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Presentació

Amb satisfacció presentem avui la quarta entrega del programa La
Memòria del Futur, que inicià el seu camí encara no fa un any. És el
darrer producte sorgit de la tasca pacient i estusiasta d’un grup de ciu-
tadans i ciutadanes, la major part de les quals va formar part del grup
de treball “La Història a les Nostres Mans”, dedicat a la recerca i divul-
gació de la memòria col·lectiva.

Amb el títol El Pa de cada Dia, el llibret que tenim a les mans ens ofe-
reix el testimoni i la reflexió d’alguns vilanovins i vilanovines sobre
algunes modalitats del treball a la nostra ciutat, al llarg dels dos darrers
segles. Però parlar de treball no és només fer-ho d’estrictes activitats
laborals; parlar de treball és apropar-nos a costums, horaris, formes de
vida, problemàtiques socials i realitats que potser ara ens semblaran
allunyades, però que estan en el substrat del nostre present; parlar de
treball és parlar dels homes i de les dones que ens han precedit i conèi-
xer una part de la seva lluita diària i de llur contribució a la formació
d’una ciutat que ara és la nostra.

El Pa de cada Dia ens aproxima, a través dels testimonis espontanis i
entranyables dels nostres avis i àvies, a una Vilanova i la Geltrú que la
majoria de nosaltres no hem conegut, però que és a la base de l’actual.
Perquè, de la mà de les seves evocacions, coneixem com va ser el tre-
ball a la mar, a les sínies, al mercat o a les fàbriques; assistim a la for-
mació de la primera “escullera”, al procés de construcció del Port de
pescadors i a l’arribada de la Pirelli; i comprovem com les diferències i
la discriminació laboral per raó de gènere han estat presents, també, a
la nostra història més pròxima. I així, veient el tram recorregut, se’ns fa
més palès el nostre present i s’evidencia la necessitat de reafirmar-nos
en la responsabilitat i el compromís del progrés futur.

Una vegada més, la memòria dels que ens han precedit il·lumina el pre-
sent i ens pauta el camí a seguir, perquè El Pa de cada Dia ens parla d’unes
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lluites individuals per la subsistència però, sobretot de la construcció
d’una societat que ara ens toca continuar i millorar.

Diuen que aquest volum és l’últim del programa La Memòria del Futur,
però des d’aquestes pàgines faig vots perquè una iniciativa com aques-
ta, que ha generat un espai d’evocació i reflexió tan fructífer, tingui la
continuació que es mereix.

SIXTE MORAL I REIXACH

Alcalde de Vilanova i la Geltrú

      



En aquest quart capítol de la col·lecció La Memòria del Futur, com en
els anteriors, la implicació i la col·laboració de moltíssimes persones de
la nostra vila ha estat indispensable per a poder desglossar i recuperar
una part del nostre passat més recent.

El món laboral abasta una gran part de les nostres vides. No només per-
què ocupa un temps ampli sinó perquè al seu voltant s’emmarquen
maneres de viure, de fer, d’entendre el món, s’hi fan relacions socials i s’hi
configuren aspectes familiars, tradicionals, culturals, socials, econòmics,...

Una feina, doncs, no és solament una manera de guanyar-se el pa de
cada dia, un fer individual, sinó que esdevé la suma dels qui es dedi-
quen a una feina concreta perfilant una societat singular.

A la nostra ciutat, això es feia palès d’una forma rellevant. La vida als
diferents barris de la ciutat s’articulava al voltant dels oficis que des-
envolupaven la majoria dels qui els poblaven. No era el mateix viure “a
baix a mar” (i dedicar-se a la pesca o a sargir xarxes) que viure “a vila”
(i treballar en una fàbrica o en el comerç), o viure envoltat de terres
(dedicant els dies de sol a sol al conreu, a la horta, a les sínies i a ven-
dre al mercat).

Les persones que conformaven els barris vivien en consonància amb
allò que els envoltava.

Tampoc les formes de dur a terme les diferents tasques s’han mantin-
gut intactes a través del temps. El treball manual ha deixat pas a la
mecanització de les feines. Les condicions laborals han canviat dràsti-
cament en el darrer segle, han ajudat, a les persones, a millorar la seva
qualitat de vida.
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Aquestes particularitats que comporten els diferents treballs, que tra-
dicionalment han estat propis de Vilanova i la Geltrú, són el preuat tre-
sor que ens han transmès els i les protagonistes d’aquest volum. Sense
el seu llegat seria difícil que els qui som més joves ens féssim una idea
de com era la nostra ciutat al llarg del segle passat.

És per aquest motiu que volem agrair la dedicació i l’ajuda inestimable
que ens han lliurat els qui són els principals protagonistes d’aquest
capítol: l’Àngels Barbacil i Sancho, la Conxa Navarro i Jorquera, la
Pepita Nin i Llambrich, la Natàlia Prats i Llambrich, el Santiago
Recasens i Llambrich, l’Abel Garcia i Marín, el Julio Minella Mangiarotti,
el Víctor Subirats i Pena, la Gertrudis Lloveras i Sorní, el Ciscu Cosp i Vila
i la Rosa Carbonell i Serra.

Moltes de les protagonistes d’aquest darrer volum de La Memòria del
Futur són assídues participants del taller “La Història a les Nostres
Mans”. Elles –com moltes altres dones de la nostra ciutat– treballen des
de fa anys per a la recuperació de la memòria històrica de la Vilanova
i la Geltrú del segle passat. Cal agrair l’esforç i la persistència que totes
les participants han tingut per tal d’ajudar-nos en la recerca del mate-
rial bibliogràfic i gràfic amb què compta El Pa de cada Dia.

Així mateix, agraïments a la Maria Àngela Blanch i Rosich, a la Camèlia
Ferrer i Garriga, a la Teresa Guasch, a la Candelària Saura, a la Núria
Guijorro i a la Núria Rovira i Mas; que han aportat testimoniatges com-
plementaris que han ajudat a arrodonir aquest volum.

També hem d’agrair l’ajuda que ens han prestat el Josep Moya Sánchez
i el Manuel Ametllé i Pla –Patró Major i Secretari respectivament de la
Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú–, al Carles Batlle i Badell
–de l’Associació Gent Gran de la Mar–, al Salvador Pons i a la seva famí-
lia, que molt amablement ens van convidar a la seva barca de pesca
L’Avi Salvador, i també, al Patró de la nova nau Geltrú que ens va aco-
llir el dia de la celebració de Sant Pere per tal de poder enregistrar
imatges de la processó.

          



A Pirelli Cables y Sistemas hem d’agrair l’àmplia visita a les seves ins-
tal·lacions –properes a desaparèixer del centre de la nostra vila– i espe-
cialment al Teodoro Bielsa i Moliner, Cap de Garantia de Qualitat de
Cables Pirelli S. A. i a l’Antonio Targa i Artigas per la seva paciència i
atenció vers l’equip de La Memòria del Futur.

I, per acabar, un mereixement a l’excel·lent tasca i a l’esforç que han
esmerçat tots i totes els components de l’equip de treball d’aquest pro-
grama al llarg d’aquest any.
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Introducció

En totes les societats històricament conegudes i organitzades amb el
sistema patriarcal ha existit una divisió del treball entre homes i dones.
Aquesta divisió sexual del treball s’ha volgut constituir com un fet
“natural,” justificat en les diferències biològiques entre homes i dones.
Tanmateix, aquestes diferències biològiques han estat utilitzades ideo-
lògicament per explicar l’assignació i el valor de determinats treballs,
als uns o a les altres. Aquesta divisió jeràrquica es troba present en la
quasi totalitat dels estudis “formals” de les Ciències Socials: història,
sociologia, economia,... En aquests estudis tradicionals s’ha mantingut
una absència: la de les dones, que no figuraven com agents de la tra-
jectòria històrica. Cal una reflexió que expliqui en quina mesura els
paràmetres ideològics i culturals de cada època han tingut uns efectes
condicionadors i restrictius.

Un fet important a considerar és que tradicionalment la història ha
estat escrita pels homes, i bona part dels testimonis i els documents que
han anat perdurant al llarg dels temps reflecteixen, majoritàriament,
pràctiques masculines, sempre situades en els llocs més rellevants.
Tanmateix, si canviem la perspectiva d’estudi per fer una recerca més
àmplia, se’ns fa palès que les dones, en diferents èpoques i en diferents
indrets, han realitzat treballs molt variats, i imprescindibles per a la vida
col·lectiva. Tot i això, el valor assignat al treball de les dones ha estat
menystingut, o bé, considerat de segona categoria, complementari al
realitzat pels homes.

En realitat, però, el treball de les dones ha estat sempre un dels pilars
de l’economia i cal tenir-lo present i donar-li el valor que mereix sense
desvalorar, en cap cas, el realitzat pels homes sinó equiparant-lo, i això,
en el cas del treball femení equival a posar-lo de relleu.

Per tal de tractar d’entendre i recuperar les aportacions en l’esdevenir
col·lectiu de les dones cal desfer-se d’aquesta mirada esbiaixada que
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“naturalitza” el lloc subordinat per tot allò que s’identifica amb la tasca
femenina. La humanitat té una qualitat sovint oblidada: no la confor-
ma un sol sexe, sinó dos. Dos gèneres que, conjuntament, conformen la
civilització.

En aquest volum de la col·lecció La Memòria del Futur trobareu homes
i dones que han compartit tasques, que han treballat a la mar, al camp,
als mercats, a les fàbriques. El seu testimoniatge evidencia que per dur
a terme qualsevol ofici cal un sistema de treball basat en la repartició
de tasques. Així el treball esdevé factible. Una ocupació és complemen-
tària a l’altra, i tenen el mateix valor, perquè aquesta divisió és l’eix d’u-
nió per a un front comú: la feina ben feta.

També veurem que Vilanova i la Geltrú, al llarg de la seva història, no
ha estat una ciutat especialitzada en un sol sector econòmic (primari,
secundari o terciari), sinó que els seus habitants, tradicionalment, han
diversificat el mercat laboral. En el sector primari, trobem l’agricultura
i la pesca, en el sector secundari, les fàbriques, i en el sector terciari, el
comerç. Aquesta dispersió ha impregnat l’àmbit social de la nostra ciu-
tat i ha dotat d’un caràcter propi (i distintiu) als treballadors de cada
sector econòmic.

Avui, podem observar, encara, com es desenvolupen els mateixos oficis;
però alguns, com la pesca o el treball a l’horta, han perdut una mica de
pes específic, i d’altres s’han consolidat, com la indústria i el comerç.
Gràcies a la millora de les comunicacions, ara, la ciutat es viu plena-
ment, com una unitat. I ja no trobem estrany que els qui viuen de la via
cap amunt facin “seva” la platja i a l’inrevés. Però això no ha estat sem-
pre així. Els testimonis, que podreu llegir a continuació, ens constata-
ran les diferències i ens faran adonar de la importància dels barris i de
la gent que hi vivia.
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El Treball a l’Horta
i al Mercat

Rosa Carbonell i Serra, 1969.

     



Nascut a Vilanova i la Geltrú, l’any 1923.
Hortolà i propietari de la Sínia del Caçador.

L’hortolà és més artista que el pagès. L’hortolà pot fer la feina de
pagès, però aquest no la d’hortolà.

Ser hortolà és una art, és molt diferent.

La paraula sínia en castellà és “nòria”, i en àrab és “sènia” o “sínia”.
Nosaltres l’anomenem roda.

Les llavors actuals vénen del mercat i són híbrids1.

Ara, la feina és molt diferent, perquè hi ha moltes màquines.

Als anys seixanta, ja anàvem al mercat a vendre a l’engròs. A casa,
sempre hem estat una cooperativa (amb el meu germà), i mai no ens
hem barallat.

1 Híbrid: unió de dues espècies.
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LA SÍNIA

Molt lentament giravolta la sínia
i passen anys, o segles, fins que l’aigua
s’enfila al cim més alt i, gloriosa,
proclama la claror per tots els àmbits.
Molt lentament davallen aleshores
els catúfols per recollir més aigua.

Així s’escriu la història. Saber-ho
no pot sobtar ni decebre ningú.

MIQUEL MARTÍ I POL

Sap tothom què és una sínia?

Jo tinc la sort de recordar el que ha estat i el que és una sínia perquè
hi vaig néixer i hi he viscut tota la vida.

Quan era petit solia preguntar a la mare on vaig néixer i ella em res-
ponia que sota d’una col.

Molta gent pensa que una sínia és una horta, i no és ben bé això.

La sínia és un mecanisme molt antic –inventat pels àrabs– que servia
per fer pujar l’aigua dels pous per a regar les hortes.

A Vilanova n’hi havia moltes de sínies i la vida dels hortolans depenia
totalment de la sínia. La sínia es compon de quatre parts principals: el
pou, la roda, el porxo i l’animal.

En aquest context, no era estrany que tingués el meu propi hortet des
de ben petit. Vaig vendre els meus primers bròquils de Santa Teresa a
la parada que tenia la mare a la plaça de Dalt, els diumenges, i en vaig 
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fer dos rals. Volia comprar-me un pollet però valia una pesseta i vaig
optar per comprar una pomera al Ricardo Pasqual de la Sínia de
l’Aigua Calenta. La pomera era bessona de tres branques i en vaig
poder plantar tres. Als pocs anys, en tenia més de quaranta i, per sort,
encara en tenim ara d’aquelles pomeres.

També recordo amb tendresa que, de molt petit, anava a comprar els
catúfols2 amb el meu pare al Gremi d’Hortolans, que era al carrer
Arengaders, darrera del castell de la Geltrú. Les cinquenes3 les com-
pràvem a Cal Salvat esparter, al carrer dels Mercaders, avui Cal Xatet.
I els escàlems4 ens els portava un pagès esporgador que es deia
Avinyó.

El pare em feia estar llargues estones al porxo per vigilar que el cavall5

no s’aturés o fes el mandra. Jo aprofitava aquestes estones per memo-
ritzar l’abecedari –o beceroles, que deia la mare–, que algú, molts anys
enrera, havia escrit en una de les parets del porxo de casa.

L’horta d’abans ha canviat molt respecte la d’ara. No només pel que fa
a la maquinària sinó també en el procés de les llavors, la producció, els
adobs de la terra que eren orgànics, etc.

2 Catúfols: recipients de test carregats d’aigua i que estaven enganxats a les cinquenes,
estaven foradats pel cul de manera que quan entraven a l’aigua l’aire sortís pel forat i
poguessin pujar plens.
3 Cinquenes: eren dues cordes enquitranades que pujaven i baixaven paral·leles al llarg del
pou, portant els catúfols lligats amb un filferro o cordeta. Aquestes cordes del pou es can-
viaven cada quatre o cinc anys.
4 Escàlems: la roda de la sínia era de ferro i feia tres metres de diàmetre. Estava envoltada
de forats on anaven clavades unes estaques d’olivera que es diuen escàlems.
5 La força que feia moure la roda la donava un animal que feia la seva feina al porxo, al
costat del pou i de la roda. L’animal, doncs, donava voltes al voltant de l’arbre, enganxat a
l’extrem d’una barra de fusta i conduït pel ronsal. Per evitar que l’animal es maregés se li
tapaven els ulls amb un drap i amb unes ulleres de pèl i espart.
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Un cas evident d’aquest canvi és el de les tomaqueres. Fins els anys
cinquanta, es plantaven tomaqueres primerenques, baixes o nanes i
altres varietats i, fins i tot, algunes d’autòctones. Encara en conservo
la llavor. Actualment, en el mercat de llavors només es troba toma-
quera híbrida, i cada any, surten nous creuaments o varietats més
resistents als virus.

Durant els anys vint, totes les sínies rebíem la llavor de les patates
d’Anglaterra i les sembràvem. I després, les patates eren enviades de
nou a Anglaterra. Jo era molt petit però encara m’emociona recordar-ho.

Moltes coses han canviat amb el pas del temps en el treball a les
sínies.

A la nostra comarca teníem per costum d’anomenar totes les hortes
amb el nom de sínia, i com podem veure, avui ja no n’hi ha cap que
“giravolti”, com diu el nostre poeta.

Francesc Cosp i Vila
Sínia del Caçador
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Ciscu Cosp i les tomaqueres
nanes primerenques baixes
que només es feien a
Mataró, Gandia i Vilanova.
2003.

     



Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1933.
Hortolana i venedora de verdura al mercat.

He de dir que no és el mateix ser pagès que siniaire. La feina de l’hor-
tolà és la de plantar contínuament tota classe de verdures, segons el
temps. La feina de pagès és de cuidar les vinyes i va més per tempo-
rades de molta feina.

La de l’hortolà és una feina que no s’acaba mai.

Durant tot l’any has d’anar conreant diferents plantes: a l’estiu
–tomàquets, carbassons, albergínies, pebrots... verdura d’estiu– i a
l’hivern –toca els espigalls, el bròquil, la col-i-flor, les bledes–,...

Abans, cada siniaire tenia la seva pròpia llavor, que la treia de la seva
planta.

Actualment, s’ha de saber que un tomàquet té un gust diferent si ha
estat collit d’una tomaquera, que un que ha estat criat en un hivernacle.

Avui, totes les persones tenen moltes més coses a casa, que les aju-
den. I això, també ajuda a les dones d’una sínia, ja que poden estar
més amb els seus fills, per exemple. Jo als meus fills, els havia de dei-
xar tot el matí perquè no tenia aquestes ajudes, i s’havia de fer la
feina.
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El fet és que durant segles i segles la dona ha treballat en el camp,
s’ha esdernegat rentant i traginant coves de roba, ha portat tota
mena de pesos, ha filat, ha teixit, ha fet ceràmica, ha anat a vendre
als mercats,... ha dormit poc, ha menjat poc, ha vetllat. Naturalment
sense contracte de treball.

Ningú no se n’havia adonat que treballava.

MARIA AURÈLIA CAPMANY

La dona a Catalunya, 1966

A casa meva teníem una botiga de comestibles anomenada La
Baronessa. El meu avi va comprar aquesta botiga a un matrimoni que
no tenien fills i ell era de Cal Baró. La va comprar el dia 14 de febrer
del 1921 i en va conservar el nom de La Baronessa.

Vaig estar a la botiga6 venent durant deu anys, fins que em vaig casar.
Veníem comestibles, de tot... Eren uns anys molt minsos de recursos. Per
exemple, hi havia gent que venia a comprar un pot de tomàquet i els hi
havies d’obrir perquè no tenien obridor. M’agradava estar a la botiga.

Quan em vaig casar, vaig anar a viure a la sínia de can Betes, al cor de
la Geltrú. Els meus sogres eren a la sínia des de l’any 1929. Hi van anar
els seus quatre fills: el Cristòfol, la Lola, el Salvador i el Ramon, amb
qui em vaig casar l’any 1956. Va ser un any que va fer unes glaçades, 

6 Ja en segles contemporanis, una nova activitat ha pres força i ha definit el caràcter de
moltes viles: el comerç i els comerços. Gràcies a ells, sempre hem pogut gaudir d’un sub-
ministrament continu de productes; tanmateix, també hem de considerar que darrera de
cada botiga possiblement també podíem trobar o encara trobem, una família. El petit
comerciant ha representat un negoci de caràcter familiar on els matrimonis i després els
descendents s’han implicat d’una manera o altra. Per tant, les botigues també configuren
un teixit particular i, que amb les seves pròpies característiques, ajuden a formar aquest
quadre productiu que estem intentant mostrar.
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que fins i tot, va matar els garrofers. La meva sogra anava a vendre a
la plaça de les Cols i quan es va fer el nou mercat varen comprar una 
parada. Després, jo vaig continuar anant a vendre; sempre la verdura
que collíem a la nostra sínia. Vaig fer-ho durant trenta-cinc anys, fins
que em vaig jubilar.

A Vilanova hi havia moltes sínies on es collien unes verdures d’una
qualitat i d’un sabor extraordinaris. Les de la Geltrú, sempre havien
tingut fama de ser més gustoses que les d’un altre indret, segurament,
degut a la bona terra i a l’aigua amb què les regaven.

Moltes sínies tenien una “marca” de planter... com en el cas dels feso-
lets o del bròquil, cadascú es feia la llavor d’allò que plantava. Les lla-
vors s’havien de renovar perquè al cap dels anys es feien malbé. Al cap
dels anys, van començar a venir les llavors de fora... recordo que n’en-
viaven unes de Calahorra... jo hi escrivia i ells me les enviaven.

Jo el que he fet més, és anar a vendre al mercat7. Trenta-cinc anys, que
amb els deu de la botiga, en fan quaranta-cinc sense parar de treballar.
El mercat era feina de cada dia, de quarts de set fins a quarts de dues.

Vaig tenir dos fills; primer una nena i després un nen. Per ajudar-me
tenia una noia que els cuidava però per no deixar-la amb les dues
criatures sola; portava la gran, a casa dels pares i el petit, es quedava
a casa. Quan no tenia ningú, el meu sogre i el meu marit els vigilaven
mentre treballaven.

Quan plegava del mercat corria a recollir la nena a casa dels pares,
sempre anava en bicicleta. I continuava corrent per poder fer el dinar
i tot el que calia de les feines de la casa. A la tarda, la feina d’una dona 

7 La botiga, la parada, el lloc al mig de la plaça es convertia per a la dona en un espai social
on, des de sempre, s’han establert relacions, comercials en primer lloc, però també vincles
humans alimentats per la confiança i la fidelitat.
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de la sínia era sortir a fora a preparar les verdures per anar a vendre
a l’endemà: collir els fesolets, fer els manats de raves i de cebes, triar
els tomàquets, encaixar els pebrots, els carabassons, les albergínies,
els cogombres, etc.

El que menys m’ha agradat sempre del treball a la sínia i el mercat era
no poder fer vacances. Quan a l’estiu la gent s’acomiadava perquè
marxaven uns dies fora, a mi m’hagués agradat poder deixar-ho tot i
agafar-nos uns quants dies de descans... la feina no ho permetia.

Rosa Carbonell i Serra
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Cristòfol Amell Albà de la
Sínia Cal Betes. Les tendes i
el planté, 1958.

    



La pèrdua d’importància relativa al sector agrícola, així com la dismi-
nució del nombre de persones que treballen en ell, constitueixen un
dels elements més característics del procés d’industrialització d’un país.

Vilanova no n’és una excepció, i durant les dècades industrialitzadores
va anar, de mica en mica, abandonant una de les pràctiques econòmi-
ques més importants de la vila: la pagesia. Tanmateix, ser pagès, o fer
de pagès o d’hortolà no era únicament un treball, sinó una manera
diferent d’observar l’entorn. Era una filosofia de la vida totalment dife-
rent a la de les persones que treballem en llocs coberts, al marge de les
inclemències del temps, o de les seves èpoques de bonança.

Vilanova al llarg de vint-i-cinc anys (període 1950-1975) va canviar
notablement la seva fesomia, ja que va perdre dues terceres parts de les
terres que es destinaven a conreus i a feines agrícoles, a favor de la
construcció i de la indústria.

Actualment, podem afirmar que les sínies, com a lloc de conreus pel
mercat propi, es troben en un punt crític. És a dir, gairebé han desapa-
regut. Ja que tot el terreny es troba en procés d’urbanització, o ja ha
estat urbanitzat. Per tant, gairebé tota la verdura que es pot trobar
actualment al mercat ve de fora de Vilanova i la Geltrú, i de verdures
autòctones, només en queden unes quantes (espigallets, bledes, ceba-
llots o cols). La majoria de la verdura que abasta el nostre mercat ve
dels hivernacles de fora de la vila.
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El treball agrícola

Ramòn Amell i Rius a la
Sínia Cal Betes, 1979.
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El Treball a la Mar

Víctor Subirats i Pena, 1950.

     



Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1928.
Filla de sargidora de xarxes, pescador i peixaters.

29
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Els de la vila, amb els de mar, ens tenien una mica menyspreuats. Però
quan venien pintors, metges o intel·lectuals es feien més amb els pes-
cadors que amb els de la vila, i nosaltres, n’apreníem molt.

Cada vegada admiro més el meu pare i la meva mare perquè ho van
tirar tot endavant.

La meva mare era d’un poble d’alta muntanya i de seguida es va adap-
tar. Es van casar molt joves, els meus pares.

A l’hivern, el meu pare no parava perquè a casa tenia com un taller. A
l’hivern feia nanses per a l’estiu i, a l’estiu, xarxes per a l’hivern.

El meu pare deia que era molt maco anar a pescar a la vela.

El palangre s’havia d’anar a pescar molt lluny, molt en mar.

Els meus pares van deixar de ser pescadors perquè durant dos o tres
anys les xarxes van sortir malament. El cotó era dolent i això va ser la
ruïna.

Van deixar de ser pescadors però no van deixar el peix i es van fer pei-
xeters. Ja tenien tres fills i la meva mare havia de marxar a les cinc del
matí perquè venien el peix al Penedès.
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Gertrudis
Lloveras i Sorní

      



Als pescadors els despertava el sereno. Era curiós, perquè al portal de
casa hi havia penjada una corda i allà es posaven els nusos, que indi-
caven a quina hora t’havia de cridar el sereno (per exemple, si s’havien
de llevar a les quatre, doncs feien quatre nusos).
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Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1930.
Pescador.

La meva mare no volia que fos pescador i volia que estudiés.

Durant quatre anys em vaig marejar cada dia. Era la maledicció de la
meva mare.

El meu pare no em va plànyer, de seguida em va donar el fogó i l’olla.

Abans sempre anàvem mullats. Ara porten pantalons d’aigua, botes
d’aigua... nosaltres portàvem un impermeable d’oli de llinosa que s’en-
ganxava per tot arreu. Sempre anàvem mullats.

Fa anys, ens vam trobar amb un temporal, la nostra barca només feia
vint pams (quatre metres). Davant de Sant Gervasi ja era tot un gru-
pell de mar. El pare va dir: –Pava de moro!, que volia dir quedar-se en
calçotets i salvar-se.

Vam atracar davant del bar Marina i el meu pare va ser detingut.

La festa que es fa ara per Sant Pere no és la que s’havia fet fa anys.
Abans, es sortejaven unes coques i la toia pel ball, que acabava a les
deu del vespre perquè tothom havia d’anar a pescar.

Per la nit de Cap d’Any, a les onze de la nit, ja era a la barca per anar
en mar.
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Víctor
Subirats i Pena

          



Ara, els pescadors fan festes, tenen les celebracions dels sants i no van
a treballar. Això és un negoci perquè així el peix va més car.

El peix de la mar no s’acabarà mai. No us ho creieu.
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Viure i treballar a “baix a mar”
Que bonic i meravellós era veure la mar i la platja antigament. Els
joves i vells pescadors, amb les seves dones, veien des dels seus bal-
cons, finestres i terrats, la mar, a l’hivern, i la platja a l’estiu.

PERE ORTOLL

“La platja de Vilanova, l’any 1941”
La nostra mar, núm. 22 (juny de 2003)

La meva àvia era dona de pescador i com totes remendava les xarxes
de casa i a més anava a vendre el peix a la Peixateria Vella8, i també
portava la casa.

Els de mar devien ser molt pobres perquè molta gent, a més de la mar,
treballava també al tèxtil...

A mar hi ha molts oficis: el que va a palangre (ham), l’arrossegament
(arrastre, bou), a la nansa, els de la barca de llum... El meu pare tenia
un arrastre pel lluç de palangre. Els hi posen un esquer i els peixos van
un per un enganxats, no és exactament una xarxa. La xarxa els agafa
tots barrejats i queda deslluït. En canvi, d’aquesta manera el peix no
queda rebregat i és com si estigués pescat amb canya. El meu pare
deia com a expressió quotidiana quan hi havia algun conflicte, o una
cosa complicada: Qui el desfarà aquest palangre?.

Era el vocabulari dels pescadors, que tenien un lèxic propi, un argot
especial... perquè el barri de mar estava bastant ignorat per la vila, per
la resta de la gent de Vilanova. Però era un barri molt bonic. Passejar
per allà era fantàstic, podies veure un senyor que estava preparant els 

8 Una testimoni del taller de “La Història a les Nostres Mans” que és filla de pescadors, va
comentar que un gest bonic seria el de fer una estàtua a la plaça de la Peixeteria Vella.
Aquesta estàtua hauria de ser d’una dona que va a vendre el peix. A Estocolm hi és. Aquesta
seria una bona manera de fer mereixement a la feina de les dones.
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esquers pel palangró (hi posaven sardina i pop, com esquer). A un altre
lloc hi veies un home que feia nansa... amb els joncs, que havien anat 
a buscar a Cunit. Hi anaven els homes amb els nens; a vegades, també
les dones. El jonc el portaven tendre, el feien assecar i després el tom-
bàvem. I quan ja estava a punt feien les nanses... allà asseguts, tris-
tras, tris-tras...

La sortida de les barques depenia de la feina que fessin, del que anes-
sin a pescar... A les sis o a les set, segons el temps...

Primer, la sirena tocava a les cinc, després ja va ser a les quatre de la
tarda per la tornada de les barques i vendre el peix. I les barques de la
sardina surten a la nit, pesquen amb llum i tornen al matí. Les del
palangre sortien a les dues de la nit.

A mitjans de segle passat, es vivia d’una manera diferent a la d’ara, hi
havia moltes famílies que vivien del mar.

Les barques més petites donaven vida a totes les famílies. De vint anys
cap aquí les barques grans han fet arruïnar moltes famílies que tenien
barca petita. A més, les grosses ho arrasen tot, com que tenen molta
força no deixen cria petita i, en canvi, les petites només agafen el peix
que ja sura i no fan malbé res.

Llavors hi vivien moltes famílies, sense fer-se rics. Ara n’hi ha un que
es fa ric i els altres van fent.

Es menjava el ranxo. Els homes menjaven, normalment, a la barca...
però allà a la platja feien grupets entre els homes de cada barca i feien
el menjar, i sopaven allà. Era un espectacle, patates amb peix... Llavors,
ells bevien vi, i de fet, ells que coneixien bé el peix, bevien vi negre
sempre. Ara es diu que amb el peix s’escau més el blanc... en definiti-
va, el que t’agrada és el que s’escau millor.
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Les barques quedaven fondejades a una distància bastant gran de la
platja i tenien unes altres barquetes que els anaven a buscar el peix
per anar a vendre. Aquestes barquetes els hi deien bots o botets.

Els dissabtes i diumenges anaven al port de Barcelona per deixar la
barca i els pescadors tornaven en tren cap a casa. Allà tenien un sere-
no, que era un senyor que només cuidava les barques de Vilanova, i el
pagaven entre tots.

La barca de casa es deia Gertrudis, que és el meu nom, però el meu
pare sempre em va dir que no era per mi, sinó perquè era el nom de la
seva mare...

A mar, com a pagès, hi ha molts sobrenoms o malnoms.

Quan arribaven les barques s’anava a vendre el peix, però una part es
guardava per la casa de cada pescador. Les parts eren totes iguals; a
cada caixa hi podia haver mamones o brótoles, lluç, bruixes, pelaies,
garaneu –que no es venia però que era molt bó– i peix més petit... tot
peix bó. També podia haver-hi peix nye-nyo, o sia peix tocat o que
s’havia trencat, com podien ser les gambes o els escamarlans –avui
aquest peix, que no el marisc, es ven als mercats a uns 7 euros per a
fer sopa–. Sota Cal Terrat (avui dia desaparegut, al començament del
carrer dels Magatzems Nous, al costal del Pòsit), es rifava cada part
entre la gent de la barca, perquè no hi haguessin baralles. El qui feia
les parts no podia triar el primer sinó que es posava d’esquena a les
caixes i un altre pescador anava assenyalant les caixes i el qui havia
fet les parts deia el nom d’un pescador a I’atzar. Així es repartien per
un igual i ningú triava la caixa que més li agradava.

El pescador sempre ha estat, en general, més generós que el pagès. Ja
que el peix es feia malbé de seguida i no es podia guardar... Ara hi ha
cambres frigorífiques, però llavors no... Quan hi havia un malalt sem-
pre s’apartava peix per a ell. La gent de mar era com una gran família.
Hi havia molta solidaritat, tots depenien de tots, uns més que els altres.
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La feina de les remendadores era de les nou a les dotze i de les dues a
les cinc (més o menys). Tant podien fer cosa nova com apedaçar forats.
No era una feina gaire ben pagada. Algunes, eren fixes i d’altres, ana-
ven a preu fet, segons la feina que hi havia.

La meva mare remendava i a mi em tocava tenir cura de la casa, per-
què a més, a casa, veníem llet. Era una lleteria preciosa, com aquestes
de joguina. També vaig anar a treballar al tèxtil (al Fènix) per ajudar a
casa directament, mentre els meus germans van estar a la mili. Quan
van tornar, jo vaig tornar a ajudar a casa.

Les dones de mar ens havíem d’espavilar perquè el mar no donava per
tant. Jo sé fer malla, per apedaçar les xarxes velles. Però una bona
remendadora ha de saber fer de tot: teixir de diferents maneres, com
una modista ha de saber muntar un vestit.

A tota la Mediterrània hi ha una cultura comuna de menjar, de fer les
coses de mar... de seguida es nota si són famílies de mar.

La festa grossa era Sant Pere, que era la festa major de la platja però les
dones no tenien cap festa especial, al contrari, més feina perquè era festa.
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Magdalena Pena Pujol, mare
del Víctor Subirats fent
xarxes de fil de cotó, 1958.

  



Tothom baixava a mar i es menjava coca. Era de les poques vegades
que la gent de la vila baixava a mar... i semblava molt lluny.

La processó la feien el dia de la Mare de Dèu del Carme, que era la
patrona dels pescadors. Ara no se’n fa de festa.

La meva mare es banyava de nit al mar amb unes camises, perquè no
la veiessin... de dia, no, sobretot, ho feia els dies de lluna.

Pels que vivíem a mar, tota la platja era com un jardí per a nosaltres.
Sempre estàvem a l’aire lliure. Totes les cases tenien les claus al pany.

Gertrudis Lloveras, Teresa Guasch i Camèlia Ferrer
Testimoniatge del taller de “La Història a les Nostres Mans”, 1998.
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Els porxos de la platja de
Vilanova cap el 1900.

            



Vilanova amb port o sense port...

El dia 9 de novembre de 1949, festivitat de Sant Teodor, camions ameri-
cans Bedford i GMC procedents de la Segona Guerra Mundial, van co-
mençar a descarregar les primeres pedres a partir del petit espigó, cons-
truït el 1918 per formar l’escullera de llevant. Una setmana després
davant la rambla Pirelli va iniciar-se l’escullera de ponent.

La flota pesquera vilanovina també reclama un port. Cada dia de l’any
amb fred, calor o pluja s’havia de treure i varar les nombroses barques
per arrecerar-les a la platja. Aquesta dura feina requeria de grans esfor-
ços humans amb risc de greus accidents. D’altra banda els quillats es
veien obligats a fondejar i traslladar-se els dies festius o de mal temps
als llunyans ports de Barcelona o Tarragona. Al llarg dels anys, els vila-
novins van proposar diferents idees i projectes portuaris.

Al 1850 va néixer una modesta idea d’instal·lar estaques de fusta per a
facilitar els treballs de càrrega i descàrrega.

Al 1872 una altra alternativa més ambiciosa preveia la construcció
d’una escullera de dos-cents cinquanta metres de llargària des de la
platja.

L’any 1875 va presentar-se públicament un nou projecte acompanyat
d’una memòria i d’un gran plànol de Vilanova i la Geltrú, on podia veu-
re’s la idea d’un port semicircular.

El 16 de maig de 1908, l’Ajuntament va nomenar una comissió perquè
treballés en la construcció d’un port partint de la base de la modifica-
ció del projecte presentat al 1875, que tenia el suport del Banco de
Villanueva y Geltrú.

Acabada la guerra civil, i malgrat les dificultats econòmiques de l’èpo-
ca agreujades pel conflicte bèl·lic mundial, els pescadors van tornar a
reiterar la necessitat de disposar d’un port de refugi, tota vegada que
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els temporals havien fet desaparèixer bona part de la platja. D’altra
banda, diferents empreses vilanovines, com Ciments Griffi, necessitaven
un lloc pròxim per a l’embarcament de mercaderies amb destinació al
consum de les Illes Balears i altres ports peninsulars.

Després de nombroses gestions, viatges a Madrid, i moure tota classe
d’influències i d’amistats polítiques, finalment el ministre d’Obres
Públiques, J. M. Fernández Ladreda, a qui l’Ajuntament presidit per
Antoni Ferrer Pi dedicà el passeig Marítim, va assumir el projecte.

El dia 20 de maig de 1949, el Butlletí Oficial de l’Estat publicà l’acord
del Consell de Ministres d’executar les obres del port de Vilanova i la
Geltrú, per un total de 43.739.735,80 pessetes, a sufragar en set
anualitats.

J. F. Huguet Prats
“El 9 de novembre de 1949 va fer-se realitat un llarg i desitjat somni.
50 anys del port”
Diari de Vilanova, 1999
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“Los nietos”, barca a vela i
motor propietat de Pau
Subirats i Àngel Juncosa.
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El parlar i els sobrenoms de “baix a mar”

La llengua ens mostra sempre, les variacions socials, econòmiques,... La
forma de parlar dels pagesos, dels metges, de les filadores,... sempre té
una especialització de continguts, de vocabulari. En aquest cas, podrem
observar com la llengua dels mariners ens demostra que no només hi
havia una gran riquesa lèxica, sinó també dialectal, ja que moltes de les
paraules d’àmbit marítim només són conegudes i utilitzades pels ciuta-
dans de la vila; com ara: bolerany o falcada. D’altres, són compartides
amb altres viles litorals, però el seu significat és diferent.

Bolerany: corrents marins propers a al costa, coneguts popularment
com remolins. Les falcades o bancs de sorra pateixen trencaments en
algun lloc, perquè les onades que baten sobre la platja, en voler recu-
lar mar endins, topen en les falcades i buscant sortida formen un
corrent al llarg de la falcada fins que surten al mar lliure. Aquí es for-
men els boleranys.

Falcada: bancs de sorra que els corrents marins dipositen al llarg de la
platja on formen desnivells sobtats al fons del mar. Així ens trobem que,
en entrar al mar, anem trobant profunditat en augment, fins que de
cop i volta aquest disminueix la seva alçada d’aigua.

Marrana: cadascun dels còdols petits, abundants en la platja i emprats
per a engravar camins. Mot, recollit exclusivament a Vilanova, per
Alcover. El mot marrana serveix per designar, sobretot, els còdols que
hi ha en els jardins del parc Samà.

Trajo: segons el Diccionari Moll el mot és compartit amb la zona del
Maresme. I designa una part de la platja on es varaven les barques. Però
a Vilanova el seu significat és més ampli. Antigament designava també
les cases i les persones que hi vivien. Per això podem trobar el trajo de
garbí, el trajo de llevant, el trajo de Cubelles, el trajo de Cunit o el trajo
de Castelldefels.
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Tot i això, el gran llegat lingüístic dels mariners recau en les expressions
fetes, que avui gairebé ja hem perdut i, que assenyalen la saviesa i l’ex-
periència dels homes i dones de mar.

Gent de marina, gent de barretina: Per indicar que la gent de mar és
gent ferma i genuïna.

Tallar el bacallà: El seu significat és per designar que es té plena auto-
ritat per fer i desfer.

Anar a tirar gats a mar: Es fa servir per engegar a algú que no serveix
gaire per la feina que fa o que es considera un mal treballador.

Ni en suar, ni després de menjar, et tiris a dins la mar: Aquesta frase
s’utilitza per prevenir dels perills que poden venir si no donem temps al
nostre cos per a què s’aclimati abans d’entrar a l’aigua.

Anar al botavant: Serveix per fer-hi anar figuradament a les persones
o coses que ens desagraden, que ens molesten o que volem allunyar de
la nostra presència.

VINYALS, Queti. La nostra mar. Publicació del Museu del Mar de Vilanova i la Geltrú, núm.
22 (juny de 2003), p. 79 i 80.
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Les nanses i els remendadors
de xarxes.

              



Nas de merla, ullet d’esperrall, cap de palaia, cap de seitó: mots pel
físic de la gent.

Lluna ajaguda, mariner dret: fa bon temps.

Vela va al palangre: es diu quan algú va de pressa.

Com esca el palangrer: es diu quan menges un aliment amb molta
afecció.

Sardina de nuvi!: es diu quan les sardines són grosses.

Donar peixet: es deia per donar avantatge.

Núria Rovira i Mas Nascuda el 30 d’octubre del 1923, a Mar. Peixetera.
HOMS, Oriol. Recollit, pel seu nét, per a un treball de recerca.
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Pau Subirats Tetas i
Magdalena Pena Pujol.
Les paneres de peix, 1957.
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El Treball a les Fàbriques

Santiago Recasens al
Laboratori d’alta tensió
Pirelli Cables, S. A., 1974.
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Es va creure oportú fer una fàbrica a Espanya.

És difícil d’explicar el perquè d’escollir Vilanova, per part de la Pirelli.
Es veu que es buscava una ciutat no massa gran, al costat de
Barcelona, amb sortida a la mar, amb ferrocarril i amb un teixit indus-
trial ja creat (a Vilanova hi havien totes les indústries tèxtils i també
s’hi trobava l’Escola Industrial). El clima també era molt favorable i
l’Ajuntament, al principi, va donar moltes facilitats perquè s’instal·lés
la fàbrica a la ciutat, l’any 1902.

La fàbrica estava ben ubicada, molt a prop de l’estació del ferrocarril
i del mar, però a certa distància del nucli de cases.

S’hi entrava per la porta de la Rambla de la Pau.

Hi havia moltes seccions. Avui, moltes ja han desaparegut, i n’hi ha
d’altres més modernes i d’última tecnologia.
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Julio
Minella
Mangiarotti
Nascut a Itàlia l’any 1937. Viu a Vilanova i la Geltrú des del 1940.
Directiu de Pirelli Cables y Sistemas, S.A.

     



Pepita
Nin i Llambrich
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M’ho van arreglar tot els pares per entrar. Vaig entrar per una reco-
manació d’uns amics de la família, com tothom, en aquella època.

Hi havia treballs que encara que els fes una dona eren molt importants.

Quasi bé diria que les dones érem la meitat. Hi havien moltes dones.

On jo treballava, la majoria de noies, quasi totes, marxaven quan es
casaven. Era un treball dur.

Vaig marxar quan em vaig casar, jo sí que volia marxar. Ignoro si em
podia quedar.

El meu primer sou va ser de 45 pessetes (27 cèntims d’euro), un cop
passat el primer mes me’l van apujar a 50 pessetes (30 cèntims d’eu-
ro) i quan va fer un any vaig arribar a 75 pessetes (45 cèntims d’euro),
sempre parlant per setmanes.

Segons el meu record, un quilo de pa valia 1 pesseta (0,01 euros) i
segur que el cinema en valia 5 de pessetes (0,03 euros), perquè hi havia
vegades que no hi podia anar perquè ja m’ho havia gastat.

Vaig entrar com obrera de la secció de corretges trapezoidals.
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Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1940.
Treballadora de la Pirelli, producció de corretges. Número de medalla 135.

                



Jo treballava, normalment, preparant les corretges i estàvem en unes
taules molt llargues de ferro. Durant el dia fèiem les corretges, cada
hora havíem de fer X corretges.
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Conxa
Navarro
i Jorquera
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4. El Pa de cada Dia

Tota la meva família hi treballava i abans no feien falta els exàmens
per entrar. Només calia que diguessis que tenies una filla per treballar
i entraves. Vaig treballar al laboratori químic.

Jo estava molt contenta de treballar i estàvem molt ben considerades9.

Quan vaig dir que em casava van quedar parats i no volien que marxés.

Hi havia el comitè d’empresa i jo, per una setmana, vaig haver de sig-
nar. Si ho hagués fet una setmana abans, no. Jo m’hauria quedat tre-
ballant perquè hi estava molt bé.

La Pirelli tenia molt de prestigi.

La Pirelli era molt més descansada que les altres fàbriques de Vilanova
(les de teixits). Per a les noies només hi havia el tèxtil, per tant, tothom
volia entrar a la Pirelli.

9 Particularment, en la indústria tèxtil, la contribució del treball femení –dur, desvaloritzat
i invisible– fou fonamental en la industrialització de Catalunya, des del seu començament.
I hem de tenir-ho en compte per poder entendre íntegrament el desenvolupament econò-
mic o l’evolució social de la Catalunya contemporània.

NASH, Mary. La dona obrera a la Catalunya contemporània. 1988.
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Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1926.
Treballadora de la Pirelli, laboratori químic. Número de medalla 529.

              



Natàlia
Prats
i Llambrich
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4. El Pa de cada Dia

Vaig entrar a les sabates10. Hi havia unes taules llargues on cadascú
tenia la seva feina i al final del pas de la taula, la sabata quedava feta.

Vaig estar molts anys en una sala on la majoria de treballadors eren
homes, allà també hi vaig estar fent sabates.

[En referència a deixar el lloc de treball en el moment de casar-te]:
Ho trobo mal fet. Jo vaig ser l’únic reemplaç que vam signar11.

Moltes no s’han casat i encara continuen.

Jo no ho hagués deixat, ho hagués deixat amb el naixement de la pri-
mera filla, llavors sí.

[Lligams entre passat i present]:
Des de fa sis anys que fem una trobada de les antigues treballadores
de la Wamba. Aquestes trobades les vaig començar a organitzar jo i,
després, ja em van ajudar. En la primera trobada vam ser cent cin-
quanta dones i va ser una alegria molt gran perquè jo, per exemple,
feia cinquanta anys que no havia vist la meva ajudanta.

10 La Pirelli fabricava sabatilles esportives amb sola de goma. Durant molts anys, a Vilanova,
a aquest tipus de sabatilles se les anomenava “bambes”, identificant-les amb la marca que
produïa la fàbrica, Wamba.
11 Signaven la seva conformitat a deixar la feina un cop es casaven a canvi d’un dot.
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Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1930.
Treballadora de la Pirelli, secció la Wamba. Número de medalla 550.

                



Àngels
Barbacil
i Sancho
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4. El Pa de cada Dia

Les dones administratives no teníem poder, només manaven els
homes12.

Les dones d’oficina anàvem uniformades, totes anàvem vestides amb
una bata de color gris blavós.

Les nòmines es feien a mà una per una. No hi havia ordinadors i tot es
complicava.

La fàbrica tenia diferents seccions: cables, energia, conductors, la
goma, el plàstic, tallers de fusters, de mecànics, de pintors i el servei
mèdic. Hi havia de tot, era com un poble.

La meva opció va ser deixar la fàbrica, encara que jo sí que em podia
quedar. Tenia les dues opcions, però vaig triar tenir cura de la llar i dels
possibles fills.

12 Per entrar a treballar a les oficines de la fàbrica Pirelli era necessari passar unes proves
d’accés, les quals es basaven en exercicis pràctics de les tasques que, posteriorment, es des-
envoluparien a les oficines de l’empresa.
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Nascuda a Vilanova i la Geltrú l’any 1943.
Treballadora de la Pirelli, oficines.

          



Sempre he estat lligada amb la Pirelli, ja que el meu espòs, que ara ja
és jubilat, també ha estat treballador de la fàbrica.
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4. El Pa de cada Dia

A la Pirelli ja li deien la Casa Gran13.

A la Pirelli, hi fèiem classes, aquestes classes eren per nosaltres.

Els sous estaven bé, tenien un nivell alt.

Ara la gent hi entra a treballar com a temporal... abans no. Quan
entraves a treballar ja sabies que, si volies, era per tota la vida. Et
donava seguretat.

Vaig entrar a treballar al taller elèctric d’aprenent, que llavors era un
període de sis anys (després ho van reduir a quatre anys).

Vaig anar a la mili i encara era aprenent, quan vaig tornar, ja vaig ser
operari.

L’ambient era bo, sempre podia haver alguna cosa, però anava bé.

13 A Vilanova corria un acudit respecte la Pirelli: quan un home es veu que va pel carrer
amb el cap cot, es diu que està cavil·lant com entrar a la Pirelli... i quan es veu un home
caminant tot dret, es diu: aquest ja ha aconseguit entrar a la Pirelli.
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Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1925.
Treballador de Pirelli, encarregat de la secció de muntatge de cables
i tècnic de laboratori elèctric d’alta tensió.

          



Abel
Garcia i Marín
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4. El Pa de cada Dia

Vaig entrar a la fusteria com a modelista.

La Pirelli era la primera fàbrica de cables d’Espanya, no hi havia com-
petència i es treballava bé, sense pressions.

Ens ho passàvem bé i la Pirelli procurava que estiguéssim contents. Hi
havia l’economat, podies anar a classes dins la mateixa fàbrica si
volies estudiar, hi havia metge,... de tot.

Si jo havia de treballar sota un empresari, sempre vaig preferir la Pirelli
i no pas cap altra.

Es bellugaven bobines molt grans; algunes eren enormes. Al principi,
les fèiem a la mateixa fusteria. Després, ja venien fetes de fora.

Quan anàvem a muntar passàvem dies fora. Preníem la bóta (de vi) i
el menjar, dins el cotxe, i rèiem molt [...] però també era dur quan feia
mal temps o anaves a llocs on feia molt de fred. Ens ho passàvem bé,
però també es treballava molt.

59
La

 M
em

òr
ia

 d
el

 F
ut

ur

Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1927.
Treballador de Pirelli, la fusteria, muntador i encarregat
de la secció de cablejat i plàstic.

        



BALADA

La noia rossa que treballa als aspis
espera un fill per la tardor. Passeja
un ventre heroic i té els peus tan inflats
que s’ha hagut d’estripar les espardenyes.

Ara treballa amb pena i cada tarda
se sent mig defallir perquè a la fàbrica
l’estiu és un vesper. Quan l’aspi volta
li roda el cap i tanca els ulls: enyora
la quietud de casa seva, el càntir
d’aigua fresca i el balancí de boga,
la inefable tendresa del marit
que haurà endreçat la cuina i que medita
la pàgina d’esports d’algun diari
a la penombra del terrat, i el lent
passeig de cada tarda de diumenge.

La noia rossa que treballa als aspis
s’entendreix molt sovint i ploraria
si sabés vençuda pel destí,
incapaç de girar l’ordre dels fets
que algú ha establert.

MIQUEL MARTÍ I POL

Cada mot un món. 1979
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La Vilanova industrial

En el segle XIX, Vilanova es va erigir com una ciutat industrial molt
important a Catalunya, encara que la nostra vila no es caracteritzava
per tenir una tradició industrial. Així, doncs, bona part dels capitals
vilanovins dedicats a la indústria eren els que provenien dels “indianos”
–aquells individus que van anar a Amèrica a provar de fer fortuna– i de
l’home d’interior que abandona el seu lloc natal per arribar-se a la
costa per arrodonir la seva riquesa a partir de les seves inversions, en
aquesta primerenca indústria.

La primera fàbrica constituïda a Vilanova va ser Roquer, Gumà i Cia
(1833) que després, deu anys més tard, es va anomenar J. Ferrer y Cia,
encara que era més coneguda, popularment, com la fàbrica de la
Rambla14. L’any 1848 va ser traslladada a la zona de mar i d’aquest fet
li va venir el seu nom més conegut: la fàbrica de Mar.

Una altra fàbrica tèxtil important de Vilanova fou Amigó, Montcunill i
Cia i que fou edificada cap al 1846, al costat del Portal de Mar, és a dir,
a l’extrem de la plaça de Soler i Gustems (o plaça dels Carros), tocant al
carrer Tetuan; era coneguda amb el sobrenom de fàbrica del Portal.

14 La història de la Fàbrica de la Rambla s’inicià en aquell punt d’inflexió que va represen-
tar l’adopció del vapor i s’acabà l’any 1965, en els inicis del període del franquisme que
coneixem com a “desarrollismo.” La fàbrica que van fundar els Gumà, Roquer i companyia
integrava la filatura, el tissatge i el blanqueig. Es tractava d’una empresa de dimensions
mitjanes, [...] tot i que, quan va començar a funcionar devia ser una de les grans empreses
cotoneres del país, però de seguida es va veure superada per moltes altres empreses que es
van anar fundant en els primers anys quaranta del s. XIX.
Des del 1882, va usar la marca El Fènix, abastant tots els aspectes que en conformen el fun-
cionament: tecnologia, producció, finançament i resultats.
En els inicis, es va donar una combinació de treball qualificat de fora de Vilanova (la mino-
ria) amb un gruix de personal procedent de la vila sense cap mena de qualificació en el sec-
tor tèxtil (la majoria). Amb el temps, es va anar observant una feminització de la mà d’o-
bra de la fàbrica que va tenir com a objectiu frenar la conflictivitat obrera i aconseguir
controlar un dels pocs costos sobre els quals l’empresari podia actuar.
SOLLER i BECERRO, Raimon. Estratègies empresarials en la indústria cotonera catalana. El
cas de la Fàbrica de la Rambla de Vilanova, 1833-1965. Tesi per optar al títol de doctor en
Història. Programa Interuniversitari de Doctorat en Història Econòmica. Bienni 1992-1994.

                    



La indústria metal·lúrgica local va néixer de la mà d’Isidre Roset i Soler,
que es va instal·lar l’any 1852.

Cal Xuriguer era el nom que rebia una altra fàbrica de la ciutat.
Endegada l’any 1885 per Pere Puig, Joan Rafecas i Isidre Marquès.
També es tractava d’una fàbrica tèxtil.

La quarta fàbrica de teixits de cotó s’instal·lava al carrer de l’Aigua i la
cinquena, al carrer Sant Roc.

La indústria de la llana no va ser introduïda a Vilanova fins l’any 1872
per l’empresa Bresca, Pi i Cia, que va adquirir la fàbrica de l’extrem del
carrer de l’Aigua.

L’any 1878, Isidre Marquès i Riba va edificar, en uns terrenys compre-
sos entre la Rambla Principal i la Rambla Samà, una nova fàbrica de tei-
xits anomenada Marqués Hermanos. Aquesta fàbrica va començar a
funcionar l’any 1880, amb la peculiaritat que treballava de dia i de nit.

En aquest mateix any 1880 Soteras i Cia, al capdamunt de la Rambla
Samà obriren una fàbrica de filats de cotó que va ser la mal anomena-
da Cal Ganeta.

L’any 1880, també va ser important, a causa de la construcció de la línia
de ferrocarril Barcelona-Vilanova. El precursor d’aquesta important
obra va ser “l’americano” Francesc Gumà i Ferran, que era fill del
Sebastià de la fàbrica de la Rambla. Però aquesta gran empresa tèxtil
va fracassar, paral·lelament, la indústria cotonera vilanovina va comen-
çar a patir una crisi. Aquesta situació va començar a provocar diversos
conflictes socials a la ciutat, fet que originà el tancament definitiu de
moltes fàbriques i l’emigració dels obrers i de la mateixa burgesia, que
es va dirigir a Barcelona.

El treball de l’obrer en el segle XIX es caracteritzava per la seva inesta-
bilitat i pel perill de defalliment econòmic, això suposava la possibilitat 
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de deixar de treballar i, per tant, de cobrar. Les jornades laborals eren
excessivament llargues i esgotadores i només es tenia un dia de festa,
mai vacances. La jornada de vuit hores no es va aconseguir fins ben
entrat el segle XX.

Tanmateix, hem de destacar la idea que la indústria no va créixer d’una
manera uniforme al llarg del segle XIX. Un any de males collites repre-
sentaven encara un deteriorament molt important de l’economia page-
sa, fet que repercutia notablement en la disminució de la demanda i
aquest descens repercutia a les indústries tèxtils, les quals no podien
vendre els seus productes.

Mentrestant, a finals del segle XIX es produeix una transformació de la
indústria, i el sector tèxtil cedeix davant altres iniciatives.

Vilanova i la Geltrú no quedaria al marge d’aquesta dinàmica
emprenedora de la implantació d’indústries cimenteres. Ja en dues
localitats de la regió del Penedès funcionaven, des de feia anys,
dues importants plantes de producció de ciment artificial i natural.
A més, Vilanova participava activament en el procés de diversifica-
ció industrial que s’havia anat desenvolupant des de finals del segle
XIX, coincidint amb una primera –i, en el nostre cas, forta– regres-
sió de la indústria tèxtil.
La tradició local en producció de ciment natural era inexistent[...].
No va ser fins a la dècada dels vint, moment en el qual els patricis
i inversors locals emprendrien la tasca de donar cos a un projecte
que constituiria la primera empresa dedicada a la fabricació de
ciments artificials a Vilanova: Materiales Hidráulicos Griffi,
Sociedad Anónima.

MALLOFRÉ-ANGUERA, Joan Manuel. La Terra Tremola. El conflicte
Griffi. Consell Comarcal del Garraf, El Cep i la Nansa, 2002.

Ja en temps més actuals, el segle XX també ha significat per Vilanova
l’aparició i la consolidació d’una gran quantitat de fàbriques, que es
van caracteritzar per no pertànyer al sector tèxtil. Algunes de les fàbri-
ques més destacades són les següents:
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- PIRELLI, indústries químiques, posteriorment es produeixen cables.
D’aquest sector també podem trobar Cavigel, Cavimar, Gam i Picsa.
- GRIFFI, durant molts anys líders a Espanya per la producció de ciment
blanc.
- RENFE, els grans tallers ferroviaris.
- FISA15 (Fundiciones Industriales, S.A.), automoció.
- IMSA16 (Industria del Mediterranio, S.A.), metal·lúrgia.
- SAP-CIAP17, fabricació de material agropequari.
- Petites fàbriques: de mosaics, de paviments ceràmics i de formigó.

15 El 1946 i de la mà d’en Josep M. Bultó i Marquès es posava en marxa Fundiciones
Industriales, S. A. Posteriorment, l’empresa es vinculà a la multinacional almenaya Mahle,
companyia que als vuitanta es faria definitivament càrrec de l’antiga Fisa.
TUBAU, Albert. “La FISA: darrer capítol”. Diari de Vilanova, 21 de gener 2000.

16 El senyor Camacho, [...] amb trenta anys, el 1939, va arribar a Vilanova amb dona i dos
fills, procedents de Don Benito, on va aprendre les arts de la forja i les tècniques metal·lúr-
giques i que els anys 50 i 60 va fundar, a Vilanova, l’imperi laboral de les Industrias
Mediterráneas S. A. (IMSA), uns conjunts fabrils que van arribar a ocupar gairebé 2.000 tre-
balladors, els quals van ser un preciós complement industrial auxiliar per a què grans
empreses com SEAT, Mercedes Benz o BMW inundessin els carrers de cotxes i altres unitats
motoritzades.
GARCIA, Xavier. “Pedro Camacho”. L’Hora del Garraf, 9 d’abril 1999.

17 SAP-CIAP. Coneguda popularment com el Taller o la Fàbrica dels Francesos. Va arribar a
tenir uns cinc-cents treballadors, pràcticament tots homes, excepte cinc administratives.
Encara avui es conserva la nau de la fàbrica, al costat dels Esbarjos.
“Es retroben una seixantena de treballadors del Taller dels Francesos”. Diari de Vilanova, 22
de novembre 2002.
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De Pirelli & Cia (1902)
a Productos Pirelli, S. A. (1917)

Fàbrica de conductors elèctrics i d’articles de goma. Va ser construï-
da a l’any 190118, en un temps que la decadència de Vilanova era
notable. Va obrir les seves portes adquirint ràpidament un important
prestigi i va iniciar una trajectòria ascendent, només interrompuda
per les destruccions i les voladures causades durant la guerra civil.

Ha estat i és un pilar fonamental de l’economia de la ciutat per la
quantitat de volum de negoci i d’obrers vilanovins que hi treballen.

VIRELLA BLODA, A. Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la
comarca. Institut d’Estudis Penedesencs, Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, 1987.

La Pirelli és un dels fets de més transcendència dins la història de
Vilanova, el fet econòmic més important del segle XX, tant com ho
foren en altres temps l’activitat comercial basada en l’exportació viní-
cola, l’acumulació de capital que permet la industrialització de la sego-
na meitat del segle XIX, el naixement de la fàbrica de la Rambla –sego-
na del país moguda per vapor– o l’arribada del ferrocarril a la nostra
vila el 1881.

La vinguda de Pirelli a Vilanova el 1902 significà la implantació de la
primera fàbrica del grup lluny del seu país d’origen. [...] Després de la
de Vilanova, la següent experiència del grup Pirelli fora d’Itàlia fou la
planta inaugurada el 1914 a Southampton, al sud d’Anglaterra.

Pirelli esdevé per a la nostra ciutat el primer intent de diversificació
industrial després de més de mig segle de procés industrialitzador basat
en el tèxtil: teixits, filats de cotó i derivats [...]. També esdevé a casa
nostra la primera empresa de capital forà, el que més endavant s’ano-
menarien multinacionals. Aquest fenomen, com es veurà posterior-
ment, es generalitza a partir de la dècada dels anys vint.

18 La inauguració de la fàbrica Pirelli es va produir el dijous 11 de setembre del 1902.
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Pirelli, des del primer moment, esdevé el que avui en diem una empre-
sa d’alta tecnologia o tecnologia punta, tant per les característiques de
les seves instal·lacions com per la maquinària i el procés de fabricació.

La fàbrica disposava de set sales de fabricació en funció de les diferents
fases del procés d’elaboració dels conductors. Aquest era el contingut
de cadascuna d’elles:
- Sala de dinamos i òrgans de transmissió.
- Sala de calderes.
- Sala de gasòmetre per l’abastament de la xarxa de calefacció.
- Sala de torns i taller mecànic i de serralleria
- Sala de recobriment dels cables.
- La sala més gran era la dedicada a la metal·lúrgia, on s’elaboraven els
conductor.
- La darrera sala era la impregnació, on els cables es recobrien d’una
mescla aïllant formada de diversos components i resines naturals.

El 1905, la fàbrica s’amplia amb una secció de productes de goma i ho
fa novament l’any 1906 per donar cabuda a la nova planta per a la
fabricació de cables per a instal·lacions subterrànies, fabricat fins ales-
hores amb exclusivitat a Milà on es troba la seu central.

El 1910, en contra de la voluntat de l’empresa, s’aprova la prolongació
de la Rambla Samà fins a mar (fins aleshores arribava fins poc més enllà
de la via). El tram final quedaria definitivament obert l’any 1924, inau-
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Laboratori d’alta tensió, cap
el 1940.

  



gurat de manera solemne pel rei d’Itàlia, Víctor Manuel III, el 13 de juny
de 1924, amb el nom de Joan-Baptista Pirelli.

En el camp social i laboral, Pirelli aviat es caracteritza per un conjunt
d’avantatges de diferents ordres dirigits als seus assalariats i per unes
condicions de treball més favorables de les que gaudien fins aleshores
els treballadors de les indústries tèxtils de la vila [...]. Pirelli, avançant-
se a les prescripcions legals que més tard haurien d’aplicar la resta de
les empreses i enfront dels horaris esgotadors i el dur sistema de treball
que fins aleshores imperava a la indústria tèxtil, estableix una reducció
de dues hores en la jornada de treball. Diversos factors determinaren
que el fet de treballar a Pirelli es convertís per a molts vilanovins i vila-
novines en una espècie de vitalici.

Durant la Guerra Civil, la fàbrica pateix diversos bombardeigs. En el que
es produeix el 4 de febrer del 1938, hi perd la vida una treballadora que
sortia de la feina. La zona era de consideració estratègica, car en espais
contigus hi havia la mateixa fàbrica Pirelli, dedicada aleshores al sub-
ministrament de material militar, la fàbrica de Mar, el port, l’estació de
ferrocarril i altres petits tallers i indústries complementàries.

El 21 de gener del 1939, la totalitat de les instal·lacions de la fàbrica
Pirelli foren dinamitades i les màquines, destruïdes per artificiers de l’e-
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xèrcit republicà en retirada. Eren les tres de la tarda. A les set, entraven
a la ciutat les primeres tropes del bàndol feixista.

La fàbrica fou íntegrament reconstruïda, segons uns renovats projectes,
a partir del 1940.

Els fets que conformen la vida de l’empresa en aquests darrers cent
anys formen part ja de la pròpia història de Vilanova.

TUBAU GARCIA, Albert. 90 anys de Pirelli a Vilanova. Consell Comarcal del Garraf,
1993.

    



Gràcies al testimoniatge de la Candelària Saura (nascuda a Vilanova,
l’any 1920) i de la Núria Guijorro (nascuda a la nostra ciutat, l’any 1926
i protagonista del primer capítol de La Memòria del Futur) vam poder
endinsar-nos en el dia a dia d’una fàbrica tèxtil de la nostra ciutat, ara
ja desapareguda.

No hi ha cap document que doni fe de l’entrada a la fàbrica amb
només 13 anys, però aquest fet era molt habitual i quan hi entraven
a treballar passaven uns tres mesos d’aprenentatge i després un mes
més a telers –aquesta situació es donava tant a la fàbrica del c.
Tarragona (Cal Xuriguer) com a la de la Rambla (Cal Marquès)–.

Es feien teixits de cotó, llençols i sarja. Després es van incorporar les
filatures.

L’horari era de 5 a 9 del matí en els primers temps ja que el treball noc-
turn femení estava prohibit des de l’any 1920.

Les condicions d’aquestes fàbriques no eren les més desitjades, ja que
les treballadores ens havíem de canviar de roba entre les màquines. No
va ser fins l’any 1933 que es van fer els primers vestidors per a que les
obreres es poguessin posar primer la bata i anys més tard l’uniforme
verd –aquests primers vestidors es van fer a la Fàbrica Nova–.

A l’any 1939 el sou per setmana era de 13 pessetes (0’078 euros) i
només es treballava tres dies a la setmana a causa de l’escassetat de
cotó i dels talls de corrent, tant freqüents a causa de les restriccions
provocades per la Guerra. Acabada la guerra, en cada sala hi havia
una patrona, és a dir, un sant (ex. Sagrat Cor, patró dels telers) i els
dissabtes fregàvem les màquines i passàvem el rosari.

A les sales, plenes de telers i amb un gran soroll, es va establir un llen-
guatge de signes entre les teixidores ja que no podíem comunicar-nos 
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oralment. A través d’aquest llenguatge podíem establir llargues con-
verses. A les filatures aquest tipus de comunicació no es va portar a la
pràctica perquè en aquelles sales hi havia menys soroll.

Vers l’any 1950-52, la fàbrica Marquès es va ampliar i va incorporar els
telers automàtics de color; aquesta ampliació es va fer comprant els
terrenys del c. Havana i del c. Llança.

Referent al treball diari de les obreres, per llei, cada treballadora havia
de tenir al seu càrrec dos telers, però en realitat eren quatre.
Tanmateix, amb l’arribada d’aquests telers automàtics de color la xifra
de telers al seu càrrec va augmentar fins a setze i en el cas que els
telers fossin de color blanc el nombre podia arribar a ser de vint-i-qua-
tre telers per teixidora.

L’empresa es “preocupava” per les seves treballadores ja que l’amo feia
de “pare”. Es tractava d’una fàbrica proteccionista, de caràcter familiar
i on, per raons de casament, no feien fora les treballadores, al contrari
que al Pirelli. A una de les nostre protagonistes li van atorgar, l’any
1953, uns dies de festa quan es va casar.

L’any 1962 es va convocar una vaga per protestar per la possible venda
de la fàbrica. Finalment, la van contractar a uns empresaris alemanys i
després amb Valls-Taberner que eren els productors dels llençols de la
Vídua Toldrà. A partir d’aquell moment es va fer una reestructuració de
la fàbrica. Algunes mesures que es van emprendre foren la supressió
dels telers de color, ja que els obrers es guanyaven “massa bé” la vida.
Davant d’aquesta acció, les ajudants –aquesta figura havia sorgit amb
la instal·lació dels telers automàtics ja que s’encarregaven de la
col·locació de les bitlles– es van posar en contra dels sous de les teixi-
dores, les quals anaven a preu fet, cosa que creava grans desnivells sala-
rials entre elles.

Aquesta situació es va allargar, aproximadament, durant una setma-
na i la policia envoltava la fàbrica a l’hora de canviar els torns, ja que 
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unes no sortien fins que les altres no havien entrat. Finalment aques-
tes accions foren un èxit i es revisaren les desigualtats. Cal afegir que
les teixidores es posaren al costat de les ajudants.

Quan a la dècada dels 70 (1974-1975) la fàbrica va passar definitiva-
ment a pertànyer a Valls-Taberner es van traslladar les instal·lacions
més amunt del cementiri. Les condicions de treball van empitjorar
substancialment: no hi havia portes a les sales, es feia un excés d’ho-
res, feia una calor sufocant a l’estiu per les deficiències de les
instal·lacions, es va donar un nou tractament a les persones en clau
de rendiment, és a dir, com si fossin màquines, es valorava negativa-
ment l’antiguitat de les treballadores, ... Aquesta situació va motivar
que moltes treballadores abandonessin el treball que durant tants
anys de la seva vida havien ocupat i que moltes el deixessin sentint-
se “enganyades”, l’any 1979.
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Treballar a les fàbriques tèxtils

La fàbrica Marquès S. A. es va establir a Vilanova l’any 1878 i es
dedicà a filats i a teixits de cotó. Durant unes dècades se la va con-
siderar la principal fàbrica de la ciutat, de la qual en depenien mol-
tes famílies vilanovines. A l’any 1932 existien dues empreses
Marquès, la primera dedicada a la part mercantil i la segona a l’ex-
plotació mercantil. Passat el col·lapse dels anys 1936-1939, es fa
càrrec de la direcció capdavantera en Josep M. Bultó i Marquès
secundat per en Manuel Marquès i Maristany. A finals de la dècada
dels quaranta, va construir una trentena de cases per a obrers i va
convertir en escoles patronals l’antic col·legi de la Rambla, regentat
per les M. M. Teresianes.

Ja en la dècada dels anys setanta (1974-1975) es va donar el tras-
pàs de la fàbrica i encara que el nom va ser el mateix, ja pertanyia
a Valls Taberner. D’aquesta manera, part de la fàbrica del carrer
Llança es va instal·lar més amunt del cementiri, i les condicions de
treball s’enduriren, ja que les noves instal·lacions eren deficients.

Per tant, amb la crisi del tèxtil esdevinguda a mitjans de la dècada
dels setanta i consolidada en la dels vuitanta, la fàbrica es va ven-
dre, primer, els seus terrenys (actualment pisos), es va traslladar als
afores i, finalment, va tancar les seves portes.

VIRELLA BLODA, A. Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i de la
comarca. Institut d’Estudis Penedesencs, Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, 1987.

La indústria cotonera va sorgir d’una manera molt primària a
Catalunya, aproximadament, a mitjans del segle XVIII, en el mateix
moment que en altres llocs d’Europa. Tanmateix, va ser a partir de la
segona meitat del segle XIX que es va viure una expansió d’una nova
energia que va consolidar aquesta indústria: el vapor. A partir d’aquest
moment, es va observar una reconcentració de la indústria, la qual va
passar de les comarques interiors a les del litoral. I com a conseqüència
d’aquest canvi una de les comarques que en resultà més afavorida va
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ser la del Garraf. La fàbrica de la Rambla va ser la primera fàbrica de
teixits.

El sector cotoner va créixer gairebé ininterrompudament durant
tota la centúria, excepció feta del període anomenat de la “fam de
cotó.” Una segona onada expansiva de la indústria es va viure
durant els anys setanta i vuitanta, del segle XIX. Aquesta vegada es
va produir un moviment de relocalització invers al de la primera. La
major part de les fàbriques es van acabar situant a la zona interior
i a la vora dels rius. La turbina, que permet multiplicar la potència
dels salts d’aigua, en va ser la responsable. El Garraf i les altres
comarques de la marina van perdre pes relatiu en el conjunt del
sector. La indústria cotonera va desaparèixer de Sitges, on es van
localitzar algunes fàbriques de sabates.

La indústria cotonera de Vilanova es va anar concentrant en unes
poques empreses, mentre que la ciutat optava per diversificar la
seva producció industrial (especialment a partir de la implantació
de la Pirelli, l’any 1902) en la que el sector del metall acabaria
tenint un pes majoritari. Tot i amb això, l’any 1931 Vilanova es tro-
bava en el desè lloc del rànquing de poblacions “cotoneres,” segons
el nombre de fusos, i en el novè, segons el nombre de telers.

SOLER i BECERRO, Raimon. Estratègies empresarials en la indústria
cotonera catalana. El cas de la Fàbrica de la Rambla de Vilanova,
1833-1965. Tesi per optar al títol de doctor en Història. Programa
Interuniversitari de Doctorat en Història Econòmica. Bienni 1992-
1994.

Pel fet que les dones ja s’ocupaven tradicionalment de tots els oficis
relacionats amb la producció tèxtil, la mecanització progressiva d’a-
quest sector va convertir una gran quantitat de dones, antigues filado-
res i teixidores domèstiques, en treballadores fabrils.

Per tant, les factories tèxtils utilitzaran massivament i des d’un bon
principi mà d’obra femenina. I, també des d’un principi, serà el sector
tèxtil el que doni feina a un número més gran de dones a la indústria
durant tot el segle XIX.

76

    



Ja en el segle XX i durant la dècada dels seixanta, la progressiva meca-
nització del sector tèxtil en tots els països altament industrialitzats
comença a provocar una constant disminució del número de treballa-
dores. En aquest mateix moment també s’observa una incorporació
d’un número creixent d’homes, els quals es situaran en llocs d’especia-
lització, fet originat per la introducció d’una maquinària cada vegada
més sofisticada... mentrestant la dona seguirà ocupant els llocs de per-
sonal no qualificat.

Com a contrapartida a aquesta disminució relativa dins de la indústria
tèxtil, es produeix, en molts països un augment del número de dones
que treballaran en altres branques laborals, principalment en la indús-
tria metal·lúrgica, així com en la indústria mecànica o l’electrònica.
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La meva àvia: Àngela Muntaner i Coll
Vilanova i la Geltrú, 1868-1967

L’àvia va néixer un tretze de setembre del 1868 i va morir el disset d’a-
gost del 1967. Per tant, li faltava just un any pels cent.

Era la petita de dotze germans i va viure on va néixer, en una sínia que
hi havia al darrera dels Escolapis, aquí a Vilanova. Va enviudar als
quaranta anys i sempre va viure amb la meva mare, que era l’única
filla que tenia.

Ella quan es va casar li va dir al “Rosich”, que era la manera com ella
anomenava el meu avi, que no volia gaires fills i ell –com a mi em deia
el meu marit el Romà– li deia:

-No t’amoïnis, que els fills els tingui el rei!

Ella treballava a cal Marquès però quan es va casar la meva mare,
l’any 1925, es veu que van acordar que ella es quedés a casa i, com
que la mare cosia, ella se’n cuidava de la feina de la llar... que ja en
tenia prou.

La meva àvia va entrar a treballar als deu anys i en devia treballar uns
trenta com a teixidora. Eren dures les feines a la fàbrica i la jornada
laboral molt llarga. Com que en aquell temps no hi havia “seguretat
social” no va cobrar mai a la vida ni cinc cèntims de pensió.

Era molt tendre l’àvia, i va ésser una gran sort per a mi, doncs ella
sempre ens cuidava, tant al meu pare com al meu germà,... tots ens
l’estimàvem molt.

No vaig conèixer el meu avi. Segons m’han dit, era un home molt
avançat pel seu temps... a mi, m’hagués agradat molt conèixer-lo.

L’àvia sempre deia que el Rosich era d’idees avançades. Amb el temps,
he sabut que això significava que era “anarco”.

79

4. El Pa de cada Dia

La
 M

em
òr

ia
 d

el
 F

ut
ur

      



Ell treballava pel seu compte, feia sabates noves i també les arregla-
va, però es veu que ell tenia molt clar que allò de treballar vuit hores
havia de ser per a tothom. Els vespres com que cantava a l’Orfeó hi
anava cada nit, feia el cafetó i després segurament assajaven.

Jo sempre he estat molt orgullosa dels meus pares i dels meus avis,
doncs crec que tots van ser fabulosos. Eren treballadors, però sempre
s’havien sacrificat perquè nosaltres tinguéssim el millor i és el que el
Romà i jo hem fet amb els nostres fills i néts.

Ma. Àngela Blanch i Rosich
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Història del treball femení

Tradicionalment, la història ha estat escrita pels homes i bona part dels
testimonis i els documents que han anat perdurant reflecteixen majo-
ritàriament pràctiques masculines. Tanmateix, i també gràcies a les
poques fonts trobades, ens consta que les dones han realitzat treballs
molt variats, segons les diferents èpoques i llocs. Encara que també han
existit tasques que han marcat històricament el sexe femení: rentar,
filar, tenir cura dels altres, preparar aliments, portar l’aigua...

Totes aquestes tasques tenen en comú que són serveis personals, és a
dir, que es centren en la satisfacció directa de les necessitats personals
d’altres éssers i que majoritàriament han estat i són portades a terme
d’una manera gratuïta. Aquest perfil del treball femení es correspon
amb una singularitat: les dones s’encarreguen de dos grans àmbits del
treball, un anomenat “productiu” pel qual hi ha un petit reconeixement
econòmic i l’altra anomenat “reproductiu” que només te un reconeixe-
ment moral, o més aviat, és una obligació. També hem d’afegir que
aquestes tasques es desenvolupaven en un espai físic restringit, fet que
les mantenia aïllades d’altres dones.

Durant el segle XIX, Europa serà escenari de profundes transformacions
socioeconòmiques. La societat europea, de mica en mica, passa de ser
una societat predominantment rural a convertir-se en una d’industrial,
que es dedica a la producció de béns manufacturats i serveis. Fou
durant aquest segle que es produïren canvis importants en la situació
laboral de les dones. Sorgiran sectors nous, com ara el de les treballa-
dores de les fàbriques i més endavant el de les oficinistes.

En aquest segle XIX, la gran ciutat no només es constituirà com un cen-
tre industrial, sinó també un centre de comerç, de transport o d’admi-
nistració. I en molts d’aquests nous serveis també s’utilitzarà mà d’obra
femenina. Les dones seran planxadores, rentadores, netejadores de cla-
vegueres, escombriaires, llevadores, cuineres, vendran en els mercats, en
les botigues...
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Tanmateix, a nivell social s’accentuen les contradiccions entre homes i
dones, ja que aquestes són considerades propietat de l’home. La divisió
del treball en funció del sexe s’accentua cada vegada més i la discrimi-
nació salarial esdevé un fet consolidat. Serà un segle que veurà com,
per primera vegada a la història, les dones s’organitzen col·lectivament
i separadament dels homes, en defensa dels seus propis interessos.
L’aparició del moviment feminista, les seves denúncies i les seves lluites
provocaran canvis importants, a la llarga, en la situació laboral de les
dones de les generacions posteriors.

Ja en el segle XX, la característica fonamental és l’augment en el sec-
tor terciari de la presència femenina, és a dir, de les secretàries, les fun-
cionàries, les dependentes, les infermeres, les professores...

Per tant, el segle XX va significar el segle de la incorporació definitiva
de la dona al món laboral remunerat. Fou durant el període de la pri-
mera guerra mundial (1914-1918) quan es va realitzar la primera crida
massiva des dels governs. La finalitat era que ocupessin els llocs dels
homes mentre aquests estaven al front i sobretot en les anomenades
“indústries de guerra”. Tanmateix, i durant el període d’entreguerres, la
situació es va decantar cap a una tornada de la dona a la llar però
també un reconeixement del principi de “a treball igual, salari igual”,
encara que aquest no es va aprovar fins l’any 1951, després de la
Segona Guerra Mundial.

A Espanya, la Guerra Civil (1936-1939) també va significar la incorpo-
ració de la dona a llocs de treball, encara que aquestes tasques foren
auxiliars i de reraguarda (carteres, serveis d’enllaç, cuineres, etc). Aquest
nou esdeveniment bèl·lic havia tornat a significar la mobilització gene-
ral. Les dones tornen a rellevar els homes en el món laboral. Però un cop
finalitzada la postguerra, es viurà un desenvolupament econòmic sense
precedents que ajudarà la dona en la seva tasca laboral ja iniciada. El
retorn a la llar ja no es produirà. Malgrat tot, aquesta prosperitat eco-
nòmica experimentada en els països occidentals a partir dels anys cin-
quanta, va oferir simultàniament l’oportunitat de treballar fora de casa 
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a unes, i la possibilitat de dedicar-se exclusivament al treball domèstic,
a altres.

A Espanya, la pujada al poder del franquisme (1939-1975) va permetre,
al nou règim, definir quin seria el paper que els tocaria desenvolupar a
les dones dins de la nova societat que s’havia de crear: el paper d’es-
poses i de mares exemplars.

A partir de 1942, en totes les reglamentacions de treball es va disposar
que les treballadores, al casar-se, havien d’abandonar el seu lloc de tre-
ball. Més tard es va instituir el preu d’un dot19 per casament.

Però un altre fet a destacar dins del camp laboral va ser la discrimina-
ció salarial existent, la qual podia arribar fins a un 30% menys respec-
te els dels seus companys.

19 A la fàbrica Pirelli si et separaves (fet molt poc habitual) o et quedaves vídua podies tor-
nar a entrar a treballar, encara que podies entrar com a “dona de fer feines”. La dot a la
dona casada era perquè aquesta es quedés a casa, i aquesta acció fou recollida en una llei
promulgada per Franco mitjan la dècada dels anys cinquanta. Mentrestant, l’home cobra-
va uns “punts” per número de fills i per casament. L’any 1965 una dot de casament podia
oscil·lar entre 13.500 i 50.000 pessetes (entre 81,14 i 300,51 euros), segons fos el càrrec que
s’ocupava a l’empresa.
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Els anys van anar passant i, de mica en mica, la dona seguia incorpo-
rant-se al món laboral, però la dècada dels anys setanta es va presen-
tar amb una recessió econòmica mundial. Aquesta recessió es va iniciar
l’any 1973 i es va conèixer com la “crisi del petroli”, crisi que va afec-
tar tot el sector productiu, sobretot a Espanya.

Dins del sector industrial, foren els vessants del tèxtil, de la confecció,
l’alimentació, la fusta, el paper o el calçat els que es van veure més
afectats per la crisi. I hem de tenir present que eren, precisament,
aquests sectors els que tradicionalment havien estat més ocupats per
dones, circumstància que va fer augmentar l’atur, sobretot, del sector
femení.

Avui dia, l’índex d’atur per sexes segueix reflectint que les dones tenen 
més dificultats per accedir al món laboral.
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En aquest quart volum del programa La Memòria del Futur, podem
veure-hi una Vilanova que permetia intuir quina seria la direcció eco-
nòmica que prendria la ciutat amb el transcurs del temps. Tanmateix,
amb l’esquema que us adjuntem volem que observeu com de, mica en
mica, Vilanova ha anat basant la seva activitat productiva en el sector
serveis, seguit de la indústria i de la construcció. Finalment, volem afe-
gir la constatació que, com a societat econòmicament moderna, els
índexs que presenta l’activitat agrària són molt baixos, és a dir, carac-
terístics dels països més desenvolupats; però això, per contrapartida, ha
significat la desaparició de gairebé totes les sínies i hortes de la ciutat.

L’any 1965 Vilanova tenia 30.016 habitants i un 20% de la població
pertanyien al sector industrial i un 9% al sector primari. Avui, aquestes
dades ja no es corresponen a la realitat actual.
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La fesomia de la nostra Vilanova i la Geltrú també canvia, en conse-
qüència, les dinàmiques socials inherents a una major expansió de l’e-
conomia i a la modernització dels serveis i comerços. Pirelli abandona
el centre de la Vila i es trasllada a l’extraradi, deixant pas a la cons-
trucció de l’Eixample Mar que suposarà més de 1.000 vivendes noves.
En els darrers temps, la ciutat ha crescut i continua creixent a bon ritme
i les maneres de fer s’han homogeneïtzat. Ja no hi ha gaire diferències
entre els qui es dediquen a un o altre ofici; i viure a Vila o a Baix a Mar
no significa no participar de la totalitat dels espais urbans que confor-
men la nostra vila. Ara la ciutat és de tots i per a tots els vilanovins i
vilanovines però cal tenir presents els nostres orígens, la nostra histò-
ria i les nostres tradicions.

En aquest gràfic podreu observar com el número d’habitants de la ciu-
tat ha augmentat considerablement en aquests darrers 38 anys i com
els percentatges de dedicació a activitats del sector secundari i, sobre-
tot del terciari han canviat significativament en detriment del sector
primari, representat per l’agricultura i la pesca.
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