar-

".r-degar una acció sindicalista moderada i va créixer en implantació: va
arribar als 57.000 afiliats el IBB2.
U any 1890 va celebrar per p¡iry_g¡a

quela majoria dels delegats ca-iáIá-n-s
óonaven suport a les tesis ah-a-t-eO-

-Eñptáñracié ¿nridt¿iñ;¿
oñ; - .*m-caqláñ
i i i j ornaleis agraris
"*il'An-daluaiá,9 el 68 %" dels,i.rdi_
éatalans i et 17 oA, andá,Tr,:r:*U
Dins de t,Ar! re s diverséncie, fl:$'.Xi:',:#,ii:fi Í'lX'""J:Iff

on

fo-ndació de laFederació deffieb¿lladors de Ia Regió Esiraly;E(FTRE). Durant alguns ,ry,,ri

manifest les dues tendéncies en
qué es dividia l'anarquisme. tvl-éñEd

rant la Primera República (\B7S)

sats de la FRE' Només a Madrid,

brar un congrés a Barcelona (setembre de 188l), que va donarlloüIE*

lladors, amb manifesracions p?g-ífi--ques en diverses ciutats qu",J"indicaven principalment la jomada laboral de vuit hores.
En aquells anys es posaren de

de
e I'AIT Gn enda\ranqTRE)-?á

marxistes

li;náAF

deologia anarquista va poder cele-

vegada la Diada del primer dl
Maig, dia intemacional dels treba-

Durant el Sexenni Democrátic. Ia

créixer amolt
un-ritmá-esp-iaiular,
|....._
principis de1872

gurá una política més permissiva
m anera, Ii o6i

Trfr üestá

mo-

govem liberal de Sagasta, qui i.ruu_

ErifavorablélF

de Piotr Kropotkin i

co Malatesta, que eren

l'acció terrorista com a mitjá per
assolir una transformació revolu_
cionária de la societa! aquestes últi_
mes tesis es van imposar durant el
perícde 1890-1897.
En els anys vuitanta havia apa_
regut a Andalusia un terrorisme

r-ural d'inspiració anarquista

que-

atemptá contra les collites i les *tO=
pietats. IJany 1BB3 va tenir lloc
l'anónim procés de La Mano Ne_
gra, que jutjá uns camperols q,cu=.sats -sense gaires proves- d,haver
comés diversos assassinats. Més

important fou l,intent anarquista
de presa delerez de la lrontára la
nit del 8 de gener de 1.892, quan
uns cinc-ients jornalers assaltEéñla ciutat amb la intenció d,aliiberar
uns anarquistes empresonats. Las_
salt fracassá, peró en els aldarulls

amb una
dura
moriren tres persones.
La repressió
fou immediata: la Guárdia Civil de_
tingué un gran nombre de sospito_
sos i un consell de guerra imposá
quatre penes de mort i setze de cadena perpétua.

4. Les transformacions económiques i socials al segle
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Catalunya, dins 1'obrerisme

5l

:¿ signe anarquista continuá
;liL-.-: un sector que rebutjava
,L* :: -e violéncia i que es decanta',ü rEr rr1á práctica sindical pacífi:,:, . .::itica, peró s'aná imposant
,::i::.:¿ gia teÍrorista -denominada
^'r"¡1:-1¿-:.,1;l¿7 yel fet-.
lany 1893 es
l4 atempBarcelona
:- -Cuiia
--.q amb bomba. ¡i setémbre n'hi
,,0"-= ,.rn iotrtia á1 general Martí:*: - :-npos,eapitdge,Aeral d" Ca-

xx I

rt

< MÍting de Pablo
lglesias, fundador
del PSOE, celebrat

:lu;:-,'a. que causá unmort. Lautor
rc - -:emptat, l'anarquista Paulí
r;,Jl,¿.- fou executat quinze dies
n:r: -':d. EI 7 de novembre, San-

m¡:
-

al parc de la

Ciutadella de
Barcelona el 1 7
d'abril de 1910
en solidaritat amb
els detinguts de
la Setmana Trágica.

Salvador ilanqá des deI cin-

-: :.s del teatre del Liceu dues

rrr-:¿s que

causaren la

mórt

de

:f

:¿:sones i nombrosos ferits. El
-r.-- -3 1.896 eI terrorisme anarfl.:-r atemptá contra la processó
r:- -:¡pus a Barcelona i va provo-

=orls t42 ferits.
.:-;uest acte terrorista va fer

;L:5

.rrr¿ -es

autoritats desencadenessin

u-

repressió indiscriminada con;? ::--a classe de nuclis obreriites
:rE::r:!zals, i el sindicalisme anariou gairebé desarticulat. Com
,, :---eqüéncia de les detencions,
rr::.-:é lloc I'anomenat procés de
\[entiuig, Que dictá cinc penes de

nis-

r:.r-::. vint penes de presé i seixan:l-::s deportacions. A causa de 1es
i-, : :s irregularitats jurídiques que
i :- comeleren -les confessions

El Socialista i la creació de diverses
federacions locals.
IJ agost de 1BBB, coincidint amb
l'Exposició Universal, els socialis-

tes van constituir a Barcelona el
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i la Unió General de
Treballadors (UGT). E1 PSOE,
que es definja com un partit marxista i partidari del'acció política,
va assolir una certa implantació en
e1s medis obrers de Madrid, Valladolid, el País Basc, Astúries i Va1éncia. A partir de 1.895, va obtenir regidors en alguns municipis; el1905
era present a 50 ajuntaments. Tanmateix, no va aconseguir la pri-

mera acta de diputat fins el 1910
-en 1a persona de Pablo Iglesias-.
Ilobrerisme marxista va tenir una

¿r_.fnciq molt reduida a C-atalu-,

nyal, peraixó, tant el PSOE com la'
UGT van desplaqar les seves respectives direccions a Madrid.
Per altra banda, es mantingué
un sindicalisme apolític de ca-

-

rácter reformista, que tenia com
a

objectiu principal la reivindicació

i I'assoliment d'objectius

exclusi-

vament laborals, així com un sin-

dicalisme d'inspiració cristiana, enóapEalat pél pare Vicenq que
arrelá especialment en el País Valenciá.

r- :er aconseguides mitjangant

r:i:-:es-, e1 procés de Montjuic
r:': :bjecte de dures crítiques per

::::

dels intel'lectuals progressiscgn:;s:r-:. 1'agost de tB97 Angiolillo, un
;:.:quista italiá, assassiná Cáno":; cel CastilLg, aleshores cap del
¡:-"-em.

:¿:

ie tot Europa. En aquel!

'{s'

Evolució del socialisme
i-'.379 els marxistes, encara en la
* -:galitat, van constituir 1'Agrupació Socialista Madrilenya, eI
i:-::cipal dirigent de 1a qual va ser

0

200 km

:, :oógraf Pablo Iglesias. Lobertu= :rogressiva del régim va perme::,a publicació legal del setmanari
771
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pQsSiHR,
Les dones a les fábriques
Presentem diversos documents relacionats amb la situació social i laboral
de les dones que treballaven a les fábriques durant el segle xlx. Hi trobarás
dades relatives al nombre de treballadors i treballadores, a les diferéncies
labosalarials entre homes i dones, a la divisió del treball i a les condicions
social
rals i de vida. A més, també obtindrás informació sobre la consideració
de les dones, sobre les actituds davant del treball femeníde les organitzacions obreres i sobre la legislació del treballfemení'

< Gravat catalá del segle xtx que representa una filadora

:ffi+
Població activafemenina per sectors i
eeonómiques a la província de Barcelona ('!

Els obrers de la ciutat de Barcelona (1856)
Cens total de treballaitóil.assalaiiat5
Homes
17.974

0ficials

Total

'r''Doné3 r'r'.. TOtal
9.993

27.967

506

3.620

,

Aprenents

3.114

Peons

7.874

10.802

18.676

Aiudants (nens)

3.261

748

4.009

32.223

22.849

54.272

Total
Font: lldefons
Madrid. 1 867.

CERDÁ,

-Agricultura
- lndústria

Sector primari
Sector secundari

19.558
48.922
34.958

Seclor te¡ciar¡

4.909
- Comerg
5.183
Clergat
- Professions liberals 1 826
- Servei doméstic 21.842
- Correus i teldgrafs
- Administració pública

Mon\graÍia estadíst¡ca de la clase obrera de Barcelona en 1856

F0ntr R.

f.

CAPEL MARTiNEz, Et

traba¡o y ta educación de la

nuier en España (1 9001930) Maüid'1982'

La situació laboralde les dones

F I asunto a, gue'l'nos,,iefe¡imoí es importantísimo,
.E.o-o qu. uÉ..,u a la inmensa ,nuyotiu de la mitad
'

del'género humano''Trátase de una de las mayores, o
máJgrarr"s iniusticias'que se cometen ['..]; del escandaloso áesnivel:que ¡esulta de la falta de proporción y de
equidad con que se distribuyen los iomales' entre los individuos de ambos sexos' pertenecienles a 1a clase prole-

taria [...].

qu.é, pues, lan incalificable injusticiai El trabajo
corporal de la mujer, aun en los estrechos límites a que se
halia concreto, ?es acaso menos útil y necesario al embe-

iPor

llecimiénto y a-la perfección social que el del hombre4

Sin duda que no 1...1.
Compárad 1...1 el máximum de ios jornales. dados a

mínimum de lo-s-que se dan a.19,.,1
"1
hombrls,y considerad si la enorme diferencia que réliil.
ta ¡no es la más irritante de las injusticias!

1as

112

muieres, cán

'l

¿.s.que tig-lenla virtud
De aquí es que las pt¿it,..{
de resignarse a vivir qonál:3üilltilde su frenta; ¡rtveao,bl!'',,:r1|
gadas Jasi en,qu'to-talldad,..rin püntóme.rys qúé: á méldf.:..¡
paia tübiir apenas syl . ,,
áar la mita4-:.d.é,:g¡¡:,qubsis!eilciá,
más perentó,iiás;1€i,9iidadqs.¡'1.r.'.1.'' : ":'':
p e aq"l eta$üi.iítudde cons orcio s, gue s e verificáriiilri
sin la menor i¿édrdélámorpor:parte de los contraYeffie-q¡,,,,
que aceptan sin vacilar utt" dátgtu.ia dudosa, cuya exúnsiónignoran, con tal de sustentarse a otra desg{aciá.:;¡
horrible demasiado conocida' [...]
La superioridad de los deberes impuestos al hombre ,
por Ia sociedad es, en nuestro sentir' la raz6nmáipodi::rr*
ioru qrl. se alega para justiticar, aunque no sea más que
:

,

dispenra{

en apáriencia, la manifies,gq p¡ote 99ió1 qu9 se
sus irabaioq c-on notqble pelit¡icio.de 14 rnujerr, f'.
Margarita PÉR¡z

"

ot Cttls, El nuevo

:],

,.,,,,'::i

yensil de lbeia

(Cadis, desembre de 185/)
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Treball masculí, treball femení
Gategorieq i gous ¡t Qector!éXtil

f a muier se destina con preferencia a la manutactura y el
Lho*úr., a la máquina o al trabajo corporal propiament"

:,

de Barcelona, 1,856{¡qrnalé,,en,ra¡s}
Homes

Dones

Nensles
anys)

(8-1 5
reixadors de cartons
¡ -áqu¡nes jacquard

trabajos en espacio y en tiempo que dela a ia calidad de las tareas diferenciarse con más naturali dad que la agricultura y el

mlMruuq@L:ris ¡

w

EMrmñlors

ffllMs:

en teixits o

piniadors

nule-ienny

Tem@ls s,bsidiaris a mule-ie nny
:r'l

11

11,s
1a e

8,5

-dnrmú.:'-\ a telers mecánics

9

rftdordffr= de cintes de cotó
'I&+Mdmrs

amb calques, a domicili

:,trT'n€s.
?¡mm:

=

ord idores. rodeteres

e

1,2

9,2

10
-

I

9,7

9,2
3,5

irr-::.-:r.Monografíaestadíst¡cadelaclase}breradeBarcelonaenlSS6.

il

'n1:-

comercl0.
?or otra parte, en la industria fabril la mujer se dedica a tareas preparatorias (traperas de las fábricas de papel) o secundarias, de recolección. embalaje, etc.: mientras que el hombre
lleva, por decirlo así, ei peso de Ia producción industrial; pero
colijo que es mayor la pafticipación de los hombres en las manufacturas que 1a de 1as mujeres en las fábricas, por más que se
observe en los centros indus¡riales manifiesta propensión a
sustituir el trabajo de los hombres con el de mujeres y niños.

3,5

de seda i cotó amb

-rmm- res jacquard

trfl

3
6

10/15 9¡5

r*ao- -"es iacquard
-"ma, s subsidiaris a les

rillull

.J

8,5

Tqma s s;¡bsidiaris a selfactines

:urmmcn amb calques. a la fábrica

2

s6,5

uM.-< a se lf acti nes

dicho.
Afortunadarnente la industria permite una distribución de

tl

Respecto a las horas de trabajo, al menos en España, son las
mismas para los hombres y 1as mujeres. A veces éstas, por ganar más jornal o tener mayor parte en la ganancia, si la labor es
a destajo, se ayudan trabajando, a pesar de la faena óel día,
buena parte de la noche.
Comisión

de Reformas Sociales, Información oral y escrita. yrarticnda
la Real Orden del 5 de diciembre de'1883 en A.Ladrid

en vírtud de

J

vida de la dona obrera
ristísima es Ia condición de Ia mujer obrera. Vedla
desde su más tierna infancia. Apenas sale del balbu;eo de 1a cuna queya anda en el taller o en los quehacer=s domésticos. Débiles son aún sus miembros; necesita-a aire y sol, flores y besos para robustecerlos, pero las
rutecheces económicas del hogar obligan a sus padres,
jemasiado egoístas muchas veces, por necesidad impe;:csa otras, a sacarla de una mala escuela donde apenas
::¡ ¡enido tiempo de aprender a leer, cosa que acaso olvi:¿:á más tarde, para colocarla en estos presidios que tieren por nombre fábricas y talleres.
Y ailí cose, y allí teje, y ailí sufre, y allí se agota, y allí
suda sangre y aguat debilitando su organismo durante
.j:ez o más horas del día para aportar al término de la se-

f

.[.

rsana unas monedas que casi siempre no son suficientes
oara pagar al médico y a1 boticario que facilitan Ia cura;ión de enfermedades contraídas durante el trabajo.
La atmósfera asfixiante de las cuadras envenena sus
:ulmones, la aguja ciega la vista, Ia inmovilidad acarrea
ia anemia, Ia fatiga excesiva engendra la fiebre y las tisis,
;.as ensordece e1 ruido de ias máquinas o las aturde el ruicio de los encargados, las enfermedades dejan huella en
su cuerpo para toda la vida, y terminada 1a dura labor

diaria aún tendrá que robar tiempo a1 descanso para ayudar a su madre a arregTar 1os menesteres de 1a casa para
que no se queje el hombre.
Y entre 1os bostezos de su madre cansada y los gritos
del malhumorado padre, se deslizan los priáeros años
de su juventud, siR que las sonrisas propias de su edad
asomen francas en sus descoloridos labios sin dejos de
amargura. Y gracias que el padre no entre borracho y 1e
sacuda el polvo. Y gracias que haya siempre trabajo para
ir tirando como bestia de carga de esta miserable vida.

tl

Lo mejor que podrá sucederle es que halle un hombre
a su gusto, trabajador como ella; pero aquí comienza un
nuevo calvario de fatigas y de vacilaciones. 2Será buenoi
2La querrá siempre4 2No la golpeará como a tantas

otras4 2No la hará trabajar besdalmente para gastarse

luego su semanal en la taberna con los amigos4 2No tendrá que sufrir todas sus imposiciones e impertinencias
porque ella sola no se basta o le es difícil cubrir todas las
necesidades de su vida4
Josep Pnat, oA las muieres, (conferéncia llegida al Centro Obrero
de Barcelona e1s dies 18 i24 d'octubre de 1903)
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La Federació Regional Espanyola de I'AlT davantel treball femení(1872)

f or que quieren emancipar á la mujer del trabajo
Irpara que se dedique exclusivamente al hogar doméstico, al cuidado de la familia, suponen que ésta es
únicamente su misión, para 1o cual afirman tiene facultades especiales que se contrarían sacándoia de 1o que
ellos llaman su centro.

tt
1...J

La mujer es un ser libre e intelígente, y, como tal,
responsable de sus actos, 1o mismo que el hombre;
pues si esto es así, lo necesario es poneria en condiciones de libertad para que se desenvuelva'ségún sus
facultades. Ahora bien, si relegamos a la'rnujer exclusivamente a las faenas domésticas, es someterla, como
hasta aquí, a la dependencia del hombre, y, por tanto,
quitarle su libertad.
2Qué rnedio hay para poner a la mujer en condiciones de libertad4 No hay otro más que el trabajo. Pero

se dirá: el trabajo de la mujer es or:ge. ne
moralidades, causa la degeneracióc de "a
ba las relaciones entre el capital y el
cio de los trabajadores, por la
cen las mujeres. A esto respondemos:la
males no está en el trabajo de la muiernopolio que ejerce 1a clase explotadora;
[a propiedad individual en colectiva- v mie
cambia todo por completo.

t.l

Entre tanto, ireemos que nuestro tuebm'¡¡ro',
la mujer es hacerla éntrar en el mon
fin de que coritribuyá a la obra comúr alllm
ción del proietariado, porque así comc =tnn'o llla
ción no hay diferencia de sexo, tarnpc,m dJhfrrcr
ante la justicia.
Dictamen del II Congrés de ia FRI de

l',{'

!,

La primera reglamentació legal deltreball femení i infantil

Ardculo 9."

Se establece en favor de las mujeres asalariadas, cualesquiera que sean su edad, nacionalidad
y estado civil, las prescripciones siguientes:

I]

1." a) No se permitirá el trabajo a las mismas durante
un período de seis semanas posteriores al parto.

2.o Las mujeres que tengan hijos en ei pe:l¡C¡ dik:
tancia tendrán derecho a una hora de ies¡armm,rn nrL
divisibie en dos descansos diarios, de rcri.a hunumr
uno, denüo, en todo caso, de las de trab

b) La mul'er que haya entrado en el octavo mes de em-

pecho a sus hiios. [...]

barazo tendrá derecho a abandonar el trabajo cuando
pie'sente certificación médica en que se declare que ei
, alumbramiento sobrevendrá probablemente en el tér,m!4o de seis semanas.
c) El cualquiera o en ambos de los casos a que se refie, ¡.qn los apartados anteriores, el patrono reservará a la
'.,obrera su puesto en e1 trabajo durante el tiempo en que
,,¡es!á obligada o autorizada a dejarlo.

3." Durante el tiempo en que, según
b) dela disposición 1." de1 presente a¡ucr¡,ilhq,emúm
sentes del trabajo, las obreras tendrán dereffima
tencia gratuita de un médico y de una conuadM
una indemnizactón diariá ¡uficiente par¿ m,r
ción y la del niño en buen¡s condiciones de ilnigúe,¡¡w
Llei del13 de mmqdb

Comenta les dades del document 1 i treu-ne conclusions sobre la preséncia de les
dústria barcelonina de mitjan segle xrx.
Segons el document 2, en quins sectors era més destacada la preséncia de
I'any 1900? En quins era poc important?

doraesemmrhril'fm-

donesaBwMffim

Quin fet denuncia el document 3? Quines conseqüéncies diu que comporta per a la dold0mmr
es justificava, en aquella época, el fet denunciat peltext? Relaciona aquesta informmióarülhr
que proporciona el document 4.
Segons el document 5, com era la divisió del treball per sexes en la indústria
gle xrx? Qué ens diu eltext sobre les hores de

treball?

espanyoladds
\

e Explica a la teva manera elcontingut del document 6.

f

Segons el document 7, per qué cal que les dones treballin fora de casa? Ouins inconwnHlils
veuen alguns en el fet que la dona treballi a les fábriques? Quina és la raó d'aquests incarc
nients icom creuen els autors del text que es poden evitar?

s Relaciona l'actitud davant

el treball femení del document 7 amb la ideologia

h Quines disposicions s'estableixen en el document 8?
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[prGat interior integrat o (nacional))
lMl^ üs€güent, escrit per un historiador conterirporani, descriu el procés de formació d'un mercat in@¡M ii bs seves conseqüéncies:

F lf 1fo""ació d'un mercat d'ámbit nacional és una con- diferents rams de la producció s'han separat definitivatI I *lu indispensable perqué arribi a completar-se la ment de I'agriculturá i "qr"ti, frr;&;;;;;lh;;;; r"
'dficr¡oluciólndustrial,enqualsevolpaís.Enefecte,per carácternou,enelsentitquetendeixaproduírmercaderf &'qerrvolupar la producció de mercaderies a gran escala, ries per intercanviar-les per productes industrials.
t mqry paral'lelament (, fins a un cert punt, préviament) La nova indústria -ei peéíalitzadai dotada de mitjans
el des-envolupamentde la circulació. de producció nous i rnés porens- llanEa al mercar unvoÜ g*q "::nseguint
üñrculació,
convé
aclarir-ho,
no vol pas dir només üans- lum més gran d'articles, a preus més baixos que els dels
[

!

¡mur, sinó que suposa l'existéncia d'uns intercanvis i
wtnivell de divisió social del trebali.

[...]

d'un

nacioml i el vell mercat comarcal on es duien a terme la major
wmrt d'intercanvis en e1s temps preindustrials no rau tant
I¿ diferéncia essencial entre un mercat d'ámbit

cml'extensiógeográficacomenladiferentnaturalesa,ésa

artesans.

També l'agricultura, al seu torn, augmenta la producció i obté méi exced"nts per intercaníiur, ,.rrr"'oblidar
que aquest increment hu
u.o-purryu, d'un creixement áe h producció p". "nat
p"rroru o.:"pJ¿"-ái"r
".il"itats agráriás, cosa qu" hu permés, alhora, alliberar
bragos de la feina de lá terra pér passar-los a la indústria i
a alires activitats. El proletariat industrial compra als pagesos els aliments qúe necessita [...], mentr" qu" .u*"l
perol tendeix a adquirir els nous productes industrials

que no solament són diferents en la mida, sinó qualiEl mercat comarcal es basava en una
de
subsisténcia
amb_una forta proporció d'auryicultura
tb@nsum, que intercanviava els escassos excedents (un
,mp deduldes les parts que corresponien al senyor i a l'Es- que arriben de les ciutats, bo i aban'donant els
seus antics
C*t, pels productes d'una petita indústria artesana lo- proveidors iocals.

@

Mivament distints.

ca4 desenvolupada per homes que continuaven sent,

moltsovint, mig

pagesos. A

an canvi, ra ¿i.ísi¿"soci"i

r

Josep hosr,tNn, 'l a formacióndel mercado nacional
I'interi,ordelmercatnacional, ..r^
v la toma de

¿"i rr"ü"ri

Jill;;;L.* ;

';:::;frt:ii;i:|Jfifil7;*ff#i:;;trrv;g

Defineix breument el terme mercat nacional.

Ü Per qué és indispensable

la formació d'un mercat nacional per completar la Revolucló lndustrial?
G Quines són les característiques del mercat comarcal?

Ú Quines són les característiques del mercat nacional? Descriu el cicle de creixement que s,inicia
quan existeix el mercat nacional.

2. La indústria téxtil a Gatalunya

Prcgedénqíq llql c_aihi a eaklunya

(r84i'i935)

E grafic de la dreta ens indica la procedéncia del carhó emprat al Principat entre 1845 i 1935. Et mapa de
lh pagina següent ens informa del repartiment de la inújstria cotonera catalana a finals del segle xrx.

Divideix el gráfic en dos períodes i descriu-los. Assenyala les causes que expliquen cada període.
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La indústria }o¡onera a finals del segle
1
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Relaciona la informació d'aquest mapa
una mapa f ísic de Catalunya. Assenyala-hi
conques fluvials que s'havien
finals del segle xtx.

,t-:

ANDORRA

É

l'Amellla de

I

xlx

;

Sju..#" r,

I

l'

d Quines eren les comarques litorals més i
trialitzades? De quin producte energétic
nien?

*=H{n';R

Tot observant aquest mapa, et sembla que

pot parlar d'una "Catalunya de dues
tats" per referir-se al creixement econÓmic
segle xtx? Raona la resposta i assenyala
mits geográfics i les característiques d'
tes dues árees.
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, Els cercles són proporcionals
: alnombredetreballadoG.
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3. La siderúrgia de Biscaia
En el quadre es comparen, en una doble columna, la producció siderúrgica de Biscaia i la global de
I'Estat espanyol entre els anys 1861 i 1913.

Producció siderúrgica de Biscaia
i d'Espanya (1861-1913)

(r$jÍ"1",i:ylf :i ,TiP*,q: 9*:d" I:rf9 :"r"0
.,
Total Espanya
Biscáia
'' 'Petíddé

1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876.,t880
1881,1885
:1886-1S90
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
r131J.:1913
" ¡lo ¿irpora,rn O,

f..

11,73

45,65

10,73

42,56

8,72

45,53

17,24

62,57

76J1

131 ,5S

138,97

174,22

(.)

185,49

227,69

289,24

230,07

354,69

277,02

395,01

298,14

412,22

Oades completes.

a

Elabora un doble gráfic de barres amb
aquestes dades.

b

Divideix-lo en dos períodes i descriu-ne
les característiques.

c

Assenyala les causes que expliquen cada un d'aquests dos períodes.

Observa elquadre de la página 104. Quina és la diferéncia entre el mineralde ferro ielferro
colat? Quin percentatge de mineral de ferro s'exportava, sense elaborar, els anys 1895-1899?
I

durant el període 1 900-1 904?

Explica les causes de la formació de la indústria siderúrgica biscaina.
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[.a indústria espanyola al segte xrx
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Quines ciutats tenien més de 100.000 habitants?

D Aquines zones hi havia més activitat industrial?
G On es concentrava l'activitat minera?

I

Assenyala on es concentraven principalment els sectors industrials següents: téxtil, siderúrgic,
metal.lúrgic iquímic.

5. Les condic¡ons de vida dels obrers
lquest text, escrit per un autor coetani dels fets que descriu, explica les condicions de vida de la
dasse obrera a mitjan segle xtx:

q
s

i la mortandad de las clases pobres es en todas partes
tan excesiva, si en las grandes poblaciones industria-

Ies excede mucho'a la de las agrícolas, más creo yo se
debé a lás malas, condicioneg higiénicas de, sus vjviendas
que a ninguna de las restantes:causas de inialubridad.
Todo el mundo'conoce Ia precipitáción con que las casas
se edifican; sobre todo'en Madrid; nadie E{¡ora que se
emplean,r¡alos materiales para invgrtir el menor capital
posible y que, ávidos los propietarioside un inrerés creci-

sola, Eqle mal,que cada díg va en aurriento, reclama muy

pronto yradical remedio; porque no ha de proponerse la
salud pública al,interés individuaf consinriendo que. sigan construyéndose patios pegueños
se

ogqrros, especies
lu_z

jy

qu"

multipliqué'el número de los cuariés; haciendo habi-

tácionqs mezquinas, lébregaq, insüficientes pára 1as,po-

bresfarniliasquelashábitan. ,,,','

do, ap¡oveclpn el terreno construyendo habitaciones
para muehas familias dondo apénas hay éspacio para una

a Quina realitat sobre la vida a les ciutats reflecteix aquest text?

b Per qué s'aprofitava tant el terreny?

1¡

de ¡ubós porlos'que ng penerran ni el aiie ni la

.!

MÉNorz fuv¡ro , Congirtei4cionqs sgbiia igette yúbltiga
y nejoris que,rltlama en Esyaña una hig*ne nunieiyai (Lt|S)
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t'

O.

ConOicions de trebalt

El nnetge higienista Joaquim Salarich descriu en aquest text les condicions de treball de les fábrF
q!.ies a mitjan segle xrx:

fu I are c¿lenr i humit" que és el que regna a les fábriques
óe filacs i tebdts. és altament debilitador; produeix
molta calor: feblesa rn,rr.rrlu, i altera el sistema

gástric;
respira-

tot aixó acompanyat de poques ganes de menjar;
ció lenta i penosa; moviments pesats i dificultosos; la
sang no s'arterialitza com cai; les idees i les impressions
es confonen i el sistema nerviós s'entorpeix. Malgrat que
els nostres obrers no s'adonin d'aquests símptomes,

pro-

pisd'unatemperaturamoltcálida,noperaixólasevanaturalesa deixa de sentir-los. [...]
Ei teixidor absorbeix amb les seves inspiracions el

bor-

diáries o més al costat del teler, mantenint el cos consrantmenr inclinat, amb el pit sacsejat pel braceig de la
llanqadora i per les percussions del balancí contra eada
un dels fils de la trama; heus ací la causa d'aquesta malaltia, que comenEa amb una tos cada cop més fo¡ta i
més difícil; arriba a tenir totes les aparenies d,una tisi
pulmonar, que e1s metges dels districtes manufacturers
anomenen t¡s¡ cltonera ó pneumónia cototTera,noms significatius d'una malaltia cruel; les seves víctimes uJr,
"
morir als hospitals a la flor deI'edat, perqué, com que
aquesta operació no necessita cap Forqa muscuiar, s'án-

i

i
,

,
,

,

,

'

.

risso1quese1iformasotae1nas'iaquestocupae111ocre-catre8aa1esdonesia1sjovesdepocsanys.

servatal'oxigen,queinútilmenldemanenelspulmons.

á"rgru.iut,

Heus ací Iu .urru de Ia debilitar d,alguns
teixidors, als quals la necessitat obliga a passar

a
b

1.4

hores

c.,.-.^.. ,¡.
l,7kzi;Et;#:,il:i::'::í,1;',:;,;Í:!r7;::,::il;;,f,:::::;
de

!o,s

obreros ocuyados en

hitary

íeier et algoclón

(IBSB)

Explica les idees principals del text.
Comenta-les destacant com eren les condicions de treball dels obrers téxtils i les seves conseqüéncies.

i. 7. El treball infantil
Tot al llarg del segle xlx, el treball infantil a les fábriques va ser una realitat constant. Aquests textos
reflecteixen les condicions de treball i les seves conseqüéncies:

p
L

ls infants que resisteixen a aquestes privacions
fles deri-

vades del fet que la mare treballi i de la mala alimenta- i
a 1a dentició i a altres malalties comunes; quan arriben
als set anys, i la naturalesa els comenEa a somriure; quan entren a l'época dels jocs; quan la seva imaginació deixa pressentir algun dels seus esclats; aleshores se'ls lliga al peu d'una
máquina; el rodar de les metxeres és el seu ¡oi i la seva delícia; les pues i els gravats són els encanlaments que, en un

ció],

'
,
:

:. moment de distracció, d'imprevisió o de curiositát, els des' gracien. Després, s'apaga la seva imaginació; la seva inlel-

r
¡

lnterior de la fábrica de teixits El Vapor Vell, de Sants. Hi veiem
unes quantes treballadores davant les máquines, sota la vigiláncia
de l'encarregat.

ligéncia s'enerva, es malerialitza i s,eÁbruteix. 1...] He vist
nens de set anys treballar tretze hores completes, peró la
seva figura desnerida, la seva mirada fixa i apagadu, áls u".rs
moviments tardans revelen a l'obs.ervador amb menys práctlca la sort que espera aquests

:

i." " ,
118

infeliEos.

:

Joaquim Sararucu, Higiene tlel tejedor.

C) sea,

físicos l
el bienestar

nedios

v morales yara evitar las enfermedades y procurar
de los obreros ocupados en hilar y teier el algodón (IBSB)

.

.

,,_**r
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n Reus trabajan los niños sesenta y seis horas semaen las fábricas a los seis años de edad, y
dcsde ésta a la de catorce años ganan d e 6 a 16 reales por
cnnrna; de catorce en adelante, el que más 52 reales y alg¡rrospasande esta cifra, pero sonmuycontados. 1...]
Además de los datos referentes a la edad y jornales de
cms infelices, hay que añadir las desgracias que ocurren
rm el trabajo de los niños [...] puede asegurarse que no
tniará de 150 accidentes desgraciados al año en todas las
tíbricas de España, algunos de gravedad, y sin contar
aquellos casos enque, reventando una caldera, se hunde
fábrica y aplasta cuanto tiene debajo.
'nnra
I-a edad de seis años para empezü a trabajar es la gem¡al, no sólo en Cataluña, sino en los demás centros fahriles de España, como Alcoy, Granada, Antequera, Va-

t

Jl¡ nales; entran

I
l

xur I

lencia y Valladolid. En estas regiones como en las antes
citadas trabajan de doce_a rrece horas, ganan muy poco
y se les trata muy mal. Ultimas pinceladas de este cuadro sombrío de miseria y de explotación es el detalle que
se nos suministra por persona fidedigna, de que las infelices criaturas de seis años, que para llegar al trabajo necesitan recorrer largas distanlias, se duJmen a cada momento en las fábricas de la alta montaña de Cataluña,
instaladas a orillas de los ríos, y en las cuales se trabaja
de díay de noche, alternando po, grupor. Excusado ás
advertir que no faltan en estos ingenios de esclavos blancos mayordomos de fábrica que les hacen despertarse
con una dulzur a relativa.
Comisión de Reformas Sociales (1890)

Quins fets denuncia el text de Salarich?
El treball infantil havia estat freqüent en les societats agráries. Quines diferéncies objectives hi
ha, peró, entre treballar al camp o en una fábrica?

G Quines conseqüéncies (de salut, d'educació, psicológiques...) tenia eltreball infantil?

ü

Descriu les condicions de treball.infantil que hi havia a Espanya a finals del segle xrx.

t

Els principis de I'AIT a Espanya

il,llAssociació lnternacional de Treballadors (AlT) es doná a conéixer a Espanya durant els primers
mys del Sexenni Democrátic. Al Congrés Obrer de Barcelona de 1870 es fundá la Federació Re-

gfrnalEspanyola.
Obreros:

ASOCIACIÓN, como sabéis, es uno de los medios
más eficaces con que debemos aorrtu, para aicanzar
luestra emancipación completa; nuestra emancipación
económica, religiosa, política, en fin social. Mas las asoLa

I

ciaciones obreras de todos los oficios y de todos los países han de ser solidarias, para que sus esfu"r=or ro ,Lun
estériles, como hasta ahora han sido; y a ello contribuye
grandemente el principio de FEDERACIÓN.
Por la Federación concertaremos y centuplicaremos
nuestros esfuerzos. El aislamiento es funestó, es propio
de los tiempos del oscurantismo, y los que 1o predican
quieren nuestro mal. La Federación, la unión de todos,
como hermanos, viene a ser un debe t enla época actual,
para que cooperemos todos conmancomunidad y acierto a la aplicación de las nuevas ideas, y logremoi consiguienternente el triunfo de nuestra causa.
La Federación es el principio que está destinado a
cambiar el funesto orderr ¿g ár"u
en el mun"xistente
do, impuesto po{ la fuerza, no por la razón.La Federa-

ción econémico-político-social ha de venir a anular las
fronteras, las que, para domina¡ quieren muy altas los
rcyesy demás tiranos; ha de venir a inutilizar el Estado,
injusto y despódco, continua zozobra de los pueblos; y
a establecer entre los hombres, sin distinción de creencias, color ni nacionalidad, el humano y fecundo reinado
de la VERDAD, la JUSTICIA y la MORAI.
Este gran cambio -más francamente-, esta gran revolución social, somos nosotros, los obreros, quienes debemos llevarla a cabo. [...]
Nosolros, emancipándonos, redimiremos a la huma,
nídad, acabaremos con la esclavitud moderna [...]. Nosotros¡ a diferencia de las demás clases, a la hora de
nuestro triunfo no constituiremos nuevos privilegios,
sino que los aboliremos absolutamente todós, estibleciendo la sociedad sobre los principios de la IGUAL,
DAD que es la resultante del apetecido equilibrio entre
los DERECHOS y los DEBIRES. [...]
La Federació

Barcelona, 1 d'agostde 1869
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a S1[¡e er d6o.nnet [t en el seu context.
b GrJüins son elrs obfectius de l,AlT?

c

@¡or¡s d terf, com han d'actuar

ers obrers per aconseguir els seus objectius?

9. La pofémica sobre I'apoliticisme
la clase obrera
la política gu_
TgÉryde
r hcmmental de Ia clase media no en
podria prodJci,
mw resr¡ftados que Ia consolidación del orden de cosas
exisene, lo cualnecesariame nte paralizaría la acción re_

volucionaria socialista del prolétariado. El Congreso
recomienda a todas la secciones de Ia Asociación Iiter_

Com les altres seccions de l,AlT, també la Federacií
gional Espanyola visqué la polémica entre els partidarü
l'acció política i de l'antipoliticisme. La primena opcií
majoritária a Madrid, mentre que la segona domir¡áa
lunya iAndalusia.

nacional de los Trabajadores que renuncien a toda acción
corporativa que tenga por objeto efectuarla transformación social por medio de las reformas políticas naciona_
les y le invita a emplear toda su actividad en la constitu_
ción federativa de los cuerpos de oficio, único medio de

,
, asegurar el éxito de ia revolución social.
,

Primer Congrés Obrer de la Regió Espanyola (Barcelona, 1gZ0)

onste [...] que, lejos de seradversario de 1a Internacio_
nal, soy partidario de su establecimiento, de su gene_
1 raltzaciíny de que alcance el objetivo final que se propo_
ne,y q.tJe es la emancipación de las clases traba¡adüsiel
yugo del capital porla formación de libres asociaciones de
trabajadores, libremente consideradas en todo el mundo,
que absorban en su seno a todas las clases, convirtiéndolas
faráqit1s en producror as reemplazarrdo ,odo, Ios gof3
b,iemos y- Estados con esta univerial orgarizaciin,
úrríco

¡n
v

mientras yo, deacuerdo con esro con er Co::-.-,.
--.o-t]|.
residente en Londres, y con la gran ma,,roría rje las scH
ciones francesas de la misma. .r"o qr" re:_,-::,-:¿: ho I
medios políticos es perjudicial. conrraorod_lcer¡re "y, b

i.án_

que es peor, servir los inte¡eses de los enemieo,
dos de la emancipación de las ciases rrabajicÍoras
todo progreso

social.

fu

fu

yd" ii
t

sistemapolítico de la humanidad.
Pero nuestro punto de controversia no se refiere al fin
sino a los medios, y especialmente a la opinión J"
nos indivjduos o secciones de la Internacional, qu""l*"_
!u_
ponen que, entre los medios necesarios para conseguir

aquel fin humanitario, no debe

.orrt"ir" lu poff;.r,

a situa la polémica que refrecteixen ers dos documents en er seu contelrt.
b Explica amb paraules própies el contingut del primer document.
e segons el segon document, quins són ers objectius de Ia
rnternacionar?
d Explica a la teva manera ra posició de F. Garrido pel que fa a la participació

poríiica.

10. El primer programa det PSOE (1g79)
El maig de 1879 es va fundar l'Agrupació socialista Madrilenya,
embrió del partit socialista obrer Espanyol, d'inspiració marxista. Des del seu mateix
naixement, elprincipal dirigent en va ser eltipograf

Pablo lglesias.

4. Les transformacions econdmiques i socials al segle

ffi.I

lr

xx I

Partit Socialista Obrer Espanyol declara que té per aspiració:
La possessió del poder polític per la classe treballadora.

2n La transformació de la propietat individual o corporativa dels instruments de treball en
propietat col'lectiva, éociai o á-urru.
E-ntenem per instruments de treball: la terra, les mines, els transports, les tábriques, máquimes. capital-moneda, etc.

Srlorganització de la societat sobre la base de la federació económica, I'usdefruit dels instruments de treball perles col.lectivitats obreres, amb Ia garantia a tots els seus membres del
producte total del seu treball i l'ensenyament general científic i especial de cada professió als
:¡rdividus d'ambdós sexes.
4t La satisfacció per la societat de les necessitats dels impossibilitats per edat o patiment.
En suma: f ideal del Partit Socialista Obrer és la completa emancipació de la classe treballa,Cora, és a dir, l'abolició de totes les classes socials i la seva conversió en una sola classe de

ueballadors, amos del fruit del seu treball, Iliures, iguals, honrats i intel.ligents.

¡

Resumeix cada un dels punts en una f rase.

b Quines de les idees d'aquest programa provenen del pensament marxista?

c

Explica I'evolució del PSOE i de la UGT durant la Restauració.

Dt ES VISITES: Un vapor i una colónia

<

El Vapor

Aymerich, de Terrassa.

> La Colónia Sedó, d'Esparreguera.

Hltxa técnica:
Vapor Aymerich, Amat i Jover. Museu de la Ciéncia i de la Técnica de Catalunya. Rambla
d'Égara, 270. (08221)Terrassa. Tel.: 937 892244.
Museu Colónia Sedó. (08292) Esparreguera. Tel.: 937 892244.

"
.

nformació iconcertació de visites:Teléfon 937 892244.
&dreqa electrónica: serveiseducat¡us. mnactec @ gencat.cat
=n els últims anys, l'estudi de les fábriques de la primera industrialització, esperonat per l'artrueologia industrial, ha permés preservar alguns dels principals complexos d'aquella época.
!J VaporAymerich, Amat i Jover és un antic vapor de Terrassa, caracteritzat per les seves grans
:irnensions i per les línies modernistes. Va ser construit l'any 1909 per l'arquitecte Lluís Mun-

:unill. S'hi pot visitar la máquina de vapor, les naus industrials, les oficines i altres serveis anrexos. Avui és la seu central del Museu de la Ciéncia i de la Técnica de Catalunya.

-a Colónia Sedó és un magnífic exemple de colónia industrial. A més de la instal'lació hidráuli:a i la fábrica, s'hi poden visitar habitatges i altres serveis (parrdquia, escola, etc.). Está situaJa alterme municipal d'Esparreguera (Baix Llobregat), a més d'un quildmetre delcentre urbá.
Antigament hi treballaven unes 1.500 persones. Avui disposa d'un museu, vinculat al Museu de
,a Ciéncia i de la Técnica de Catalunya.
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para

rear, Io primero, un instrumento adecuado
aquella radical necesaria transformación, rehaciendo o refundiendo al español en el molde del europeo.
efecto, reformarla educación entodos sus grados y
mover su desarollo rápido'e in*énso. Renóvar hasta
raíz las instituciones docenrcs¡ orientiándolas coqforme
los dictados de Ia pedagogía rnodema; poniendo el alma
entera en la escuela de niñosryr sacrificándole la
parte del presupue.sto naciona! enla persuasíén de que
redención de Ispaña está en ella o nó gstá en ninguna
parte; meiarar,el personal de maestros'existente, y a
vez edvcar olro nuevo conforme a superiores ideaies,
para que sea posib.le intro-ducir en el prograrna,)a en
práqticas de:las escuelas los méto.dqs intuitivog, 1a edu'ca-:
ción fisicay mórel y 1a forrnación del carácte6 ta-s excsrsiones y los cámp,os escolares, la enséñanza. de oficios, la

f\,

*
a

€

*

Al
prola
a

mejol
la

1á

la$

guerra al intelectualistno, etc,; mejorar coqjuntalnente
los edificios de las escuelas y aumentar en gran proporción su número; elevar la condición social del maestro
[.,.], Hacer desaparecer en pocos años el analfabetismo
[...]. Prender fuego a la vieja Univer*idad ,'ffibricade licenciados y proletarios de levita, y edificar sobre sus cimientos la Facultad moderna 1...1. Fundar Colegios españoles
en los principales centros científicos europeos y americanos, para'offas tanta$ colonias de estudiantes '[...], a fin de
guq dgs o tres centenares de ellos todos los años vayana
estudiar y saturarie de arnbiente eu{gpeo y 1o difundan
luego por España en cátedras, escuelas, libros y periódiqss, en fábricas, carnpos, lalleres, laboratorios y oficinas

l',.]. ,

,

Joaquín Cosre; Oligar4uía y cac:iquismo.

Colectit,iimo agrarío y otras esuitos (1901)

9. El Memorial de Greuges
El Memorial de Greuges (marg de 1885) va ser lliurat a Alfons Xll per un grup de personalitats de la
vida pública, empresarial iculturalde Catalunya. ValentíAlmirall n'havia estat el redactor principal.

[...] No tenemos, Señor, la pregen¡ión':dg,debilitar, ni
mucholmenos atacar lá gloriosa unidad de !a patrfa española; antes por el contrario, deseamos fortificarla y
consolidarla; pero entendemos que para lograrlo no es
o'uen camino ahogar y deptruir la vida regional para susti¡u!¡larpgr la del centro, sino que creemos qug,lo converrientó'al par de que justo,'es dar expánsión, desarrollo:y vida espontánea y libre a las diversas provi¡rcias'de
España para que de todas partes de la península salga la
gloria yla grandeza de la nacién españqla. to gue nosotros deseamos, Señor; es que en España se implante un
sistema regional adecuado a las condiciones actuales de
ella. [...]

'Señor:,,se. nos arrilbató nuestro sistema administrativo, que hoy encuentran bueno e imitan naciones
cultas de Europa, para ser substituido por el sistema castellano;'y hoyporrunacopia irnperfecta y viciosa del sistema francés.

No podemos usar nuestra lengua más que en nuestros hogares y en qo¡versaciones familiares; desterrada

de las escuelas, lo ha sido más tarde de la contratación
pública y también de los tribunales, en los cuales muchas veces, y por muy ilustrados que sean, ni los jueces
entienden a los testigos y procesados, ni éstos entienden
a los iueces.
Y como si todo esto no fuera bastante, hace tiempo
que vieng amenazándose, y hoy se intenta con empeño
destruir, o cuando menos adulterar, nuestro derecho civil, base indeleble de la robusta y moral organización de
Ia farnilia catalana y de nuestra propiedad, que va aumentando y creciendo a medida que unas generaciones
suceden a otras generaciones.
A fuerza de irabajo y privaciones sin cuento, nuestros industriales han creado una industria española que
en cuarenta años ha progresado y alcanzado altísimo nivel. Esta industria viene siendo atacada de raíz de algunos años q esta parte, y últimamente 1o ha sido y lo es
por medio del tratado con Francia y delproyecto de modus vivendi con Inglaterra.
t...1

q, Descriu eltipus de font.
,lil En quin context históric es va redactar aquest document?
é, Quin objectiu es plantegen els redactors?
d, Qué diu sobre la llengua? I sobre el dret civil?
€: Comenta les demandes de carácter económic.

3. Revolució democrática i Restauració borbónica (1868-1898)

'rM. Les Bases de Manresa
Esrrcdi.¡im alguns f ragments de les Bases per a la Constitució Regional Catalana, aprovades a I'así.g-'*E ea de Manresa de la Unió Catalanista (1892). El mot regió-i, fins itot, província- era alesholr'.e$ -r:l?at sovint com a sindnim de nació.

Poder central

tree 1a. Les seves affibucions. Vindran a cárrec del podel central:
,m, l-es reiacions internacionals.
ü Lexércit de mar i terra, les obres de defensa i l'ense:¡*-a¡qa militar.
--r I es relacions económiques d'Espanya amb els altres
p,a=os. i, en conseqüéncia, la fixació dels aranzels i el
:a:r de Duanes.
; 'i a construcció i conservació de carreteres, Ferrocar-

:--. canals o ports que siguin d'interés general. [...] Les
nes de comunicació d'inrcrés regional seran d'exclusiva
c:npeténcia de 1es regions. Igual criteri se seguirá en e1s
se¡'eis de correus i telégrafs.
¡ i a resolució de totes les qüesti.ons i conflictes interre-

=:nals.
r : La formació del pressupost anyal de despeses, que en
; part en qué no arribin les rendes de Duanes, haurá de
lSribuir-se entre les regions en proporció a 1a seva ri:-.

_tt"

Poder regional
Base 3a. La llengua catalana será 1'única que, amb
:aácter oficial, podrá usar-se a Catalunya i en les relaeons d'aquesta regió amb el poder central.
Base 4a. Sols els calalans, ho siguin de naixenga, o bé

per virtut de naturaTítzació, podran exercir a Catalunya
cárrecs púb1ics, fins lractant-se dels governatius i admi-

nistraliusquedepenguindelpodercentra1.|...]
Base 5a. La divisió territorial sobre 1a qual es desenrot1la

la graduacié jerárquica dels poders governatiu,

ral i el

municipi.

Base 6a. Catalunya será i'única sobirana de1 seu govern
interior [...] i tindrá totes les atribucions inherenrc a la
sobirania que no corresponguin al poder central segons
la base 1a.

Base7a.E1 poder legisladu radicará en les Corts catalanes. que hauran de reunir-se tots els anys en época determinada i en lloc diferent.
Les Corts es tormaran per sufragi de tots els caps de casa
agrupats en classes fundades en el treball manual, en la
capacitat o en les carreres professionals i en la propietat,
indústria i comerq, mitjanqant la corresponent organització gremial en tot el que sigui possible.
Base 72a. Catalunya contribuirá a 1a formació de I'exércit permanent de mar i terra per mitjá de voluntaris o bé
d'una compensació en diners [...].
Base 13a. La conservació del'ordre púb1ic i de la seguretat interior de Catalunya estan confiades al sometent.
Per al servei actiu permanent es creará un cos semblant
al de Mossos d'Esquadra o de la Guárdia Civi1. Aquestes
[orces dependran absolutament del poder regional.

Comenta amb paraules teves les competéncies del poder central.
h Resumeix el contingut de les bases referides al poder regional.
Quins punts reivindicats a Manresa han estat assolits avui amb I'autonomia actual? Quins no han
estat assolits?

LLIBRE: Elfederalisme catalá

Fiüa técnica:
..lcrdiLrongrus rVrLA, Elfederalismecatalá. Barcelona: Barcanova, 1993. (123 págines)
Es tracta d'un llibre de carácter divulgatiu, adregat a un públic ampli, en el qual es fa un seguiment molt
rcrnplet de l'evolució de l'ideari federal a Catalunya des de mitjan segle xlx fins a la Segona República.
'autor demostra les estretes relacions que hi hagué entre el federalisme i el catalanisme polític, el qual,

¡es del primer moment i fins ben entrat el segle xx, es nodríde continuades aportacions -doctrinals i hu-

ranes-

del federalisme.
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nistratiu i judicial tindrá per fonament la comarca natu-
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