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3. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
 

3.5. La Vaga de Pirelli   
 

Una de les fàbriques de Vilanova amb més trajectòria i amb un tarannà que ha 

condicionat fermament la ciutat és Pirelli. Instal·lada el 1902 en terrenys que aleshores 

quedaven totalment allunyats de la vila, anà creixent creant diverses factories (La 

Wamba, La Plana, GAAM) i donant feina, en moments puntuals de la seva trajectòria, 

a més de 2.000 treballadors. La marca suportà les dificultats de la Guerra Civil 

esdevenint indústria de guerra durant el transcurs del conflicte i fou dinamitada abans 

de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, el gener de 1939. Més de cent anys 

després, aquesta primera fàbrica que la marca va fer edificar fora d’Itàlia i que s’ubicà 

a Vilanova gràcies a la tradició industrial de la ciutat i el tren, avui encara es troba al 

municipi1.  

Un dels episodis poc estudiats encara de la vida de la Pirelli fou una vaga contestaria 

que s’hi va dur a terme l’any 1954, una de les primeres manifestacions a la ciutat de la 

postguerra. La protesta s’ha de situar en el context dels anys cinquanta on ja es 

produïen les primeres agitacions socials contestatàries al franquisme. Un exemple n’és 

la vaga de tramvies de Barcelona (1951).  

Al tombant de la dècada anterior, la reconstrucció de la fàbrica i la visita de Franco el 

1949 marcaven la nova línia que seguiria l’empresa, amb un fort caràcter paternalista. 

El món obrer, però, a principi dels cinquanta començava a despertar amb diversos 

moviments de protesta. Pirelli no en quedà al marge, dos anys més tard de la 

commemoració del mig segle a Vilanova, el 1954, una reivindicació a favor dels 

increments salarials i la negociació de les primes de producció s’acabà traduint en una 

vaga de treballadors que una bona part de les seccions de la fàbrica secundà.  

Així mateix ho expliquen Ramon Farré i Sixte Moral a Malgrat tot avançàvem2 (1981). 

Segons narren, el constant augment del cost de la vida i els baixíssims salaris que 

cobraven els treballadors de la fàbrica va fer tornar a l’activisme a alguns sindicalistes 

d’abans de la Guerra, antics militats de la UGT o l’HOAC3. Algunes de les 

reivindicacions de la plataforma eren l’augment de sou a 50 cèntims per dia per als 

treballadors (en cobraven 20), una revisió del plus anomenat “de vida cara” i de les 

primes de producció que eren més o menys altes en funció de la producció que 

setmanalment aconseguia el que l’empresa anomenava “productor”. En definitiva, tot 

això es traduïa en un sou escàs pel treballador.  

Albert Tubau també en parla a La Vilanova del Franquisme 1939-19794, (2015) on 

exposa que les jornades de vaga, després d’una resposta d’extrema duresa per part 

de la patronal de l’empresa, van ser neutralitzades per una compromesa resistència 
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 Des de 2005 que l’empresa pertany al Grup Prismyan.  

2
 MORAL I REXACH, SIXTE. et al (1981) Malgrat tot avançàvem. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la 

Nansa edicions. 
3
 HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica). Entitat formada el 1948 amb la voluntat 

d’acostar la classe obrera a l’església. Promoguda a l’Estat espanyol pel vilanoví Guillem 
Rovirosa (1897-1964).  
4
TUBAU I GARCIA, ALBERT. (2015) La Vilanova del Franquisme: Vilanova i la Geltrú, 1939-1979. 

Vilanova i la Geltrú: Institut d’Estudis Penedesencs.79) 
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dels treballadors. En aquest sentit, la vaga posava en evidència les 

actituds de negació absoluta de la direcció per arribar a un acord amb els 

obrers.  

Farré i Moral, afegeixen que l’actitud dels dirigents 

de la fàbrica va fer néixer un sentiment de 

solidaritat i resistència amb la lluita obrera a tota la 

ciutat, ja que tothom hi tenia un amic o parent 

treballant. Finalment, el conflicte acabava amb 

alguns acomiadaments, i algunes represàlies 

menors. L’empresa se sortí amb la seva.  

Això sí, la mala gestió de la direcció va significar la 

fi professional a Vilanova de Carlos Terzi5, la 

direcció superior en va perdre la confiança, i al cap 

de pocs mesos va ser rellevat. Aquest va ser l’únic 

triomf dels treballadors. La ferida d’aquella vaga no 

es va tancar fins al 1978 amb la signatura, per part 

del Comitè d’Empresa, d’un nou conveni col·lectiu.  

DV Comiat de Carlos Terzzi Fugazza. 

 

 

 

 

Publicitat de Productes Pirelli al Diari de Vilanova l’any 1951. 
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5
 CARLO TERZI FUGAZZA (1890-1971) enginyer i directiu de Productes Pirelli. Tècnic de Pirelli a 

Milà, el 1915 va ser destinat a la factoria de Vilanova com a director adjunt i més tard com a 
director. El 1936 marxà a Itàlia i no tornà a la ciutat fins el 1939. Un cop retornat, influeix en la 
recuperació de la fàbrica. El 1954 Terzi adquireix un nou càrrec i passa a esdevenir directiu del 
grup a Espanya.  


