
II.  POBLACIÓ  OBRERA A  
CATALUNYA 



Si hom vol aproximar-se al coneixement del moviment obrer, a  la  

comprensió de  les  seves  característiques  i  a  l'anàlisi  del seu paper  en  la 

història de  la  societat  catalana del  primer  terç del  segle,  sembla  lògic  

començar per  intentar  entendre  què  és això  de  l'obrer,  defugint  en  la mida  

del  possible  les  discussions doctrinals  genèriques  i  procurant  la  seva  

consideració  concreta i  històrica.  Hi  ha,  sens  dubte,  diversos  camins  per  

avançar  en aquesta  direcció:  des  de  l'ús  de  testimonis  personals  fins  a  l' 

elaboració  estadística  de  dades  entorn  del  seu  nombre,  distribució  

geogràfica,  grau  de  concentració  en  el  treball,  etc.  Però la  qüestió  és  ben  

complexa.  Obrers,  treballadors,  assalariats, sectors  populars...  Com  delimitar  

de  quina  població  estem  parlant?  La  historiografia  del  moviment  obrer  a  

casa  nostra,  en  especial  la  dels  darrers  anys,  ha  tendit  a  obviar  el  

problema.  En el millor  dels  casos  hom  ha  suposat  implícitament  que  el  

moviment  havia  estat  impulsat  sobretot  pel  treballador  ciutadà,  treballador  

més  o  menys  industrial,  però  hom  ha  esmerçat  molts  pocs esforços  en  

l'anàlisi  de  la  població  obrera.  Tampoc  des  de  la historiografia  econòmica  o  

demogràfica  hi  ha  hagut  aportacions importants  en  aquest  sentit.  Per  la  

seva  banda,  la  sociologia s'ha  mogut  entre  el  recull  de  dades  disperses  

aportades  pels historiadors  i  la  consideració  radiogràfica  de  la  població  

obrera  actual. 

 

En  aquest  capítol  només  he  encetat  el  tema.  He  partit  de les  fonts  

globals  existents  i  he  intentat  posar  de  manifest  les seves  possibilitats  (i  

les  seves  limitacions)  en  ordre  a  la  consideració  estadística  de  la  població  

obrera,  en  especial  de  1900 a 1936. He d’advertir, d’entrada, que en un elevat 

percentatge les dades  numèriques  han  hagut  d'ésser  simplement  estimatives.  

Al marge  d'això,  he  de  fer  constar  també  una  altra  mena  de  restriccions,  

potser  més  greus.  Per  a  començar,  m'he  vist  obligat  a  ignorar  la  població  

obrera  camperola 1.  Això  confirma,  en  el  fons, una llarga tradició de 

minimització historiogràfica del paper dels  treballadors  del  camp  en  la  

dinàmica  del  moviment  obrer  a Catalunya.  Les  fonts  estadístiques  usades,  i  

en  concret  els  diversos  censos  obrers  existents,  no  inclouen  en  general  

aquest sector.  Per  tant,  sóc  conscient  que  he  acceptat  la  convenció més  

usual:  la  magnificació en el fons del paper dels treballadors  industrials  en  el  



si  del  moviment  obrer.  Situat  en  aquest terreny,  m'he  trobat  davant  tota  

una  sèrie  de  problemes  conceptuals  que  no  he  resolt  del  tot.  Com  copsar  

la  gradació  obrer industrial,  obrer  amb  formes  artesanals  de  treball?  Com  

tractar el  tema  del  treballador  del   comerç  o  de  determinats  serveis?  Cal 

incloure  o  no  en  l'anàlisi  el  petit  taller  artesanal,  el  botiguer, l'aspirant  a  

escriptor,  l'intel�lectual,  el  tècnic,  el  servei  domèstic,  el  mestre,  el  

funcionari,  el  pescador,  el  bomber  o  el guàrdia  municipal?  El  meu  

tractament  ha  vingut  determinat,  una vegada  més,  per  les  característiques  

de  les  fonts  disponibles. He  procurat,  això  sí,  una  certa  contrastació. En  

darrera  instància, crec que  la via més  segura  per  a  saber qui hem  de  ficar 

dins  del  concepte  de classe  obrera  és  l'observació  atenta  dels qui  

efectivament  i  històricament  es  van  considerar  obrers.  Un índex  important 

en aquest sentit pot venir donat per l'anàlisi dels sectors socials  que  

s'incorporaven al moviment obrer, a condició que no caiguem en el parany de 

reduir el moviment obrer a  l'exclusiva existència d'una determinada central  

sindical  o unes  determinades  organitzacions  polítiques.  A  la  fi,  crec  que he  

incidit  en  la  consideració  d'una  població  obrera,  bàsicament ciutadana  i  més  

o  menys  industrial,  amb  la  inclusió  de  forces sectors  a  voltes  considerats  

marginals  com  és  ara  el  cas  de  les minyones,  els  funcionaris,  els  mestres,  

els  tècnics  o  els  treballadors  dels  espectacles  públics. 

 

Com  he  dit,  m'he  mogut  en  aquest  capítol  en  el  marc  d'un 

tractament  estadístic  força  global.  M'hagués  agradat  incorporar també  a  

l'anàlisi  un  altre  tipus  de  fonts,  literàries  si  es  vol, de  testimonis  personals.  

En  ocasions,  pot  apropar-nos  més  a  la realitat  obrera  concreta  les  opinions  

i  les  explicacions  personals  sobre  temes  com  els  oficis,  la  feina,  la  ciutat,  

la  immigració,  els  conflictes  polítics  i  la  seva  relació  amb  la  lluita  sindical,  

les  condicions  de  vida,  etc,  que  no  llargues  sèries  estadístiques.  És  un  

camí  poc  conreat  al  qual  crec  que  s'haurà  de recórrer.  En  definitiva,  però,  

aquestes  pàgines  poden  servir per  a  començar  a  tenir  en  compte  en  els  

estudis  del  moviment  obrer del  segle  XX  a  Catalunya  alguns  aspectes  

importants.  En  especial es  tractaria  d'avançar  en  les  respostes  a  'qüestions  

com  les  que segueixen: 

Fins  a  quin  punt  la  classe  obrera  i  el  moviment  obrer  foren 



fonamentalment  ciutadans.  A  Catalunya,  en  el  primer  terç  del segle  es  

produí  un  augment  de  la  població  urbana  més  que  proporcional  a  

l'increment  de  la  població  total.  La  població  obrera  va  crèixer  sobretot  a  

les  ciutats,  socialment  complexes,  i no  tant  en  les  poques  zones  del  país  

que  hom  pot  considerar  poblacions  exclusivament  industrials  i  obreres. 

 

Com  incidí  la  immigració  en  la  composició  de  la  població obrera.  La  

immigració  iniciada  amb  força  ja  a  finals  del  segle XIX,  prengué una 

especial embranzida en els anys de  la primera guerra mundial  i  certament  

s'incrementà  el  seu pes  en el  conjunt de  la  població.  Alhora,  si  hom vol  

tenir  un  índex  significatiu del pes dels obrers de recent incorporació al món 

obrer, cal 

tenir  en  compte,  també,  els  moviments  migratoris  dels  catalans i  no  sols  

de  les  persones  arribades  de  fora  de  Catalunya. 

 

Fins  a  quin  punt  la  població  obrera  industrial  mantingué una  certa  

estabilitat  numèrica  global,  en  termes  relatius  respecte  del  total  de  la  

població.  Catalunya  era  més  "obrera"  el 1936  que  a  començaments  de  

segle?  Quina  era,  d'altra  banda,  aquesta  Catalunya  obrera,  es  pot  intentar  

la  seva  localització  pormenoritzada?. 

 

L'anàlisi  sectorial  d'aquesta  població  obrera  pot  potser ajudar  a  

entendre  una  certa  dinàmica  del  moviment  obrer.  Fins a  quin  punt  ela  

sectors  industrials  més  moderns  o  en  tot  cas més  importants  tenen  un  

paper  i  un  pes  específic  en  el  moviment. Quins  són  aquests  sectors  més  

importants?. 

 

Els  obrers  catalans  treballen  en  grans,  mitjanes  o  petites empreses.  

Quin  és  el  grau  de  concentració  empresarial  de  la  indústria  catalana.  Què  

vol  dir  gran  empresa  en  la  Catalunya  dels anys  trenta.  Sembla  que  aquest  

aspecte  hagué  d'incidir  en  el comportament  i  les  característiques  del  

moviment  obrer.  Però, com? 

 

Una  darrera  observació.  En  aquest  capítol  parlo  més  de  població  



obrera  que  no  de  classe  obrera.  No  crec  que  siguin  dos conceptes  

exactament  sinònims.  M'ha  semblat  que  les  anàlisis estadístiques  que  be  

incorporat  en  aquest  capítol  poden  permetre en el millor dels  casos,  

l'aproximació a una  sèrie de característiques estructurals d'un conjunt de 

persones que mantenien unes  determinades  relacions  respecte  dels  mitjans  

de  producció, en  uns  anys  concrets,  a  Catalunya.  Penso  que  seria  erroni  la 

identificació,  sense més,  entre  aquest conjunt de persones  i el  concepte  de  

classe  obrera.  Seria  erroni  reduir  la  significació  de  la  classe  obrera  a  la  

simple  relació  quantitativa  d'uns homes  que  cobren  un  salari,  que  viuen  en  

un  lloc  i  no  en uns  altres,  que  treballen  en  unes  determinades  empreses. 

 

De  fet,  aquest  capítol  dedicat  a  encetar  l'anàlisi  de  la "població  

obrera",  espero  que  serveixi  simplement  per  a  que  hom no  oblidi  que  

classe  obrera  tampoc  no  s'identifica  amb  uns  determinats  dirigents  del  

moviment  obrer,  per més  representatius que  aquests  en  ocasions  puguin  

ésser. 



1.  EL  CREIXEMENT  DE  LA  POBLACIÓ  URBANA A  CATALUNYA,  EL  
1900-1936 

 

La població total  catalana experimentà un gran augment entre 1900  i  

1936 2.  Passà  d'un milió  nou-centes  seixanta-sis  mil  persones a dos milions 

nou-centes divuit mil. Aquest increment no fou  uniforme.  La  població  dels  

municipis  de  més  de  5.000  habitants  passà  de  representar  el  44,38%  de  

la  població  total  el 1900  a  representar  el  63,9%  el  1936,  és  a  dir,  es  

multiplicà per  2,14,  mentre  que  la  xifra  total  de  la  població  catalana  es 

multiplicava  per  1,48.  Dit  d'una  altra  forma,  el  1900  vivien  en pobles  de  

menys  de  cinc  mil  habitants  prop  d'un  milió  noranta-quatre  mil  persones;  

el  1936,  malgrat  l'augment  de  la  població, hi  residien  prop  d'un milió  

cinquanta-quatre  mil  persones.  Amb això  ja  queda  clar  que  en  el  seu  

conjunt  la  població  catalana cada  cop  fou  considerablement més  urbana,  

més  ciutadana  si  es vol. Tanmateix,  val  la  pena  de  detallar  una  mica  més  

aquesta  afirmació.  En  gran  mesura  aquest  increment  del  pes  relatiu  de  la  

població  urbana  en  el  conjunt  de  la  població  ha  d'ésser  atribuït  al 

creixement  de  Barcelona  ciutat.  Barcelona  passà  de  533.000  habitants  a  

1.062.157,  passà  de  representar  el  27,11%  del  total  de la  població  el  

1900  al  36,39% el  1936.  De  tota  manera,  mentre el  nombre  total  dels  

seus  habitants  es  multiplicà  per  1,99,  els habitants  de  municipis  compresos  

entre  els  cinc  mil  i  els  deu mil  habitants  es  multiplicaven  per  4,52,  i  els  

compresos  entre vint  mil  i  cinquanta  mil  es  multiplicaven  per  2,90.  Els  

primers passaren  a  representar  del  2,94% del  total  de  la  població  al 8,95%,  

els  segons  passaren  del  7,25%  al  14,18%.  Significativament,  hi  hagué  un  

descens  del  paper  dels  municipis  de més  de mil i menys de vint mil habitants. 

Aquests, si el 1900 representaven el 7,08% del total de la població, el 1936 

representaven sols el 4,37%. La qual cosa indica una certa polarització en  

benefici  de  les  ciutats  grans. 

 

Els  gràfics  1  i  2,  elaborats  a  partir  de  la  taula  A-1 3,  il�lustren  amb  

un  major  detall  l'evolució  percentual  i  absoluta  de la  població  dels  

municipis  de  més  de  cinc  mil  habitants,  de  Barcelona  capital  i  dels  

municipis  de  5.001-10.000,   10.001-20.000, 20.001-50.000  habitants. 



 

 



 

 



La  relació  de  les  poblacions  considerades  pot  ajudar  a  concretar  més  

la  significació d'aquest  fenomen  d "'urbanització" de  la  població  catalana. 

El  1900  els  municipisde  més  de  5.000  habitants  i  de  menys 

de  10.000  eren: 

Sant Boi  del  Llobregat                5.311  habitants 

Granollers 6.755 

Palafrugell 7.087 

Banyoles 5.103 

Olot 7.938 

Vilafranca  del  Penedès 7.749 

Ulldecona 6.593 

Manlleu 5.823 

Berga 5.465 

 

El  1936  continuaven, malgrat  el  generalitzat  augment  de  la població,  

amb  menys  de  10.000  habitants: 

Sant  Boi  del  Llobregat 9.909 

Palafrugell 8.682 

Banyoles 6.651 

Ulldecona 6.084 

Manlleu 7.056 

Berga 6.929 

Però  a  aquestes  poblacions  ara  calia  afegir: 

Sant Adrià  del  Besòs 8.401 

Cornellà  del  Llobregat 8.757 

Esparreguera 5.207 

Gavà 6.329 

Martorell 6.078 

Molins  de  Rei 7.364 

Olesa  de  Montserrat 5.728 

El  Prat  de  Llobregat 9.107 

Sant  Feliu  del  Llobregat 6.888 

Arenys  de  Mar 5.896 

Calella 8.207 

El  Masnou 5.069 

Caldes  de  Montbui 5.082 

Montcada  i  Reixac 7.040 

Rubí 6.730 

Sant  Cugat  del  Vallès 6.045 

Mollet  del  Vallès 6.219 

Palamós 5.450 



Salt 5.674 

Blanes 6.638 

Sitges 7.977 

Roquetes 5.747 

Alcanar 6.450 

Amposta 8.983 

Sant  Carles  de  la  Ràpita 6.482 

Ripoll 7.380 

Puig-reig 5.957 

Cardona 6.512 

Sallent 7.498 

Balaguer 5.095 

Tàrrega 6.605 

I,  en  un  cas  especial,  Sant  Feliu  de  Guíxols,  que  si  el 1900  

comptava  amb  11.333  habitants,  el  1936  només  en  tenia  9.147, 

Les  poblacions  de  més  de  10.000  i  de  menys  de  20.000  eren el  1900: 

 

Badalona 19.240 

Mataró 19.704 

Terrassa 15.956 

Figueres 10.714 

Sant  Feliu  de  Guíxols 11.333 

Girona 15.787 

Vilanova  i  la  Geltrú 11.856 

Valls 12.625 

Vic 11.628 

Igualada 10.442 
 
Continuaven  amb  menys  de  20.000  habitants  el  1936: 

Figueres 14.738 
Vilanova i  la  Geltrú                                          17.494 
Valls 11.006 
Vic 15.398 
Igualada 15.490 

I  calia  afegir  les  següents  poblacions  que  el  1900  comptaven  amb  

més  de  5.000  habitants  i  el  1936  havien  superat  els  10.000: 

 

Granollers 14.053 

Olot 12.547 

Vilafranca  del  Penedès 10.204 



A  més  de  Santa  Coloma  de  Gramenet,  amb  16.670  habitants  i 

que  el  1900  només  comptava  amb  1.510. 

El  1900,  les  poblacions  de  més  de  vint  mil  habitants  eren, fora  de   

Barcelona: 

 

Sabadell 23.294 
Tarragona 23.423 
Reus 26.681 
Tortosa 24.452 
Manresa 23.212 
Lleida 21.432 

Aquestes  ciutats  passaren  a  comptar  el  1936  amb: 

Sabadell 48.774 
Tarragona 31.412 
Reus 27.417 
Tortosa 37.023 
Manresa 36.478 
Lleida 36.119 

A  més,  ara  calia  tenir  en  compte: 

L'Hospitalet  del  Llobregat 48.540 
Badalona 47.929 
Mataró 28.804 
Terrassa 47.416  _______   



El  gràfic  3  il�lustra  l'evolució  d'aquestes  poblacions,  les compreses  entre  

10.000  i  20.000  habitants  i  les  compreses  entre  20.000  i  50.000  habitants  

el  1936. 

 



En  termes  generals,  és  fàcil  de  constatar  quins  foren  els 

eixos  entorn  dels  quals  es  concentrà  la  població,  concentració 

que  cal  relacionar  amb  la  multiplicació  de  la  feina  industrial 

i  amb  l'atracció  exercida  pel  fet  de  la  capitalitat,  especialment 

fora  de  la  província  de  Barcelona.  La  relació  de  poblacions  de 

més  de  5.000  habitants  el  1936  amb  un  índex  de  creixement  respec- 

te  de  1900  superior  al  del  total  català  (1,48) 4  és: 

 

Sant  Adrià  del  Besòs                                  20,10 
Santa  Coloma  de  Gramenet                        11,04 
L'Hospitalet  del  Llobregat 9,81 
Montcada  i  Reixac 6,19 
Cornellà 3,99 
Gavà 3,47 
Prat  del  Llobregat 3,25 
Terrassa 2,97 
Mollet  del  Vallès 2,92 
Sant  Cugat  del  Vallès 2,85 
Sitges 2,52 
Molins  de  Rei 2,51 
Badalona 2,49 
Salt 2,49 
Amposta 2,13 
Sabadell 2,09 
Granollers 2,08 
Barcelona 1,99 
Calella 1,90 
Martorell 1,89 
Sant  Boi  del  Llobregat 1,87 
Cardona 1,70 
Lleida 1,68 
Sant Carles  de  la  Ràpita 1,66 
Sallent 1,63 
Olesa de  Montserrat 1,61 
Puigreig                                                         1,61 
Olot 1,58 
Manresa 1,57 
Rubí 1,53 
Girona 1,52 
Tortosa 1,51 
Ripoll 1,50 
El  Masnou 1,49 
Vilanova  i  la  Geltrú 1,48 



Igualada 1,48 

Aquesta  relació  posa  de  manifest  l'especial  atracció  exercida  per  

Barcelona  i  els  seus  entorns  i  també  per  les  ciutats importants  del  

Vallès  (Terrassa,  Sabadell,  Granollers).  Tanmateix,  aquesta  anàlisi  pot  

ésser  completada  amb  la  consideració del  creixement  de  la  població  

per  comarques.  En  aquest  cas  tenim que  les  comarques  que  

augmentaren  de  població  més  que  proporcionalment  al  total  de  la  

població  catalana  foren: 

 

El  Barcelonès 2,07 
Vallès  Occidental 2,01 
Baix  Llobregat 1,97 
Vallès  Oriental 1,53 
Bages 1,50 
Berguedà 1,48 

Ho  veurem  més  endavant  amb  major  detall,  però  sembla  que 

ens  trobem  davant  les  comarques  més  industrials  de  Catalunya, o  en  

tot  cas,  amb  major  població  obrera.  Tanmateix,  és  significativa  

l'absència  en  aquesta  petita  llista  de  comarques  amb  un creixement  de  

la  població  per  damunt  de  la  mitjana  catalana,  d' algunes  comarques  

amb  una  presència  important  de  determinades indústries.  Cal  pensar  

sobretot  en  el  Maresme  i  Garraf.  El  Maresme  multiplicà  entre  1900  i  

1936  la  seva  població  per  1,40.  Els índexs  superiors  a  1,48  foren  els  

dels  municipis  de  Calella  (1,90), Pineda  (1,81),  Canet  de  Mar  (1,72),  

El  Masnou  (1,49),  Mataró es  multiplicà  per  1,46.  Es  a  dir,  malgrat  tot,  

al  Maresme  hi hagué  algunes  poblacions  que  augmentaren  

considerablement  el nombre  total  dels  seus  habitants,  precisament  els  

municipis  industrials  de  la  costa. 

Per  la  seva  banda,  Garraf  multiplicà  la  seva  població  per 1,45.  

Els  municipis  amb  uns  índexs  multiplicadors  superiors  o 

iguals  a  1,48  foren:  Sitges  (2,52) i  Vilanova  i  la  Geltrú  (1,48), 

 és  a  dir  les  dues  poblacions  més  importants  de  la  comarca. 5 

 

Fora  d'aquests  dos  casos,  hom  només  pot  destacar  l'augment 

de  la  població  al  Segrià  (on  es  multiplica  per  1,38),  com  es 

pot  veure  en  el  quadre  adjunt: 6 



 1900   1936 índex 

Alt  Penedès 38.885 45.654 1,17 
Baix  Penedès 17.062 15.826 0,93 
Baix  Llobregat 46.191 90.526 1,96 
Barcelonès 572.411 1.189.666 2.08 
Garraf 21.382 31.040 1.45 

Maresme 71.671 100.267 1,40 
Vallès  Occidental 73.381 147.451 2,01 
Vallès  Oriental 42.352 64.685 1,53 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Alt  Empordà 66.266 66.680 1,01 
Baix  Empordà 55.397 55.972 1,01 
Garrotxa 37.349 41.408 1,11 
Gironès 60.518 78.572 1,30 
Selva 45.803 50.660 1,11 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Alt  Camp 34.441 30.182 0,88 
Baix  Camp 57.546 56.820 0,99 
Conca  de  Barberà 27.520 25.296 0,92      
Priorat 23.150 18.040 0,78 
Tarragonès 45.576 52.179 1,14 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Baix  Ebre   46.313      58.490              1,26               
Montsià                           33.027                41.303             1,25 
Ribera  d'Ebre 31.181 
Terra  Alta 29.943 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Osona                              56.971                 73.496         1,29 
Ripollès                            28.244                 34.425          1,22 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Anoia                                35.957                 43.573         1,21 
Bages                               67.381                101.350         1,50 
Berguedà                          27.217                  40.355         1,48 
Solsonès                           12.259                  11.874         0,97 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Garrigues                          30.058                  30.866           1,03 
Noguera                            47.544                  49.335      1,04 
Segarra                             21.434                  22.044           1,03 
Segrià                               64.937                  89.553         1,38 
Urgell                                33.630                  38.472           1,14 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Alt  Urgell                        18,898                   19.935          1,05 
Alta  Ribagorça 15.155 
Baixa  Ribagorça 10.607 
Baixa  Cerdanya 11.930                   11.340         0,95 
Pallars  Jussà                    19.098                   19.524          1,02 
Pallars  Subirà                   13.125                   12.762         0,97 
Vall  d'Aran                         6.389                     5.955          0,93 
 

 

D'altra  banda,  amb  els  gràfics 4  i  5,  hom  pot  veure  l'evolució  

de  la  població  a  les  comarques de  la regió I  (la regió de Barcelona),  II  

(la regió  de  Girona) i  VII  (la  regió  de  Manresa), així  com  d'algunes 

altres  comarques de  la  resta  de  Catalunya  que comptaven  amb  un  

nombre  important  d'obrers  (Osona,  Ripollès, Baix  Camp,  el  Segrià,  Alt  

Camp,  Tarragonès  i  Baix  Ebre). 



 

 



 

 



 

 



 

Apareix  de  manera  destacada,  com dèiem  ratlles  amunt,  l'atracció  

exercida  primer  pel  Barcelonès,  Vallès  Occidental  i Baix Llobregat,  i  en  una  

segona  posició,  pel  Vallès  Oriental,  Garraf, Maresme,  Bages,  Berguedà,  

Gironès  i  Segrià.  Cal  fer  notar  que en general  el  distanciament es  produeix 

entre  1910 i  1930  (sobre tot  el  1920-1930).  Hi  ha  l'excepció,  potser  

significativa,  del Segrià;  aquí  l'augment  de  la  població  es  produí  el  1910-

20.  Tanmateix,  aquest  cas,  com  el  del  Gironès  i  fins  i  tot  del  Tarragonès,  

poden  explicar-se  precisament  com  a  un  índex  de  la  relativa despoblació  de  

les  respectives  regions  en  el  seu  conjunt  (abans d'arribar  a  la  regió  de  

Barcelona  la  població  es  concentra  en els  nuclis  importants  de  la  pròpia  

regió).  En  canvi,  la  resta de  comarques  que  experimenten  un alt  creixement  

són  precisament les  comarques  més  industrials  de  Catalunya.  A  notar,  en 

aquest sentit,  que  la  decadència  de  la  indústria  surotapera  del  Baix 

Empordà  i  de  part  de  la  Selva  es  pot  relacionar  amb  la  poca  empenta  

demogràfica  d'aquestes  comarques 7. 
 



 

2.  LA  IMMIGRACIÓ 

 

Durant els anys de la Dictadura s'inicià un debat que assoleix un gran 

ressò en els primers anys trenta i que no ha perdut encara  la  seva  actualitat. 

El  debat  coincidí  amb  l'inici  del  nou pensament demogràfic  català  i  

fou plantejat en termes de  crit d'alarma:  la  immigració  amenaçava  amb  

ofegar  el  poble  català. Això,  per  dos  motius  bàsics:  per  un  costat,  la  

immigració  començava  a  tenir  un  volum  no  ja  important  sinó  -

socialment-  decisiu i,  per  l'altre,  la  natalitat  del  poble  català  - poble  

demogràficament modern-  tendia  a  baixar.  Aviat,  es  deia,  el  poble  català 

seria  una minoria.  No  es  tracta  d'encetar  una  discussió  en aquests termes  

ni  de  recórrer  a  la  llarga  llista  de  poblacionistes  que donà  el  país. 8  El  

que  interessa  és  constatar  -i és  un  fet  important-  que  aquest  debat  és  

de  1927-33,  no  d'abans.  I  la  qüestió pot  tenir  el  seu  significat.  Hom  ha  

acostumat  a  fer  un ús  polític  del  fet  de  la  immigració  a  Catalunya,  però  

cal  diferenciar la  identificació  que  féu  la  Lliga  cap  el  1903-08  entre  

lerrouxisme,  espanyolisme  i  immigració  basada  en  la  consideració  de la  

immigració  com  una  minoria  aliena  al  poble  català-  amb  el que  succeirà  

el  1927-33:  ara  es  pensa  que  és  el  poble  català el  que  està  en  perill  de  

ser  una  minoria 9. 

 

El debat, malgrat les seves formes més o menys acadèmiques, responia 

clarament a una realitat. Tanmateix, és important intentar fixar el seu just abast 

estadístic, encara que les insuficiències de les fonts obliguen a fer molts supòsits 

i no sempre les xifres que en resulten són rigoroses. Només comptem amb dos 

censos de la població que tinguin en compte la procedència  pormenoritzada  

dels  habitants  de  Catalunya.  Són  els  de  1920 i  1930.  Abans,  els  censos  

es  limiten  a  fer  constar  quins  són els habitants nascuts a  la província  i 

quins  fora d'ella  (1877, 1887,  1900,  1910). Això ha obligat als estudiosos del 

tema  (en especial Vandellós,  Iglesias  i Recolons)  a basar les  seves anàlisis 

en les diferències  entre  creixement vegetatiu  o  natural i  creixement  absolut  

i  a  no  poder  estudiar  rigorosament  la  procedència  de  la  immigració  que  



en  resultava 10. Per  al  total  català les  dificultats  es  centren  en:  a)  quina  

relació  hi  ha  entre  els saldos  migratoris  decenals  (comptats  indirectament  

mitjançant la  resta  del  creixement  vegetatiu  de  la  població  del  creixement 

absolut)  i  la  immigració;  b)  quina  relació  es  pot  establir  entre la  suma  

d'aquests saldos  migratoris  i  la  població  no  nascuda  a Catalunya.  En  

principi  els  saldos  migratoris  han  d'ésser  considerats  inferiors  a  les  xifres  

d'immigració,  ja  que  se  suposa que  són  el  resultat  de  restar  l'emigració  

de  catalans  dels  totals de  la  immigració.  Pel  seu  costat,  la  població  no  

nascuda  a  Catalunya  en  un  moment  determinat  - els  censos  de  1920  i  

de  1930  permeten  de  comptabilitzar-la-  és  el  resultat  de  la  suma  d'una 

immigració  anterior  un  cop  descomptats  els  immigrants  que  desprès d'un  

temps  de  residència  a  Catalunya  hagin  marxat.  Com  és  obvi, és  

dificilíssim  establir  unes  relacions  significatives  entre la  sèrie  d'avaluacions  

sobre  els  saldos  migratoris  i  la  immigració,  i  entre  les  xifres  dels  saldos  

migratoris  i  la  població resident  a  Catalunya,  nascuda  fora  de  Catalunya. 

Les  diverses  avaluacions  sobre  els  saldos  migratoris  a  partir  de  

1877  i  fins  1940  estan  recollides  en  la  taula  B-2.  L'evolució  dels  

mateixos  pot  venir  il�lustrada  pel  gràfic  6,  en  el  qual he  inclòs  també  

una  corba  representativa de la suma dels saldos migratoris a partir de 1878 11. 



 



          Es  interessant  la  contrastació  entre  les  xifres  que  resulten de  

sumar  els  diversos  saldos  migratoris  i  les  xifres  de població  no  catalana  

resident  a  Catalunya  de  1920  i  1930.  Seguint els  comptes  de  J.  

Vandellós  trobem  que  entre  1888  i  1920  s'hauria  produït un  saldo 

migratori  favorable  a  Catalunya  en  300.102 persones.  Si  fem  cas  de  les  

xifres  de  J.  Iglesias,  el  saldo hauria  estat  entre  1878  i  1920 de  340.857  

persones.  Doncs  be, segons  el cens  de  1920  a  Catalunya  residien  328.918  

habitants nascuts  fora  (de  la  resta  d'Espanya  300.871  i  de  l'estranger 

28.047).  Tanmateix,  el  problema  apareix  en  intentar  la  comparació  amb  

1930.  El  31  de  desembre  d'aquest  any  hi  havia  a  Catalunya  547.300  

persones  no  catalanes  de  naixement.  Per  tant,  entre 1920  i  1930  el  

saldo  de  la  immigració  arribada  fou  de  218.382 persones.  Ara bé,  els  

comptes  fets  a  partir  del  creixement  natural  i  del  creixement  absolut  

situen  el  saldo  migratori  d'aquests anys  en  321.995  persones.  Com  

explicar  aquesta  gran diferència, que  s'hauria  encara  d'augmentar  un  poc  

més  si  tenim  present  l' emigració  catalana  del  període?  En  el  fons,  com  

ja  apuntà  Vandellós  el  1934,  o  es  produí  la  tornada  a  Catalunya  de  

prop de  cent mil catalans, cosa força inversemblant, o les dades censals són 

molt discutibles, en especial les xifres de natalitat i de mortalitat 12. 

  Tenint  en  compte  tot  això,  es  pot  establir,  de  forma  molt 

aproximativa  i  poc  rigorosa,  el següent quadre indicatiu del pes de la 

immigració  a  Catalunya 13. 

             1887       1897       1900           1910           1920         1930 

saldos migratoris 
acumulats................   22.993     64.716     83.004     113.502        337.793     659.788 
 

 
població no catalana  
resident a Catalunya ....                                                                    328.918     547.300 
 

 
respecte de la 
població total..............    1,25         3,33         4,22          5,44           14,41         23,64 
 
                                                                                                   14,03         19,61 



Malgrat  les  limitacions  apuntades,  sembla  clar  que  la  gran empenta  

de  la  Immigració  a  Catalunya  cal  atribuir-la  a  la  primera  guerra  mundial  i  

que  després  es  mantingué  amb  un  ritme  alt durant  la  Dictadura  de  Primo  

de  Rivera.  De  tal  manera  que  mentre  el  1910  la  població  immigrada  a  

Catalunya  devia  moure's  entorn del 5% del  total  de  la  població,  el  1920,  

després  de  la  guerra,  es  situà  entorn  del  14%  i  el  1930  entre  el  19  i  el  

23%. 

 

Ara  bé,  la  immigració  de  fora  de  Catalunya  vingué  de  fet a  

completar  un  primer  i  després  paral�lel  moviment  migratori  intern  dintre  

de  Catalunya.  La  mobilitat  catalana  queda  reflectida  en  dues  xifres  

puntuals  de  1920  i  1930:  el  1920  hi  havia 172.819  persones  nascudes  a  

Catalunya,  que  hi  vivien,  però  fora de  la  seva  província  de  naixement;  hi  

havia  també  47.284  catalans  que  residien  a  la  resta  d'Espanya.  El  1930  

les  xifres  eren, respectivament,  235.638  i  54.717.  Òbviament,  no  és  igual  

el  lleidatà  que  passa  a  viure  a  Barcelona  que  el  valencià,  l'aragonès o  el  

murcià  que  hi  va.  Però,  per  a  ajudar  a  entendre  el  que  significa  el  món  

obrer  d'aquells  anys  no  sembla  lícit  ignorar el fet de  la  gran massa  de  

catalans  que  en  la  seva  majoria  es mogueren  per  a  canviar  de  feina,  

especialment  en  relació  amb  la dinàmica  social  generada  pel  creixement  

industrial.  Val  a  dir, a  més,  que  les  xifres  consignades  són  enganyoses  en  

quant  amaguen  el  nombre,  també  important,  de  persones  que  canviaven  

el seu  lloc  de  residència  dins  de  cada  província.  Això  en  el  cas de  

Barcelona  pot  assolir  una  gran  importància.  Només  un  exemple: El  1920,  

a  Barcelona  ciutat  hi  havia:  145.320  catalans  no  barcelonins  dels  quals  

56.960  eren  de  la  província.  El  1930,  les xifres  respectives  eren  de  

193.368  i  72.086. 

Totes  aquestes  consideracions  ens  donen  indicis  que  la  població  

obrera  en  aquest  temps  (especialment  el  1920-30)  té  un elevat  component  

"migratori",  és  a  dir,  que  està  composta  en una gran  part  de persones  que  

han anat a  un  lloc  que  no  és  el  seu d'origen.  I  això  forçosament haurà  de  

tenir  el  seu reflex en el moviment  obrer  i,  més  encara,  en  el  significa  ésser  

obrer.  Dit d'una  altra  manera:  els  obrers  d'una  fàbrica  de  Barcelona  (del 



Poble  Nou)  seran  en  una  proporció  elevada  lleidatans,  tarragonins, de  

pobles  de  Barcelona,  també  aragonesos,  valencians,  etc.  que viuen  a  

Barcelona  des  de  no  fa  molt.  I  d'això  n'hi  ha  molts exemples  concrets  

que  no  és  ara  el  moment  d'exposar 14.  

Els  immigrants  (i  els  moviments  migratoris  dels  catalans) tingueren  

un  destí  bàsic:  Barcelona  i  la  seva  immediata  rodalia. Això  és  fàcil  de  

constatar  també  amb  unes  poques  xifres  referents a  les  persones  de  fora  

de Barcelona ciutat i Barcelona província (catalans, espanyols i estrangers) 15: 

                                 1900              1910          1920                   1930 

Barcelona                                                      373.233              564.608 
Ciutat                                                             52,54%               56,15% 

Barcelona           243.440          309.728         417.183               680.712 
província              23,08%           27,13%         30,92%                37,80% 

 

Cal fer notar d'entrada, que en una primera comparació tenim el 1920, 

49.272 espanyols que viuen a Barcelona província fora de la capital (en aquesta 

hi havia 209.930 espanyols) i el 1930 la xifra havia pujat a 111.857 (a Barcelona 

ciutat, 344.58 És a dir, el pes de la immigració afectava el conjunt de la pro 

víncia. Ara bé, si hom reté l'anàlisi de la població fet en l'anterior  epígraf  

forçosament  s'ha  d'atribuir  com  a  destí  de  la immigració  les  comarques del 

Barcelonès,  del Baix Llobregat  i potser  del  Vallès  Occidental. 

Unes  quantes  xifres  més  poden  arrodonir  la  visió  de  la  implantació  

geogràfica  de  la  immigració 16: 

   1920                            1930 

Immigrants  espanyols                300.871  (12,83%)       509.721 (18,26%) 
a  Catalunya 

Prov.  Barcelona 259.202  (19,21%) 456.438 (25,35%) 
Prov.  Girona 12.190  (33,74%) 13.431 (  4,13%) 
Prov.  Lleida 12.276  (  3,90%) 18.826 (  5,83%) 
Prov.  Tarragona 17.203  (  4,84%) 21.526 (  6,14%) 

 

És  a  dir,  per  més  que  l'augment  del  pes  de  la  immigració es  féu  

notar  arreu  de  Catalunya,  fora  de  Barcelona  passà  només d'un  3-5%  a  un  

4-6%  de  les  respectives  poblacions;  l'ordre  de la  immigració  era  Barcelona,  



Tarragona,  Lleida  i  Girona  (tant en  tant  per  cent  com  en xifres  absolutes). 

 

Tenim  per  tant,  que  la  immigració  assolí  unes  xifres  importants  el  

1930,  especialment  a  Barcelona  província  i  encara  més a  Barcelona  ciutat.  

La  proporció  dels  habitants  no  nascuts  a Catalunya  es  multiplica  per  

quatre  (o  per  cinc)  en  30  anys  (entre  1900  i  1930)  i  arriba  a  

representar  més  d'un  19% del  total de  la  població.  He  assenyalat  ja  que  

el  moment  del  gran  salt en  la  immigració  cal  atribuir-lo  als  efectes  de  la  

Primera  Guerra Mundial  a  casa  nostra,  i  no  ja  genèricament  al  decenni  

1910-20. Això  pot  ésser  comprovat  indirectament  amb  l'anàlisi  del  

creixement  de  la  població  de  Barcelona  ciutat.   

L'evolució  de  la  població  total  de  Barcelona  és 17: 



índex  de  creixement                any habitants 

                                                  1860 189.948 
                                                  1877 248.943 
                                                  1887 272.481 
                                                  1891 509.589 
                                                  ------------------------------------------- 

1                                  1900 533.000 
1,10                             1910 587.411 
1,11                            1911 592.476 

       1,12 1912 599.113 
  1,13 1913 603.421 
  1,14 1914 607.170 

 1,16 1915 619.083 
  1,17 1916 623.524 
  1,18 1917                            628.144  

 1,33  1920 710.335  
 1,89  1930  1.005.565  
 2,03                          1940  1.081.175 

 



Sembla  així  que  és  a  l'entorn de  1917-20  en què  s'ha  de 

datar  l'inici  de  la  gran  onada  immigratòria  (com a  mínim a Barcelona  

ciutat),  que  prosseguiria  clarament  en  els  anys  posteriors. Aquest fet ha 

estat, segons crec, poc valorat en els estudis  realitzats  sobre  el  moviment  

obrer dels  anys  revolucionaris  i  del  pistolerisme  que  coincideixen  

precisament  amb  l'arribada  d'una  allau  immigratòria  que,  com  hem  vist,  no  

és  exclusivament  no  catalana. 

La  població  barcelonina  augmentà  en  tres  anys  en  82.191 persones  

(és  a  dir,  un  13,08% del  total  dels  habitants  de  1917). En  quinze  anys,  

entre  1915  i  1930  l'increment  de  població  a Barcelona  fou  de  386.482  

persones,  més  de  la  meitat  de  la  població  del  punt  de  partida.  Xifra  que  

hom  posar  en  relació  amb  l'augment produït en les mateixes dades de les 

persones nascudes fora  de  Catalunya  i  residents  a  Barcelona,  185.000  

(134.651  més 50.000  estimats  entre  1915-30),  més  unes  70.000  (48.048  

més 20.000  estimats  entre  1915-30)  persones  catalanes  nascudes  fora de  

Barcelona.  260.000  persones  vingudes  de  fora  en  15  anys,  de les  quals  

una  proporció  important  el  1917-23.  En  conjunt,  per a  tota  Catalunya,  

sempre  entre  1915  i  1930,  el  saldo  migratori pot  ésser  avaluat  en uns  

290/300.000  (208.850  més  85.000).  Es a  dir, de  cada  tres immigrants,  dos  

anaven a  la  ciutat  de  Barcelona. 

Com  és  lògic,  la  pràctica  totalitat  de  les  immigracions d'aquest  any  

són producte de la recerca de feina i és obligat intentar veure la seva relació amb  

el nombre total d'obrers  i la  seva  evolució.  En un sentit més  o menys estricte, 

hi hagué, com veurem una mica més endavant, un mig milió  d'obrers  a  

Barcelona  província  i  prop de  600.000  en  tot  el  territori  català el  1930.  La 

hipòtesi  d'una  població  obrera  catalana amb un fort  component  migratori  

(tant  d'immigració  espanyola  com  catalana)  sembla  versemblant.  Per  el  

cas  de  Barcelona  província  hom pot  fer  les  següents  estimacions 18: 

saldo  migratori  1920-1930 197.236  no  catalans 
  55.906  catalans  

253.222  total 

estimació  treballadors 169.000  persones 
(proporció  1:1,5) 

total  obrers 500.000  persones 
(proporció  1:3)  



 

Hom  pot  suposar  que  de  cada  tres  obrers  el  1930,  un  tenia menys  

de  deu  anys  de  residència  a  Barcelona  província.  Òbviament segons  els  

llocs,  per  exemple  Barcelona  i  rodalia,  la  proporció degué  ésser  molt  més  

alta.  Matisant  un  xic  més  aquestes  xifres, tindrem  que  el  1930  a  

Barcelona  província  un de  cada  quatre  obrers era  d'immigració  espanyola  

recent  i  un de  catorze  era  d'immigració  catalana  recent. 

 

Resta un darrer punt,  també  difícil:  la  procedència  d'aquests immigrats.  

Aquí també caldrà basar-se en els censos de  1920  i de  1930,  i  només  

podrem  fer estimacions aproximatives per al  període  anterior.  Hi  ha  una  

primera  idea  simple que sembla de fàcil  comprensió  i  comprovació.  L'atracció  

de  Catalunya  (i per províncies) sobre els immigrants de fora té  un  component  

molt important  on la proximitat i cronològicament  sembla  seguir aquesta  

seqüència.  Es  a  dir,  de  primer  arriben a  Catalunya  aragonesos valencians  i  

gent  de  les  Illes.  Posteriorment,  s'incrementarà la  proporció  de  murcians  i  

andalusos  orientals.  Hi  influeix, doncs,  la  proximitat  i  la  situació  econòmica  

del  lloc  d'origen. 

 

Si  hom ha  de  jutjar  per  l'evolució  de  les  xifres  entre 1920 i 1930 

(recollides a la taula B-3) i si es tenen presents  alguns  testimonis  aïllats  de  

tipus  literari  no  estadístic,  sem-blen versemblants  les  següents  hipòtesis 19: 

La primera onada immigratòria, cap a finals de segle, procedí del  País  Valencià  

fonamentalment.  El  seu  ritme,  d'altra  banda, sembla  haver  estat  més  o  

menys  continuat,  sense  salts  espectaculars  fins  el  1930. 

Aragó  comptà  ja  el  1920  amb  una  colònia  considerable,  la  segona després  

de  la  del  País  Valencià  (70.190  i  91.511,  respectivament).  Ara  bé,  sembla  

haver  iniciat  el  seu  impuls  fort  poc  abans de  1920,  en  el  temps  de  la  

primera  guerra  mundial.  Poden  ésser significatius,  en  aquest  sentit,  els  

testimonis  literaris;  fins el  1910  hom  parla  sobretot  de  valencians,  el  1919-

20  hora  parla ja  molt  dels  aragonesos. 

Sens  dubte,  els  murcians  vingueren  sobretot  durant  el  temps de  la  

Dictadura  de  Primo  de  Rivera,  per  més  que  ja  el  1920  n'hi havia  38.318  



(la  gran  majoria  d'ells  de  Múrcia  província),  xifra a  comparar  amb  els  

81.689  de  1930. 

Una anàlisi  similar  es  pot  fer  amb  el  cas  dels  andalusos:  28.703 el  1920  i  

70.000  el  1930,  dels  quals  la  gran  majoria  era  d'Almeria  (més  del  50%  

el  1930;  11.292  el  1920  i  37.544  el  1930). Les  colònies  castellanes  foren  

també  importants,  immediatament a  continuació  de  les  esmentades.  Però  el  

seu  creixement  sembla haver  estat  més  constant  i  també  més  marginal  

respecte  del  món obrer  (els  testimonis  i  l'observació  de  la  composició  

homes/dones  apunten  a  un  gran  pes  del  funcionariat  estatal  i,  potser, un  

tant  per  cent  important  de  jornalers-camperols). 

 
Molta menys importància tingueren les altre colonies: gallecs, nabarresos,  
bascos,  etc. 

Hom  pot  constatar  de  nou  el  pes  abrumador  de  Barcelona  província  

com  a  lloc  do  residència  d'aquesta  immigració.  Això  confirma  la  imprensió  

d'una  immigració  fonamentalment  adreçada  al món industrial, encara que no 

exclusivament. D'alguna manera, és clar per exemple, que la important 

immigració d'aragonesos a Lleida, o de valencians a Tarragona, amb una 

estabilitat de xifres el 1920-30, indiquen una immigració per a les feines 

camperoles diferent del cas de la major part de la immigració a Barcelona 

província, on, d'altra banda, es produeixen els grans  incrementa,  els  grans  

salts. 

Tot  plegat,  es  pot  veure  en  els  gràfics  8  i  9  adjunts: 



 

 



 

 



A  notar  que  mentre  els  murcians  i  els  andalusos  que  residien a  

Catalunya  fora  de  Barcelona  eren  una  quantitat  ínfima, més  considerables  

eren  en  canvi  les  xifres  de  valencians,  aragonesos  o  fins  i  tot  de  

castellans  (encara  que  molts  d'aquests últims  formaven  part del  funcionariat  

estatal).  Hom  no  pot  oblidar  tampoc  que  els  catalans  no  barcelonins  a  

Barcelona  eren  els de  major  nombre  absolut,  tant  el  1920  com  el  1930.  

Només,  si considerem  en  el  seu  conjunt  la  immigració  no  catalana  la  cosa 

canvia.  Tindríem  llavors  el  següent  gràfic  per  al  cas  de  Barcelona  
província 20: 

 



Com a  conclusions  versemblants  podem  dir  que: 

La  immigració  espanyola  en  el  seu  conjunt  ha  experimentat una  forta  

estirada  en  els  anys  de  la  Dictadura,  encara  que  segurament  seria  més  

exacte  analitzar  el  fenomen  a  partir  de  1915 i  1917.  En  aquest  cas,  la  

informació  censal  tendeix  a  distorsionar  una  mica  la  imatge. 

La  immigració  es  dirigeix  a  Barcelona  província,  més  encara a  la  

ciutat  i  rodalia,  i  sembla  clarament  cridada  pel  món  industrial  (i  urbà)  de  

Catalunya.  Les  xifres  d'immigració  adreçades al  camp  i  en  general  a  la  

resta  de  les  províncies  són  relativament  estables  i  en  tot  cas  petites. 

La  immigració  s'ha  de  veure  conjuntament  amb  els  moviments 

migratoris  catalans.  Certament,  el  creixement  de  la  immigració espanyola  és  

més  accentuat  que  la  catalana,  però  en  qualsevol cas  aquesta  també  és  

important.  Si  introduïm  com  a  variable  significativa  el  fet  de  la  llengua  -

en  el  supòsit  que  aquesta  és un element  de  possible  distorsió  i  

diferenciació-  veurem  que  el 1930  la  immigració  castellano-parlant  no  és  

tan  accentuadament majoritària.  Tornem  a  l'exemple  gràfic  basat  en  el  cas  

de  Barce lona  província.  En  xifres  absolutes 21: 

 



Si  ens  fixem  en  la  proporcionalitat  envers  el  total  de  la 
població tindrem, de manera semblant 22: 

 

La  conclusió  de  tot  això  és  per  tant  que  certament  creix el  pes  de  

la  immigració  en  la  província  de  Barcelona  i  que,  Força  acusadament  

creix  el  pes  relatiu  de  la  immigració  de  fora  i més  encara  el  de  la  

immigració  castellano-parlant.  Ara  bé,  els crits  d'alarma  constatats  pàgines  

enrera  són  uns  crits  "primerencs" de  fet,  només  ens  trobem  a  les  portes  

del  fenomen  que  anys  després  sèra  quantitativament  decisiu.  El  que  hi  

ha,  però,  i  és  tota  una  altra  qüestió  que  no pot partir  de  les  simples  

anàlisis  quantitatives,  és  què  aquesta  immigració  no  és  innominada,  la  

immigració  acompanya  el  creixement  del  que  en  podríem  denominar  pes 

social  de  la  classe  obrera  en  la  realitat  catalana.  Potser  per això  es  

produí  el  somni  del  que  hagués  pogut  ésser  i  no  era:  una classe  obrera  

"catalana",  una  classe  obrera  amb  una  actuació  social  diferent. 



3.  LA POBLACIÓ OBRERA,  ¿UNA  POBLACIÓ  INDUSTRIAL? 

Hi  ha  hagut  sovint  la  imatge  d'una  Catalunya  industrial, com  a  base  

d'una  Catalunya  moderna  i  burgesa,  que  al  llarg  del segle XIX i també del 

segle XX hauria patit les conseqüències d'una Espanya  globalment  endarrerida,  

no  industrial.  Certament, aquesta  apreciació  pot  ésser  fonamentalment  

adequada,  si  és  que pel  camí  no  ens  oblidem  que  l'anàlisi  -o  la  imatge-  

és  simplement comparativa,  relativa.  Catalunya  fou  sens  dubte  més  

industrial que  la  resta  d'Espanya  durant  molt  de  temps.  Ara  bé,  és  

important  no  oblidar  el  fer  un  intent  de  caracterització  més  aprofundida  

de  la  realitat  industrial  de  Catalunya.  De  fet,  i  com han assenyalat  

darrerament  diversos  historiadors  catalans  -Nadal, Fontana,  Izard,  Maluquer-  

la  revolució  burgesa  a  Espanya  no  fou dinamitzada,  dirigida,  per  una  

burgesia  industrial  i  sí  per  una burgesia  comercial  i  agrària.  El  model  bàsic  

fou  per  tant  no industrialista,  sinó  agrarista.  Això,  implícitament  ve  a  

constatar  la  poca  força  de  la  burgesia  industrial  catalana  per  a  imposar  el  

seu  model,  però  més  important  encara,  ve  a  constatar la  relativitat,  la  

feblesa,  de  la  mateixa  indústria  catalana. I  per  poc  que  aprofundim  la  

qüestió,  apareixen  indicis  i  molts signes  que  ens  duen a  reconèixer  una  

realitat  catalana  força  complexa,  amb  un  extraordinari  pes  també  de  

sectors  no  industrials a voltes  fins  i  tot  no  industrialistes 23. 

L'anàlisi  de  la  població  obrera  a  Catalunya  a  la  força  ha 

de  convertirse  en un  camí  que  porta  a  discutir  precisament  la 

caracterització  d'aquesta  Catalunya  industrial.  De  la  mateixa 

manera,  clar,  que  el  moviment  obrer  català  i  la  seva  trajectòria 

no  podien  escapar  de  la  complexitat  social  catalana. 



Potser  el  primer  problema  que  apareix és  el  de  la  definició d'obrer.  

Encara que voldria evitar  les discussions massa escolàstiques  sobre  el  tema,  és  

clar  que  em  cal  explicitar  els  criteris  fets  servir a  l'hora d'elaborar  les taules 

que  pretenen reunir  la  informació  bàsica  obtinguda  entorn de  l'evolució  

numèrica  de  la  classe  obrera  a  Catalunya. 

He  optat  fonamentalment  per  un  criteri  operatiu.  Criteri determinat  

bàsicament  per  la  clarificació  (i  concepció  implícita)  dels  que  m'han  semblat  

els  millors  i  més  acurats  censos  obrers existents  fins  el  1936.  Són  els  

censos  elaborats  per  la  Delegació  del  Treball  de  Barcelona,  després  d'uns 

llargs  i  difícils intents,  el  1927-31,  per  a  la  província  de  Barcelona  i  a  

voltes per  a  Barcelona  ciutat 24.  Aquests  censos  es  caracteritzen  per  deixar  

fora  els  treballadors  camperols,  els  treballadors  de  feines caracteritzades  

com  a  professions  liberals  i  el  servei  domèstic. Més  endavant  ja  s'explicitarà  

amb  detall  la  classificació  adoptada  pels  mateixos.  Crec  que  ara  n'hi  ha  

prou  amb  dir  que  els  seus  epígrafs  genèrics  són:  pesca,  mines  i  pedreres,  

tèxtil,     ram  de  l'aigua,  metal�lúrgic,  construcció,  fusta  i  suro,  química, 

cuiros  i  pells,  ceràmica  i  vidre,  paper  i  cartró,  gràfiques,  alimentació,  

confecció,  indústries  artístiques  i  científiques  i  de luxe,  transports,  comerç,  

serveis  públics,  altres  indústries.     Val  a  dir  que  l'epígraf  "serveis  públics"  

inclou  la  producció i  suministrament  d'aigua,  llum,  força  i  calefacció,  els  

ferrocarrils  i  tramvies,  els  transports  públics  (automòbils  de  servei públic,  

càrrega  i  descàrrega  de  ferrocarrils  i  ports,  navigació, aviació),  

comunicacions  i  serveis  municipals.  No  he  aconseguit aclarir  amb  detall  el  

concepte  d'"altres  indústries".  "Indústries artístiques, científiques i de luxe" 

inclou indústries artístiques  (pintura,  escultura,  decoració,  altres  instruments),  

cons-1 trucció  d'aparells  científics  i  de  precisió  (instruments  de  precisió,  

òptica,  fotografia,  telefonia,  matemàtica,  material  de laboratori,  instruments  

de  cirugia,  braguers,  rellotgeria),  indústries  de  luxe  (tapisseria  de  mobles,  



vehicles,  parets,  orfebreria  i  joieria).  Amb  tot  això,  és  clar  que  el  concepte  

d'obrer està  a  mig  camí  entre  el  concepte  d'obrer  estrictament  industrial i  el  

concepte  genèric  de  treballador  assalariat.  D'alguna  manera abarca  el  

treballador  industrial,  l'artesà,  el  treballador  del comerç,  el  treballador  del  

transport,  el  treballador  de  comunicacions  i  el  treballador  de  l'administració  

municipal.  Tendeix, com he  dit,  a  deixar  fóra  el  treballador  administratiu  

qualificat  (tant  de  l'empresa  privada  com  de  l'administració  estatal," com  de  

la  mateixa  administració  local)  i  no  diguem  ja  l'enginyer,  l'advocat,  el  

metge,  el  jutge,  el  mestre  o  el  professor d'institut  o  d'universitat,  

professions  que  qualificades  de  liberals  hom  pot  considerar  majoritàriament  

no  assalariades.  Deixa fora,  també  sense  cap  dubte,  el  servei  domèstic,  

l'exèrcit  i el  clergat.  De  tota  manera,  en  el  fons  l'ambigüitat de  la  definició  

no  deixa  d'ésser  útil  i  jo  diria  que  respon  força  a  la  idea poc  precisa,  però  

tanmateix  més  o  menys  acotada,  que  la  societat tenia  en  el  primer  terç  

del  segle  XX  de  l'obrer  no  camperol,  de l'obrer  "ciutadà",  de  l'obrer  de  la  

ciutat.  Idea  que  no  era  sols dels  sectors  dominants.  L'agrupació  adoptada  

pels  famosos  sindicats  únics  el  1918  no  s'aparta  massà  d'això 25.  I  és  que,  

en  el  fons a  Catalunya  -no  parlem  ja  d'Espanya-  era  molt  difícil  la  distinció  

clara  entre  treballador  industrial  modern,  treballador  artesanal i treballador 

dels serveis. La cosa era -potser ho és encara- molt més barrejada:  el  pes del  

fuster d'un petit taller, o del  mecànic  d'un  petit  taller  metal�lúrgic,  o  del  

ferrer  d'un petit  taller  de  manyà  era  molt  considerable.  En  qualsevol  cas, en 

el moviment obrer, o en la por a l'obrer de les classes dominants, s'hi incloïa a 

Catalunya, més o menys, el ventall de treballadors  fixat  per  la  classificació  

comentada. 

En  definitiva,  aquesta  ha  estat  el  que  podríem  denominar pauta  que  

he  acceptat  a  l'hora  de  fabricar  les  taules  bàsiques. Òbviament  no  m'ha  

estat  possible  una  total  coherència.  Hi  ha hagut  un  primer  problema  



producte  dels  diferents  criteris  classificatoris  dels  diferents  censos  

professionals  o  obrers  que  s' elaboraren.  Una  segona  dificultat  prové  de  la  

informació  incompleta  de  la  qual  disposem.  Per  últim,  és  clar  que  

l'ambigüitat, sobretot  en  els  marges  (treballadors  camperols,  treballadors  de 

professions  liberals)  s'ha  deixat  notar  molt  sovint  quan  era  el moment  

d'extrapolar  la  pauta  de  1927-31  a  les  informacions  disperses  anteriors  o  

posteriors.  Tanmateix,  el  que  cal  tenir  en compte  ós  que  precisament és  

aquesta  extrapolació  la  que  ha  estat  intentada.  Són  cinc  les  taules  

bàsiques  (C)  que  he  pogut construir,  encara  que  sigui  imperfectament 26: 

1. Evolució  numèrica  de  la  classe  obrera  a  Catalunya.  Xifres  globals  per  

províncies  i  capitals,  1856-1940. 

2. Evolució  del  nombre  d'obrers  per  sectors  a  Barcelona  ciutat i  Barcelona  

província,  el  1900-1931. 

3. Xifres  del  nombre  d'obrers  per  sectors  a  Girona,  Lleida  i Tarragona,  

1900-1931. 

4. La  dona  treballadora.  Evolució  del  nombre  d'obreres,  el  1877-1940,  per  

sectors  i  províncies. 
5. Per  a  un  mapa  obrer  de  Catalunya.  Dades  per  municipis  i  sectors 

professionals de 1914,  1920 i 1930. 

Poca  cosa  cal  dir  ara  de  les  tres  primeres  taules.  Només aclarir  que  

en  la  segona  i  tercera  he  afegit,  fora  de  la  suma bàsica,  la  

informació que he  pogut  recollir entorn del  servei domèstic  i  de  les  

professions  liberals 27.  El  cas  de  la  dona  treballadora  és  especialment  

dramàtic 28.  Sense  cap  dubte,  les  informacions  estadístiques  de  

partida  minusvaloren  la  participació de  la  dona  en  el  treball.  Fins  i  

tot  en  el  cas  de  1927-31.  Només  podem  aspirar  a  saber,  en  el  

millor  dels  casos,  les  xifres de  les  dones  a  les  fàbriques  importants  

dels  diferents  sectors. 

El  treball  a  domicili  de  la  dona,  o  el  treball  irregular  d'aquesta  en  el  



taller,  escapa a  qualsevol  estadística  d'aquells  anys. 

Tanmateix,  m'ha  semblat  important  l'intent  d'establir  -com  sempre,  

partint  de  les  fonts  existents-  el  pes  i  l'evolució  de  la dona  en  el  

món  de  la  fàbrica.  També  aquí,  he  afegit  les  dades que  he  pogut  

recollir  entorn del  servei  domèstic 29.  Menys  valor estadístic,  però  

potser  amb  significació,  he  incorporat  també les  poques  xifres  

existents,  sempre  estimatives,  sobre  el  treball  a  domicili  de  la  dona 

30. Respecte  a  la  taula  C-5,  que  intenta  laboriosament  la  localització  

dels  obrers  a  Catalunya,  cal advertir  que  només  he  pogut  assolir  unes  

dades  força  completes per  a  1920 31.  

Els  censos  professionals  i  obrers.  Evolució  global  de  la  població  obrera 

Existeixen  pocs  censos  sobre  la  població  obrera  a  Catalunya. I  els  

pocs  que  existeixen  són  clarament  irregulars  i  poc  exactes.  Això  certament  

ha  afavorit  la  poca  atenció  que  la  nostra historiografia del moviment  obrer  

ha  dedicat al  tema.  Tanmateix crec  que  val  la  pena  intentar  la  discussió  

d'aquells  censos ja  que,  en  el  fons,  és  -encara  que  no  l'únic-  un  camí  per 

apropar-nos a la realitat obrera del país. Amb la condició, clar està,  que  hom  

accepti  una  discussió  de  caire  estimatiu,  no  estrictament  estadística. 

Per  al  segle  XIX  comptem  només  amb  el  clàssic  cens  fet  per 

Ildefons  Cerdà  el  1856  per  a Barcelona  ciutat  i  incorporat  a  la seva  

monumental  Teoria  General  de  la  Urbanización 32.  Hom  pot  fer ús,  també,  

del  padró  d'habitants  de  1863  i  treure  una  certa aproximació  estimativa  per  

a Barcelona  (com  ha  fet Jordi  Maluquer) 33. Amb  majors  dificultats  hom  pot  

usar  les  classificacions  professi onals  donades  pels  censos  de  la  població  de  

1877  i  1887.  Aquests censos  donen xifres  per  províncies,  però  la  seva  

classificació i,  sobre  tot,  el  gran  nombre  de  persones  sense  classificar,  de 

professió  desconeguda,  etc,  fa  que  l'anàlisi  sigui  tremendament feble  i  poc  



significatiu. 

La  classificació  adoptada  el  1877  inclou 34,  en un  primer  capítol  

global  (sense  desglossar):  agricultura,  ramaderia,  propietat  territorial  i  

indústries  derivades  d'aquestes;  en  el  segon: indústria,  dedicats  a  les  

indústries  fabril  i  minera  i  als  seus derivats;  en  el  tercer:  comerç.  Altres  

capítols,  aquests  desglossats,  són:  transports  (marina  mercant,  barquers,  

traginers i  carreters),  professions  liberals  (advocats,  arquitectes,  enginyers,  

carrera  judicial,  espectacles  públics,  belles  arts  i indústries  artístiques,  culte  

catòlic,  culte  evangèlic,  professorat,  exèrcit,  empleats  públics,  classes  

passives,  empleats particulars  i  de  FFCC,  escriptors  públics,  farmacèutics,  

metges i  professions  auxiliars,  veterinaris),  arts  i  oficis,  ocupacions diverses 

(fondistes, cafeters, amos  de  casa de  dispeses,  serveis  personal  i domèstic  

i altres  ocupacions),  sense professió i  sense  classificar.  El  primer  gran  

problema  és  que  en  el  primer capítol  hi  ha  incloses,  com reconeixen 

els mateixos autors,  un nombre  considerable  de  persones  que  treballen  de  

fet  a  la  indústria.  Tanmateix,  les  majors  dificultats  provenen  de  la  

impossibilitat  de  distingir  entre  propietari  i  assalariat,  així  com el  gran  

nombre  del  capítols  sense  professió  i  sense  classificar. Quina  

proporcionalitat  aplicar?  No  m'he  atrevit  a  aplicar-ne  cap donat  que  no  he  

trobat  cap  possible  referència  que  semblès  adequada.  Així,  les  xifres  que  

figuren  en  les  meves  taules  són simplement  globals,  de  professió,  i  

inclouen  els  propietaris. Per  aquest  cantó,  és  clar  que  respecte  la  població  

obrera  les xifres  són  superiors,  però  les  altes  xifres  dels  sense  classificar  

contraresten  la  tendència.  Per  tant,  he  comptat  com  a  població  industrial:  

part  del  capítol  I,  el  II,  el  III,  transports, part  de  les  professions  liberals  

(belles  arts  i  indústries  artístiques),  empleats  públics,  empleats  particulars  i  

de  ferrocarril,  el  capítol  d'arts  i  oficis  (fusters,  paletes,  sabaters), fondistes,  

cafeters  i  amos  de  cases  de  dispesa)  I  això  perquè he  intentat  una  certa  



coherència  amb la classificació  professional  obrera  més  vàlida  de  1927-31.  

Cal  tenir  en  compte  que  l' epígraf  sense  classificar  inclou  els  nens  i  les  

nenes  en  edat escolar  (per  més  que  cal  pensar  en  les  xifres  de  

l'analfabetisme  i  dels  nens  al  treball)  i  les  dones  amb  feines  de  casa. 

Donat  aquest  fet,  la  qüestió  per  a  Barcelona  província  no  és tan  greu  si  

no  comptem  els  sense  classificar 35. 

Per  la  seva  banda,  el  cens  de  1887  manté,  excepte  alguna 

variació  de  detall,  el  mateix  esquema  classificatori  que  el  de 1877.  

Introdueix,  així)  sí,  uns  canvis  força  significatius  per a  nosaltres.  Hi  ha  una  

distinció  per  edats  i,  més  interessant, introdueix  el  concepte  de  "dedicats"  a  

l'estudi"  i  el  d'"Assilats i pobres", que permeten d'aclarir un poc l'anterior capítol 

de "sense  professió  i  sense  classificar" 36. 

A  les  dificultats  conceptuals  assenyalades  cal  afegir  la poca  fiabilitat  

de  les  xifres  classificades  d'ambdós  censos.  Com els  mateixos  autors  

afirmen,  ultra  la  poca  rigorositat  de  les anotacions  padronals,  hi  ha  el  fet  

que  la  classificació  ha  estat feta  posteriorment  no  per  un  centre  unificat  

sinó  per  una  multiplicitat  de  centres  regionals  i  locals.  Així,  els  criteris  

clas-sificatoris  mateixos  no  han  estat  uniformes.  En definitiva,  les xifres  

anotades  només  són  indicatives,  molt  imperfectament  indicatives,  de  la  

població  catalana  dedicada  al  treball,  sense  distinció  de  patrons  i  obrers,  i  

amb  moltes  dificultats  aproximatives  dels  que  podem  considerar  treballs  no  

agraris,  no  agrícoles. 

El  capítol  dels  "sense  classificar"  de  1887  per  a  Barcelona  província  

està  compost  per  110.433  varons  més  368.623  dones, és  a  dir,  un  total  

de  479.056,  que  representa  respecte  al  total de  la  població  el 53,05% 37.  

Ara  bé,  dels  110.433  varons, n'hi  ha  82.695  de  menys  de  12  anys.  De  

fet  les  persones  sense classificar  són  21.338,  de  les  quals  potser  caldria  

descomptar 3.873  de  més  de  60  anys  i  una  part  dels  8.419  de  12  a  20  



anys. Val  a  dir,  per  tant,  que  per  als  varons  les  xifres  del  cens  són 

"més  o  menys"  fiables. 

Vegem  les  xifres  globals.  El  1877,  250.903  persones  poden 

ésser considerades en relació a feines no agrícoles i tampoc de  professions  

liberals.  El  1887,  les  mateixes  eren 283.986.  Això  representava,  respecte  de  

la  població  total,  el 13,75% i el 15,40%,  respectivament, A retenir, que el 1900, 

amb 297.469  persones,  n'hi  havia  un  15,13%.  Com  hem  dit,  hom  no  pot 

usar  cap  d'aquestes  xifres  com  a  reals.  Sembla  que  per  al  1877 i  1887  

aquestes  amaguen  un  tant  per  cent  considerable  de  patrons. Tanmateix,  

l'únic  que  es  pot  dir  és  que  la  població  obrera  (no camperola)  oscil�lava  en  

el  darrer  terç  del  segle  XIX  entorn del 15% de  la  població  total  (aquesta  

proporció,  amb  càlculs  força més  acurats,  era  el  1930  d'un  21%) 38. 

D'una  manera  més  estricta,  la  població  relacionada  més  directament  

amb  activitats  més  o  menys  industrials  (incloent-hi tanmateix  tots  els  oficis  

de  caràcter  molt  artesanal)  ha  de  centrar-se  en  els  epígrafs  classificatoris:  

indústria,  transports, arts  i  oficis.  Llavors  l'evolució  de  les  xifres  és: 

 

1877 1887 

Barcelona 153.992 168.150 

Girona 22.914 28.350 

Lleida 8.535 11.017 

Tarragona 20.961 25.736 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Catalunya 206.402 233.253 

Es  a  dir,  l'11,78%  i  el  12,65%,  respectivament,  de  la  pobla ció  total  

catalana.  Aquestes  xifres  no  semblen  massa  inversemblants  si  hom  té  en  

compte  que  per  al  1900-05  hi  ha  diversos testimonis  o  pistes  que  situen  

la  població  obrera  entorn  de  les 300.000  persones  (és  a  dir,  entorn  del  

15% de  la  població) 39. 



Ei  cens  de  1900  adoptà  la  nomenclatura  de  professions  establerta  

per  l'Institut  Internacional  d'Estadística  el  1893  (la famosa  nomenclatura  de  

Jacques  Bertillon  presentada  a Xicago). Per  aquest  cantó,  si  hom acusà  la  

classificació  no  deixà  d'ésser en  detriment  d'una  possible  comparació  amb  

els  censos  professionals  de  1877  i  1887 40.  La  utilitat  del  cens,  sobretot,  

es  veu  reduïda pel fet que els resultats provincials i de les capitals foren donats  

per professions  sinó  per  grups  (les  91  professions de  Bertillon  s'agruparen  

en  33  blocs)  i  per  tant  hom  no  pot saber  l'ocupació  professional  per  

sectors.  També,  hom  no  distingí  entre  patrons  i  obrers.  Un  darrer  

problema  ve  determinat  per l'existència  de  professions  dobles  que  

incrementen un xic  el  nom bre  total  (hi  ha  més  professions  que  persones  

censades).  Les xifres  globals  (professionals)  anotades  a  la  taula 41  han  

estat formades  mitjançant  la  suma  dels  epígrafs  següents: 

2. Mines,  canteres  i  salines  (que  corresponen  al  conjunt dels  

conceptes  professionals  4,  5  i  6). 

3. Indústries  classificades  segons  la  naturalesa  de  la matèria  utilitzada  

(7,  tèxtils}  8,  cuiros,  pells  i  matèries  dures  tretes  del  regne  animal;  9,  

fusta;  10,  metal�lúrgia;  11,  ceràmica;  12,  productes  químics  pròpiament  

dits  i  productes  anàlegs). 

4. Indústries  classificades  segons  el  gènere  de  les  necessi tats  a  les  

quals  són  aplicades  (13,  indústries  de  l'alimentació; 14,  del  vestit  i  del  

pentinat;  15,  de  l'amoblament;  16,  de  l' edificació;  17,  de  construcció  

d'aparells  de  transport;  18, producció  i  transmissió  de  forces  físiques;  19,  

indústries  relatives  a  les  lletres,  arts  i  ciències,  indústries  de  luxe). 

6,7,8.  Transports  (22,  marítims;  23,  per  rius  i  canals; 24,  per  

carrers,  camins  i  ponts;  25,  per  ferrocarrils). 

9.  Comerç  (27,  banca,  establiments  de  crèdit  i  assegurances 28,  

corretatge,  comissió,  exportació;  29,  comerç  de  teixits; 30,  comerç  de  



cuirs,  pells  i  pelleteria;  31,  comerç  de  fustes; 32,  comerç de  metalls;  33,  

comerç  de  ceràmica;  34,  comerç  de  pro ductes  químics,  drogueria,  drogues  

per a pintar;  35,  fondes, cafès,  hostals,  vendes  de  begudes;  36,  altres  

comerços  de  l'alimentació;  37,  comerç  del vestit  i del  pentinat;  38,  comerç 

de  mobles;  39,  comerç  de  l'edificació;  40,  comerç  de  mitjans  de transport;  

41,  comerç  de  combustibles;  42,  comerç  d'objectes  de luxe; o  d'objectes  

relatius  a  les  ciències,  lletres  i  arts;  43, comerç  de  desferres;  44,  altres  

comerços;  48  bis,  comerç  de  pompes  fúnebres;  56  b,  negociants;  56  c,  

comerciants  i  tractants; 56  d,  dependents  de  comerç;  56  e,  caixers  i  

comptables;  56  f, empleats;  56  g,  dependents  de  magatzem) 

10.  Fondes,  cafès,  hostals,  vendes  de  begudes 42. 

12.  Administració  pública  (26,  correus,  telègrafs  i  telèfon 48,  

administració  pública). 

29.  Individus  sense  ocupació  momentàniament. 15 

He  procurat  mantenir  el  màxim  de  coherència  possible  amb les  sumes  

fetes  per  a  1877  i  1887,  i,  com  en  aquell  cas,  he  tingut  en  compte  

sobretot  la  classificació  de  1927-31  que  he  adoptat  com  a  pauta.  Cal  fer,  

però,  algunes  observacions  importants: 

a) En  aquesta  suma  ho  figuren  les  persones  dedicades  a  la 

pesca  (epígraf  2  de  Bertillon,  pesca  i  caça,  agrupat  en  els  resums  

professionals  dins  1,  agricultura,  cria  d'animals,  pesca caça,  propietat  

territorial  i  urbana). 

b) No  he  incorporat  l'epígraf  5  provincial:  indústries  no 

classificades  i  denominacions  generals  (20,  indústries  de  matèries  

rebutjades;  21,  altres  indústries;  56  a,  industrials  fabricants,  manufacturers;  

56  h,  mecànics).  I  ós  que  si  hom  observa  les  xifren  (tant  les  provincials,  

globals,  per  a  Barcelona  3.771 com  les  espanyoles  desglossades,  es  veu  

clar  que  la  pràctica totalitat  de  l'epígraf  és  ocupat  pels  industrials  i  



fabricants. 

Les  xifres  espanyoles,  desglossades,  són: 

20. Industries  de  matèries  rebutjades   1.614 

21. Altres  indústries 1.899 

56  a.  Industrials,  fabricants  i  manufacturers          25.224    (80,83) 

56  h.  Mecànics 2.469 
 ------------------------ 

 31.206 

c) El  cas  de  10,  fondes,  cafès,  hostals  i  vendes  de  begudes 

és  estrany.  En  principi  sembla  figurar  dins  l'epígraf  de  comerç, 

però  es  deu  tractar  d'un  error  perquè  en  l'explicació  de  les 

equivalències  entre  els  epígrafs  provincials  i  de  capitals  i  el: 

epígrafs  espanyols  és  atribuït  a  comerç  (9).  D'altra  banda,  el 

problema  és  considerable  perquè  l'epígraf  sembla  referir-se  sobretot  als  

amos  i  els  cambrers  sembla  que  vagin  a  56  i,  mossos de  magatzem,  

mosso  de  menjador,  cambrer  i  servents  (dins  de  26, serveis  personals  i  

domèstics).  L'he  incorporat  a  la  suma  donat que  en  la  classificació  de  

1927-31,  els  cambrers,  mossos  de  magatzem,  etc.  figuren  dins  del  comerç. 

d) He  considerat  que  els  "individus  sense  ocupació  momentània"  són  

aturats  en  la  pràctica  totalitat  treballadors. 

e) Per últim, cal fer notar que resten fora de la suma dos capítols 

importants de persones treballadores: el servei domèstic i una part de les 

professions liberals. Això m'ha vingut forçat per a mantenir la coherència amb la 

tantes vegades esmen tada classificació de 1927-31. Tanmateix, he procurat 

paliar la mancança  en  la  taula  per  sectors. 

El  cens  de  1900  sembla  ésser,  malgrat  tot,  força  complet. L'epígraf  

33,  membres  de  la  família  dedicats  a  treballs  doméstics  i  individus  sense  

professió  i  de  professió  desconeguda, representa sols el 32,46% del total de 

professions censades per a  la província de Barcelona,  36,48% per a la de 



Girona,  30,88% per  a  la  de  Lleida  i  34,43%  per  a  la  de  Tarragona.  

Percentatge a  comparar  amb  el  58,63%,  60,74%,  30,36%,  63,78%,  

respectivament,  del  cens  de  1877,  per  més  que  en aquests  darrers  casos 

sembla  haver-hi  inclósa  la  població  escolar.  Més  significatius, però,  poden  

ésser  els  percentatges  dels  varons,  ja  que  sembla clar  que  aquests  no  són  

usualment  "membres  de  la  família  dedicats  a  treballs  domèstics".  Per  a  

1900,  el  percentatge,  llavors, és:  3,46% a  Barcelona,  1,82%  a  Girona,  

0,11% a  Lleida,  1,39% a Tarragona 43. 

Com  he  dit  repetidament,  les  xifres  anotades  a  la  taula  A-1 per  a  

1877,  1887  i  1900,  són xifres  que  en  principi  inclouen tant  els  patrons  com  

els  obrers.  Ara  bé,  cal  tenir  en  compte alguns  fets  que  apunten  cap  a  la  

idea  de  considerar  aquestes xifres  com  a  força  equivalents  

aproximativament  al  que  denominem  "població  obrera".  Com  he  fet  notar,  

en  el  cas  del  cens  de 1900,  els  industrials  i  fabricants  semblen  incloure's  

majoritàriament  en  l'epígraf  5,  que  jo  ho  he  considerat  precisament  per 

això.  D'altra  banda,  no  he  considerat  tampoc  els  individus  col�locats  en  el  

calaix  "sense  professió  i  de  professió  desconeguda", que  hom  ha  de  

considerar  majoritariament  població  treballadora. Això  voldria  dir  que  en  

llocs  on  la  indústria  tingués  un  pes considerable,  per  exemple  Barcelona,  

les  xifres  resultants  només  se'n  ressenteixen  del  pes  del  comerciant-amo  

que  sí  figura  inclós  en  els  comptes  fets.  Crec  que  aquesta  apreciació  es 

posa  de  manifest  si  tenim  en  compte  altres  informacions  estimatves  

disperses  i  si  observem  les  xifres  de  Girona,  Lleida  i  Tarragona.  En  

aquests  casos,  en  no  haver  un  pes  fort  dels  "industrials  i  fabricants"  i  si  

tenim  en  compte  que  els  individus "sense  professió  i  de  professió  

desconeguda"  poden  ésser  sobretot  treballadors  camperols,  tenim  que  les  

xifres  globals  cobreixen  en  una  proporció  elevada  els  artesans  propietaris,  

així  com els  comerciants  amos.  Això  es  pot  contrastar  amb  les  dades  de 



treballadors  industrials,  molt  estrictes,  que  tenim  per  aques-tes  províncies  

per  a  l'any  1914 44.  Hi  ha  una  altra  prova  a  fer. Consisteix  en  aplicar  per  

a  1900  la  proporció  patró-obrer  que en  cada  sector  i  lloc  és  donà  el  1920,  

segons  el  cens  d'aquest any  que  especifica  aquest  aspecte.  Amb  aquesta  

prova,  el curiós i  significatiu  ós  que  hom  treu una  xifra  global  força  

equivalent. 

Cal  explicar  amb  detall  l'estimació  feta.  La  idea  bàsica consisteix  en  

aplicar  la  proporció  patró-obrer  de  1920  a  les  xifres  de  1900.  Per  a  això  

ens  cal  inicialment  establir  els  tres grans  grups  d'agricultura,  indústria  i  

comerç.  Agricultura  considero  que  és  exactament  l'epígraf  1  de  1900:  

agricultura,  cria d'animals,  pesca  i  caça,  propietat  territorial  i  urbana.  

Òbviament,  no  puc  fer  altra  cosa,  per més  que  l'epígraf  sobrevalori de  

manera  evident  el  tema  agricultura.  Indústria  està  compost dels  epígrafs  2  

(mines...),  3  (indústries  classificades  segons la  naturalesa  de  la  matèria  

utilitzada),  4  (indústries  classificades  segons  el  gènere  de  les  necessitats  a  

que  s'apliquen),  5 (indústries  no  classificades  i  denominacions  generals),  

més  6, 7,  8  (transports),  Comerç,  amb  9  (comerç)  i  10  (fondes,  cafès...). 

Crec  que  és  clara  la  conveniència,  ara,  de  comptabilitzar  l'epígraf  5   

(indústries  no  classificades)  que,  com  he  dit,  està  basicament  format  per  

fabricants  i  industrials  propietaris.  D'altra  banda,  hi  ha  la  xifra  estimada  

dels  "individus  sense  pro-fessió  i  de professió desconeguda"  i  considero, 

abusivament, que són  els  varons  de  l'epígraf  global  33.  Els  "membres  de  la  

família  dedicats  a  treballs  domèstics"  són  les  dones.  Aquesta  xifra dels  

individus  sense  professió  lògicament  no  pot  ésser  atribuïda  totalment  a  

incrementar  el  nombre  d'obrers:  n'hi  haurà  que treballaran  al  camp,  d'altres  

a  la  indústria  i  al  comerç,  d'altres  fins  i  tot  a  professions  liberals,  etc.  

Donades  les  xifres absolutes,  el  fet  que  no  sembla  massa  probable  una  

proporcionalitat  estricte  entre  totes  les  professions,  m'he  limitat  a  "repartir"  



la  xifra  proporcionalment  entre  agricultura,  indústria i  comerç.  Damunt  les  

xifres  així  obtingudes,  he  aplicat  la  proporcionalitat  de  1920  a  la  indústria  

i  el  comerç.  Finalment,  sen-se  aplicar  cap  proporcionalitat,  he  afegit  les  

xifres  d'aturats i  de  persones  de  l'administració  pública. 

Del  dit  fins  aquí,  apareix  força  clar  que  l'estimació  tendeix  a  

sobrevalorar  el  nombre  d'obrers,  sempre  ós  clar,  acceptant  com  a  bones  

les  informacions  del  cens.  Per  tant,  "com  a  màxim",  la  població  obrera  

catalana,  no  camperola  (conforme  a  les explicacions  que  ja  he  fet),  s'ha  de  

situar  entorn  de  les  280.000 persones 45.  Pot  ésser  útil  comparar  les  xifres  

estimades  de  població  obrera  amb  les  xifres  tretes  directament  del  cens.  

Mentre a  Barcelona  província  hi  ha  clarament  unes  xifres  equivalents 

(214.562  i  213.565),  per  a  Girona,  Lleida  i  Tarragona  hi  ha  diferències  

apreciables  (36.472  i  28.078}  13.141  i  9.729;  33.294 i  28.411).  Això  a  la  

força  cal  relacionar-ho  amb  el  fet  ja  esmentat  que  mentre  a  Barcelona  les  

xifres  absolutes  anotades només es resenteixen del comerciant-amo que figura 

inclòs en els comptes fets, per a Girona, Lleida i Tarragona cal tenir en comp te  a  

més  el  pes  de  l'artesà-amo 46. 

Bé,  aquestes  consideracions  permeten,  indirectament  i  de manera molt 

intuitiva, donar una certa validesa a les xifres absolutes  dels  censos  de  1877  i  

de  1887  pel  que  fa  a  Barcelona província  i  molt  menys  per  a  la  resta  de  

províncies.  En  tot cas,  podem  aventurar  la  hipòtesi  que  entre  1877  i  1900,  

és  a  di: en  els  23  anys  darrers  del  segle, la  població obrera  global  hauria  

augmentat  a  Catalunya  especialment  a  Barcelona  (i  molt  poc a  Girona,  

Lleida  i  Tarragona)  en  uns  40.000/50.000  persones, passant  de  

230/240.000  a  280.000.  I  aquest  augment,  tot  tendeix a  centrar-lo  més  en  

1877-87  que  no  el  1887-1900.  És  interessant constatar,  en  fi,  que  a  finals  

del  segle,  el  1900,  poc  més  d' un  14%  (14,23%)  de  la  població  total  

podia  ésser  considerada població  obrera  ho  estrictament  camperola.  Mentre  



que  per  a  187' la  proporció  era  a  l'entorn  del 13% 47. 

La  població  obrera  estava  concentrada  clarament  a  Barcelona 

província,  amb  el  76,33%  del  total  català,  i  en  especial  a  Barcelona  

ciutat,  amb  el  45,74% del  total.  Fins  aquí  res  de  nou. Només  que  aquesta  

proporcionalitat  bàsica  s'alteraria  poc  al llarg  del  segle  XX  fins  el  1936. 

Les  xifres  que  hem  analitzat  fins  ara  tenen  alguns  punts de  

referència  importants.  Hi  ha,  per  damunt  de  tot,  el  cens  de 1905  fet  per  

encàrrec  de  l'ajuntament  de  Barcelona 48.  En  sentit estricte,  és  el  primer  

cens  obrer.  Calen  unes  observacions  prèvies:  segueix  força  la  classificació  

marcada  per  Bertillon  i  el cens  de  1900,  amb  les  particularitats  importants  

de  diferenciar els  obrers  i  de  desglossar  els  diversos  oficis.  La  seva  

classificació és fàcilment  adaptable  a  la  classificació-pauta  que  he adoptat.  

Només  hi  ha  dificultats  importants  amb  l'epígraf  de serveis  públics.  No  

consten  els  treballadors  dels  serveis  municipals  ni  els administratius públics. 

Tampoc consten els treballadors  del  comerç.  Cal  tenir  en  compte  això  a  

l'hora  de  comparar  les  xifres  amb  les  del  cens  de  1900.  145.910  

treballadors censats,  que  caldria  augmentar  amb  uns  32.000  obrers  del  

comerç (segons  estimacions  del  cens  de  1900),  amb  la  qual  cosa  los  xifres  

a  comparar  són  128.000  (1900)  i  178.000  (1905).  Certament, per més  que  

els  primers  anys  de  segle  fossin  anys  de  creixement i  d'immigració,  no  

sembla  versemblant  que  en  cinc  anys  Barcelona  hagués  incrementat  la  

seva  població  obrera  en  50.000  persones.  Cal  tornar  a  la  discussió  del  

cens  de  1900,  però  ara  a  la discussió  de  les  informacions  bàsiques.  

L'explicació  que  es  troba  sobretot  en  el  fet  que  el  cens  de  1905  és  força  

acurat  en la  comptabilitat  del  treball  dels  nens  i  nenes  (22.245  en  total), 

cosa  que  òbviament  s'escapa el  cens  de  1900  (nens  i  nenes  treballadors  

són  només  258).  Això  sol  ja  rebaixa  considerablement la  diferència.  En  

qualsevol  dels  casos,  m'inclino  per  situar la  població  obrera  el  1900  més  



aviat  cap als  300.000  que  no  cap els  280.000 49. 

I  és  que  tot  sembla  indicar  una  relativa  estabilitat  de  la població  

obrera  entre  el  fi  del  segle  i  els  anys  de  la  Primera Guerra  Mundial.  Per  a  

reforçar  aquesta  idea  tenim  sobretot  elements  externs.  Malauradament  no  

hem  trobat  cap  cens  global  de 1914-15.  El  cens  de  la  població  de  1910  

no  dóna  cap  informació "professional"  i  per  tant  no  podem  fer  cap  mena  

d'estimació.  Tenim  uns  censos  obrers  per  a  Girona,  Lleida  i  Tarragona  de  

1914, que  confirmen  la  idea de  l'estabilitat,  però  res  per  a Barcelo-na ciutat 

o provincia. Llavors,  només  podem  reunir  les  impressions testimonials  del  

moment,  les  quals  també  confirmen  clarament  la  idea  do  l'estabilitat  (si  

més  no  relativa)  de  la  població obrera  en  aquests  anys.  Així  ho  afirmen 

Escarràs  el  1908, Marvaud el  1909-10, Sastre  el  1909,  i  tots  ells  situen  la  

població  obrera,  estimada,  entorn  de  les  300.000  persones.  Certament,  cap  

d'ells  inclou  en  el  concepte  el  comerç 50.  Això  vol  dir  simplement 

que  situen  la  població  obrera  entre  300-350.000  persones.  Un altre  

testimoni,  indirecte,  en  aquest  sentit  ós  el  de  l'"Anuari d'Estadística  Social  

del  Museu  Social",  que  el  1912  reprodueix el  cens  de  1905  fet  per  

l'ajuntament  de  Barcelona,  advertint que  "tenint  en  consideració  l'augment  

general  de  la  població, no  molt  ràpit  en  lo  període  que  segueix  a  1905  i  

l'alça  actual en  los  negocis,  les  xifres  que  segueixen  tenen un valor  suficient 

per  a  ocupar  un  lloc  en  aquest  anuari 51 ".  De  tota  manera,  les  xifres  per  

a  1914  de  Girona,  Lleida  i  Tarragona  reforcen,  com  he dit,  la  idea  de  

l'estabilitat.  En  el  cas  de  Girona,  la  suma  estricte  per  sectors  dóna  24.944.  

La  xifra  donada  com  a  total  per la  informació  és,  tanmateix,  de  25.441.  

Ara  bé,  hi  manquen  dades  dels  sectors  següents:  pesca,  mines  i  pedreres,  

indústries artístiques  i  científiques  i,  dins  dels  serveis  públics,  comunicacions  

i  serveis  municipals.  És  a  dir,  en  una  estimació  ràpida,  com  a  màxim  la  

xifra  d'obrers  pot  anar  a  parar  a  28-29.000. Xifra  clarament  equivalent  a  la  



de  1900.  El  mateix  tipus  d'argumentació  es  pot  fer  servir  per  a  Lleida  

(com  a  màxim  uns nou o  deu  mil  obrers).  En  el  cas  de  Tarragona,  amb  

un  màxim  de  15.000 obrers,  apareixen  xifres  clarament  inferiors  a  les  

consignades el  1900,  però  no  superiors. 

D'altra  banda,  los  xifres  que  segueixen,  obtingudes  gràcies als censos 

de  1919 i  1920,  són xifres  força  més  altes.  Tot ajuda a fer pensar en un 

increment ràpid a partir de 1914-15, és a dir, a partir de l'impuls econòmic 

generat por la primera guerra mundial. El fet és que si creiem en una població 

obrera global el 1900-1914 a l'entorn de les 300.000 persones per a tota 

Catalunya, aquesta xifra salta a l'entorn do les 500.000 el 1920. No es tracta 

d'atribuir l'augment en tot el sou volum (200.000 obrers) als anys de 1913-20, 

però sí -i és l'únic que vull  dir-  en  la  seva  major  part. 

El  cens  de  la  població  de  1920  és  el primer  que  presenta  un cens  d' 

"indústries  i  professions"  amb  la  distinció  entre  patrons i  no  patrons  52.  A  

més  d'això,  els  resultats  foren  donats  detalladament  en  80  epígrafs,  

agrupats  bàsicament en  agricultura,  indústria,  comerç,  força  pública,  

administració,  culte  i  clergat, professions  liberals,  persones  que  viuen  de  les  

seves  rendes, retirats  o  pensionistes,  servei  domèstic,  individus  

momentàniament  sense  feina,  població  escolar,  improductius,  membres  de  

la família,  professió  desconeguda  (no  consta)  o  sense  especificar. Per  la  

seva  banda,  la  indústria  i  el  comerç  apareixen  dividits pel  mateix  nombre  i  

denominacions  de  feines:  pesca,  forestals i  agrícoles,  mines  i  pedreres,  

alimentació...  transports,  espectacles  públics,  indústries  vàries.  La  

classificació  només  presenta,  com  a  problemàtic  el  cas  de  "forestals  i  

agrícoles"  que si  majoritariament  recull  els  jornalers  o  assalariats  del  camp, 

també  inclou  potser  algun  treball  més  o  menys  industrial  (com per  

exemple,  el  suro).  L'epígraf  dels  "espectacles  públics" és com sempre  un  



epígraf  "baldufa"  (si en la  pauta  de  1927-31  va inclós  dins  professions  

liberals,  en  els  censos  de  1877,  1887, 1900,  aquest del  20,  va  parar  a  

diversos  llocs).  La  seva  petita entitat  numèrica  m'ha  decidit  a  deixar-lo  

estar. 

La reconversió de la classificació de 1920 tenint en compte la pauta de 

1927-31 és relativament factible, amb els incovenients usuals dels casos de les 

"indústries artístiques i científiques' i dels "serveis públics" i especialment acusat 

en aquest darrer donat el seu volum numèric. I és que a serveis públics hi va el 

1927 part dels transports (ferrocarrils i tramvies i navegació). de  la  classificació  

de  1920  que  no  hi  ha  manera  de  desglosar. 

Malgrat  això,  el  cens  de  1920  sembla  forca  fiable.  L'epí-graf  

diferenciat  dels  "no  consta",  professió  desconeguda,  ós, per  exemple,  per  a  

la  província  de  Barcelona  de  4.762  persones, totes  varons.  És  a  dir,  sols  el  

0,35% del  total  de  la  classificació.  Amb  alguna  matisació  (notablement  el  

cas  de  la  pesca)  i pels  motius  ja  comentats del  cas  de  serveis  públics),  

totes  les xifres  sectorials  són  comparables  o  compatibles  amb  les  del  cens 

de  1927.  Globalment:  262.242  treballadors  el  1920  i  251.120  el 

1926 per  a  Barcelona.  449.440  i  422.554  (sense  comptar  pesca  i 

mines)  per  a  Barcelona  província.  Apareix  clar  el  fet  que  el cens  de  la  

població  dóna  resultats  més  grans  que  el  cens  de  sis anys  desprès.  Però  

això  pot  venir  explicat  perquè  el  cens  de 1927 fou  un  cens  més  rigorós  en  

estricte  relació  al  món  laboral actiu  (en  tot  cas  inferior  a  la  realitat)  

mentre  que  al  cens de  la  població  era  fàcil  l'anotació  genèrica  de  la  

professió. En  aquest  cas  no  sembla  haver-se  produït  la  doble  comptabilitat 

de  professions  si  hora  s'atén  als  totals  generals  assenyalats, exactament  

iguals  a  la  població  de  fet.  Tot  això,  a  part  que no  fóra  inversemblant  

pensar  en  una  reducció  de  la  població  obrera  desprès  de  1920,  que  a  la  



força  ha  d'agafar  el  màxim  de  l' onada  de  treball  generada  per  la  Primera  

Guerra  Mundial.  D'això n'hi  ha  testimonis  aïllats,  personals 53. 

La  conflictivitat  social  a  Barcelona,  amb  el  seguit  d'intents  frustrats  

de  recerca  de  canals  por  a  suavitzar  les  tensions, no  podia  deixar  de  

proclamar  la  necessitat  d'un  cens  obrer  i  patronal.  No  és  ara  el  moment  

d'explicar  amb  detall  tot  aquest fet,  però  sí és important  adonar-se'n  que  els  

intents  de  fer  un cens  obrer  i  patronal,  i  especialment  per  a  Barcelona  

província, sorgeixen  corn  a  l'únic  camí  que  té  l'estat  de  facilitar  una  

intervenció-regulació  dels  conflictes  que  matisin  el  pes  dels sindicats  i  de  

les  organitzacions  patronals.  Un  cens  obrer,  amb l'obligatorietat  d'anotar-s'hi,  

pot  relativitzar  el  pes  dels sindicats,  pot  afavorir  propostes  de  negociació  

mixtes  que  "tinguin  en  compte"  tots  els  obrers  i  no  ja  els  obrers  afiliats. 

Clarament,  per  aquí,  hom  tendirà  a  negar  la  total  representati— vitat  dels  

sindicats.  Però  l'intent  no  era  fàcil.  Havien  fracassa els  treballs  de  l'Institut  

de  Reformes  Socials  en  aquesta  direcció,  buscant  el  coneixement  a  partir  

d'un  "cens  electoral  social" és  a  dir,  d'afiliats a associacions  patronals  i  

obreres,  que hom  volia  alhora  completar  amb  els  "obrers  ocupats"  per  les  

associacions  patronals.  Havien  fracassat  també  els  treballs  basats en  

"enquestes"  als  organismes  estatals  i  les  patronals.  Restava l'intent  més  

ambiciós:  l'obligatorietat  per  a  poder  treballar o  donar  feina  de  figurar  en  

una  mena  de  registre  oficial,  el  cens obrer  i  patronal,  que  endegarà  seguint  

idees  anteriors,  la  Dictadura  de  Primo  de  Rivera.  Així,  el  reial  decret  de  

l'11  d'octubre de 1919,  que  significà la creació d'una Comissió de Treball a  

Catalunya,  producte  del  pacte  de  l'estat  amb  la  CNT  i  amb  la  intenció de 

fixar un òrgan de conciliació (igual nombre de patrons i  d'obrers),  fixà  la  

necessitat  de  confeccionar  un  cens  obrer i patronal,  base de l'elecció dels 

vocals patrons i obrers de la  Comissió  (article  4art.).  Però  de  forma  

inversemblant  hom fixava  només  un  termini  de  vuit  dies  (fins  el  20  



d'octubre)  per a  que  tots  els  patrons  fessin  una  llista  dels  obrers  i  

l'enviessin ràpidament  (4  dies)  a  la  Junta  Local  de  Reformes  Socials.  

Aquesta  junta  havia  d'exposar  el  3  de  novembre  les  llistes  convenient ment  

agrupades  fins  el  8  de  novembre.  Ara  bé,  en  aquestes  llistes  no  calia  que  

figuressin  els  aprenents,  perquè,  textualment: "los  aprendices  no  figurarán  

en  las  listas  que  se  confeccionen para  otorgar  el  derecho  al  voto"   (article  

6è.).  Després  d'encarregar  també  a  les  Cambres  de  Comerç  i  d'Indústria,  i  

al  Foment del  Treball,  la  remesa  de  la  relació  de  tots  els  patrons  i  nombre  

d'obrers.  Finalment,  hom  esperava  que  el  28  de  novembre  pogués  quedar  

establert  oficialment  els  censos  patronals  i  obrers de  Catalunya;  llavors,  

fixat  el  procediment  electoral  pel  govern es  faria  l'elecció  de  la  Comissió  de  

Treball  el  7  de  desembre de  1919  (articles  9è  i  10è.).  La  vigilància  del  

cens  havia  de fer-la,  a  partir  de  llavors,  una  oficina  tècnica,  anomenada pel  

govern  (article  15è.).  Com  és  fàcil  imaginar,  ultra  les  dificultats  polítiques  

de  la  constitució  d'aquesta  comissió  mixta  de  treball,  l'elaboració  del  cens  

no  fou  pràcticament  ni  tan sols  iniciada.  Restà,  això  sí,  la  relació  feta  pel  

Foment  de  Tre ball.  Aquest  adreçà  als  industrials  unes  quinze  mil  cartes.  

No contestaren  més  que  12.652  (la  majoria,  segons  sembla,  de  Barcelona  

ciutat).  Aquests  patrons  donaven  feina  a  205.642  obrers majors  de  19  

anys,  repartits  de  la  següent  forma 54: 

1. Indústria  cotonera 65.527      

2. Indústria  llanera 16.784 

3. Indústria  del  cànem  i  del  jute 2.107 

4. Indústria  del  lli  i  de  la  seda 2.184 

5. Indústria  del  blanqueig,  tints  i  empeses 7.652 

6. Indústria  metal�lúrgica 20.732 

7. Indústries  químiques 4.709 

8. Manufactures  de  terra  i  pedres 6.516 

9. Indústries alimentàries 9.905 

10. Indústria dels  cuirs  i  pells 7.502 



11.  Indústria  de  la  fusta 4.773       

12.  Indústria  surotapera 4.269 

13.  Transports 4.474 

14. Indústria  del  paper 3.385 

15. Arts  del  llibre 5.841 

16. Arts de la construcció 9.412  

17. Indústria del cautxú i del cel�luloide  442  

18. Confeccions 9.067  

19. Serveis  d'electricitat,  aigua  i  gas 4.574 

20.  Mineria  2.636       

21.  Comerç  12.018       

22.  Barbers       1.133   _ 

205.642 

Es  molt  difícil  d'aprofitar  aquest  cens,  sobretot  perquè no  sabem  la  

relació  (o  la  proporció)  de  menors  de  19  anys  i  perquè  tampoc  sabem  

amb  certesa  l'abast,  diríem  geogràfic,  del  mateix,  per  més  que  sembla  

referir-se  bàsicament  a  Barcelona  ciutat,  excepte  en  el  cas  de  la  indústria  

tèxtil.  Només podrem  fer-ne  ús  més  endavant,  juntament  amb  altres  fonts  

disperses,  per a  apropar-nos  a  la  dimensió  empresarial  i  concentració  

obrera. D'altra  banda,  la  Cambra  d'Indústria  també  elaborà  el  seu  cens -

basat  en  la  indústria  surotapera,  paperera,  de  la  pell  i  del tèxtil-  amb  un  

total  de  147.581  obrers  (dels  quals  128.528  corresponien  a  la  indústria  

del  tèxtil) 55. 

Per  més  que  també  amb  resultats  parcials,  una  major  importància  

tingué  la  informació  sobre  el  mercat  de  treball  oberta per l'Institut de 

Reformes Socials el 1920 que, en el cas de Catalunya,  deixà  fora  Barcelona  

ciutat  però  assolí  un  elevat  grau  de  coneixement  local  de  Barcelona  

província.  En  conjunt, com  ja  explicaré  més  endavant,  la  informació  m'ha  

permès  fer  una estimació  a  l'entorn  dels  460.000  obrers  el  1920,  municipi  

per municipi  i  sector  per  sector  (val  a  dir,  però,  que,  estrictament, 



la  informació  de  l'Institut  de  Reformes  Socials  sols  cobreix uns  200.000  

obrers  de  fora  de  Barcelona  ciutat) 56. 

La  història  de  la  Comissió Mixta  del  Treball  i  del  no  nat cens  obrer  i  

patronal  tingué  una  derivació  significativa  en  les queixes  de  l'Institut  de  

Reformes  Socials,  el  qual  durant  el període  fou  de  fet  marginat.  En  

qualsevol  cas  és  obvi  que  el  tema  del  cens  obrer  es  convertí  en  obsessiu  

en  les  relacions  de l'estat  amb  Barcelona.  Així,  per  reial  decret  del  15  

d'octubre de  1921  (era  ministre  de  treball  Leopoldo  Matos)  es  creà  una 

Delegació  Provincial  del  Ministeri  de  Treball  a  Barcelona.  La seva  missió  

peremptòria  era  l'elaboració  del  cens:  hom  li  concedia  només  dos  mesos  

per  a  "clasificar  y  agrupar  las  industrias, profesiones,  oficios y  especialidades  

productoras  de  la  provincia  de  Barcelona,  en  razón  del  respectivo  interés  

profesional, patronal  y  obrero"  (article  2on))  i  quatre  per  a  formar  "los 

censos  patronales  y  obreros  correspondientes  a  cada  uno  de  los grupos  

profesionales  y  demarcados"  (article  3er.).  Com  és  sabut,  aquesta  

classificació  i  els  censos  havien  de  servir  de  base per a "instituir las 

representaciones obreras y patronales con arreglo a las normas que fíjará el 

Ministerio de Trabajo" (article  10è).  El  delegat  fou  finalment Francesc  d'A.  

Bartrina, i  amb  un  cert  retràs  oferí  la  classificació  demanada  (circular del  

28 de  febrer de  1922,  reproduïda al  suplement del Butlletí Oficial  de  la  

Província  de  l'1  de  març  de  1922).  Aquesta  classificació  amb  petites  

variants  havia  d'ésser  l'adoptada  i  la  que m'ha  servit  de  pauta.  Tanmateix,  

a  causa  del  fracàs  dels  intents del  ministeri  per  a  dictar  la  sindicació  

obligatòria  (reial  decret  del  3  de  novembre  de  1922),  la  Delegació  del  

Treball  a Barcelona  va  desaparéixer,  després  que  el  ministeri  d'Abilio 

Calderón Rojo  hagués  dictat  unes  normes  (el  mateix  3  de  novembre per  al  

manteniment  i  extensió  dels  censos  patronal  i  obrer,  i després  del  fracàs  

en  la  imposició  dels  comitès  paritaris.  La Delegació,  però,  torna  a  ésser  



restablerta  el  març  de  1923.  Llavors  tenia  ja  unes  500.000  inscripcions.  

Tanmateix,  la  seva  publicació  -o  millor  dit,  la  publicació  dels  resultats  

globals per  sectors  de  Barcelona  ciutat  i  de  Barcelona  província-  hauria 

d'esperar  el  1927,  en  ple  temps  de  la  Dictadura  i  en  relació a  les  

denominades  estadístiques  sobre  l'atur  involuntari  i,  clar a  la  generalització  

del  règim  dels  comités  paritaris 57. 

Els  resultats  del  cens  de  1923  no  poden  ésser  altres  que els  

reproduïts  a  l'"Anuario  de  Estadística  de  España"  de  1922-1923  (Madrid  

1924) 58.  Era  un  cens  referit  al  dia  15  d'abril  de  1923 que  recollia  la  

classificació  ja  comentada,  però  amb  la  incorporació  del  concepte  "altres  

indústries"  que  corresponia,  segons deien,  a  "indústries  agrícoles  i  

professions  liberals"  "y  aquellas  que  no  han  sido  incluidas  en  ninguno  de  

los  ramos  demarcados en el proyecto de classificación de  la  citada Delegación 

Regia".  Ara  bé,  donats  els  resultats  del  cens,  i  el  reial  decret del  3  de  

novembre  de  1922  al  qual  fa  referència,  sembla  clar que  només  inclou  els  

obrers  amb  dret  a  vot  per  als  futurs  comitès paritaris, és a dir, els majors 

de 23 anys (o 19 anys). L'he  incorporat  també  a  la  taula  perquè  constitueix  

sens  dubte  el primer  cans  obrer  seriós,  amb  les  limitacions  apuntades,  per  

a la  província  de  Barcelona.  El  total  d'obrers  censats  era  de  332. obrers  

(lluny  de  les  500.000  inscripcions  promeses,  si  bé  és possible  que  la  

diferència  sigui  en  part  coberta  pels  obrers  menors  de  19  anys).  D'altra  

banda,  l'interès  d'aquest  cens  també afecta,  com veurem,  l'estudi  del  grau  

de  concentració  obrer-empresa  a  Catalunya. 

Com  he  dit,  els  únics  censos  obrers  que  semblen ben  fets són  els  de  

1927-31  que  cobreixen  només  Barcelona  província.  Els resultats  eren donats  

per  trimestres  amb  una  certa  regularitat. En  les  taules,  jo  he  optat  per  

incorporar  els  del  darrer  trimestre.  Es  de  notar  que  les  xifres  del  primer  

trimestre  de  1927  apa reixen  com  a  incompletes,  ja  que  no  sembla  massa  



verosímil  que en  el  transcurs  de  l'any  la  població  obrera  total  de  la  

província  experimentés  un  increment  de  43.624  persones.  Aquest  augment 

pot  ésser  degut  tant  a  l'augment  real  (1927  no  fou  any  de  crisi com a  

l'augment  de  les  inscripcions,  conseqüència  de  la  posada en  marxa  

operativa  del  sistema  dels  comitès  paritaris.  Ara  bé, en  qualsevol  cas,  les  

xifres  són  comparables  amb  les  del  cens de  1920,  que  ja  hem  comentat:  

449.440  persones  el  1920  i  455.07. (466.178  si  s'inclouen  els  aturats)  a  

finals  de  1927.  No  és  ara encara,  el  moment  d'analitzar  amb  detall  

l'evolució  de  les  xifres  d'aquest  cens.  N'hi  ha  prou amb  intentar  unes  

observacions de  conjunt 59. 

Hem  vist  com  les  fonts  més  importants  es  refereixen a  Barcelona  

ciutat  i  a Barcelona  província.  Resta  per  a  completar  el quadre  català  

una  font  -incompleta  també-  que  permetrà  d'assenyalar  molt  

aleatòriament  una  aproximació  a  l'evolució  de  la  població  obrera  a  

Girona,  Lleida  i  Tarragona.  A  més  dels  censos  de 1900  i  de  1920  ja  

comentats  hi  ha  la  publicació  por  part  de  l' Institut  de  Reformes  Socials  

i  del  "Boletín  Oficial  del  Ministe-rio  de  Trabajo"  el  1927  d'una  enquesta  

adreçada  al  coneixement de  l'evolució  dels  sous.  Aquesta  enquesta  dóna  

també  xifres  d' obrers  segons  indústries.  La  relació  treballada  d'aquestes  

és a  la  taula  C-3.  La  comparació  amb  els  censos  de  1900  i  de  1920 

permeten d'avançar  algunes  xifres  estimatives  globals.  Per al 1930  

comptem  amb  una  font  similar i  Apuntes  para  el  momento  de  la industria  

española  en  1930  (2  volums)  del  Ministeri  d'Economia' 

Nacional,  Consell  d'Indústria.  Per últim, hom no ha d'oblidar la informació del 

mateix butlletí de l'institut de Reformes Socials de  1920  sobre  el  mercat  del  

treball  a  Catalunya. 

Finalment,  i  tenint  molt  present  les  consideracions  limitatives  fetes,  

es  poden  simplement  avançar  unes  poques  hipòtesis respecte  de  l'evolució  



de  la  població  obrera  a  Catalunya.  Globalment,  aquesta  evolució  hauria  

estat 60: 

1877 240.000 1920 500.000/525.000 

1887 280.000 1927 520.000 

      1900 290.000 1930 580.000 

1905 300.000 1936 (580.000) 

Dos  moments  sobresurten:  1878-87  (els  anys  de  la  febre  d'or i  

1915-20  (els  anys  de  la  Primera  Guerra  Mundial).  En  el  primer cas,  es  

féu  el  salt  cap a  una xifra  de  300.000 que  hauria de romandre  estable  

en  els  primers  anys  del  segle;  en  el  segon,  la població  obrera  es  situà  

en  el  mig  milió  de  persones.  Dit  d'una altra manera: amb la febre d'or els 

obrers haurien passat de representar un 13% a un 15% de la població total 

catalana; amb la  primera  guerra  mundial,  s'hauria  passat  d'aquest  15%  

a més d'un  20%. 

Es clar que en una gran part -més endavant ho veurem amb detall- la 

població obrera es concentrà a la província de Barcelona» un 73,01% del total dels 

obrers en 1877, un 71,83% en 1887, un 72,13% en 1900, un 85,57% en 1920, un 

88,37% en 1930. És a dir, el creixement del nombre d'obrers a partir de 1915-20 

es produí sobretot a Barcelona província, mentre que la població obrera  de  

Girona,  Lleida  i  Tarragona  sembla  que  romangué  força estable 61. 

                1877 1887       1900  1914          1920 1925       1930 

Girona       28.816 33.261 (36.472) 25.441     28.784 28.318    31.94 

Lleida        11.501 14.558 13.141 (7.266)   17.196 (9.756) 

Tarragona  24.698 32.188 33.294 (11.714)   30.257 (15.907)  25.86 

Tot  plegat  pot  veure's  en  el  gràfic  10,  que  intenta  posar en  relació  

el  creixement  de  la  població  total,  el  creixement  de la  població  urbana  

(municipis  de  més  de  5.000  habitants),  amb  les estimacions  fetes  aquí  

sobre  l'evolució  de  la  immigració  i  de la  població  obrera. 



 

 



Concentració  empresarial  í  població  obrera 

Com hem vist,  la població obrera catalana roman,  en conjunt 

relativament  estable  fins  a  la  Primera Guerra Mundial,  amb  unes 300.000  

persones  actives  (un  14/15% del  total  de  la  població) i és  en els anys de  la 

guerra en què es produeix un salt importants  es  passarà  a  les  500.000  

persones  (un  20/22% del  total  de la  població).  Posteriorment,  el  creixement  

és  més  lent  i  pausat i  hom ha  de  situar  el  1936  en unes  580.000  

persones  (un  20%). El  que  ara  interessà,  però,  és  una  anàlisi  més  

detallada  de  les xifres  globals  que  fins  ara  han  estat  usades.  Un  primer  

aspecte es  destaca  d'entrada  si  hom vol  apropar-se  a  una  caracterització 

significativa d'aquesta  població  obrera.  I  ós  el  fins  a  quin punt  la  població  

obrera  treballa  en  petites,  mitjanes  o  grans empreses  (industrials  o  

comercials).  La  població  obrera  catalana  treballà  fonamentalment  en petites  

i  mitjanes  empreses,  com ós  fàcil  de  veure  amb  unes  poques  xifres  

referents  a  Barcelona província,  és  a  dir,  al  lloc  més  industrialitzat.  La  

proporció obrer/patró  era,  globalment 62: 

1920 1923   1927 

Indústria 1:14,84 1:13,60 1:16,80 

Comerç 1:  2,79 1:  2,03 1:  3,02 

Indústria  i  comerç     1:88,66 1:  7,55 1:  9,59 

Com  és  lògic,  aquestes  xifres  de  mitjana  amaguen diferències  

acusades,  tant  de  tipus  geogràfic  com  sectorial.  En terme generals,  a 

Barcelona  ciutat  es  dóna,  producte  sens  dubte  del volum de  la  població,  

una  relació  més baixa, amb  un major  pes de  la  petita  empresa,  que  no  a  

la  resta  de  la  província.  Per a Barcelona ciutat les mitjanes  globals serien 63: 



1920 1923 1927 

Indústria 1:12,68 1:13,54 1:15,35 

Comerç 1:  3,10 1:  2,28 1:  3,32 

Indústria  i  comerç       1:  7,12 1:  6,77 1:  8,12 

En lógica  correspondència amb  el  pes  relatiu de  sectors  de 

més  alta  concentració  empresarial,  les  zones  de  Barcelona  província  amb  

xifres  majors  eren  el  1923  les  de  Manresa,  Sabadell  i Terrassa  (1:12,30  en  

conjunt),  Arenys  de  Mar,  Granollers  i  Mata-ró  (1:9,71)  i  Berga-Vic  (1:8,26),  

gràcies  al  pes  de les  indústries  minera  i  tèxtil,  tèxtil  i  del  paper  i  cartró,  i  

tèxtil  i minera,  respectivament.  Per  a  tota  Catalunya  només  podem  avançar 

unes  xifres  de  1920,  xifres  que  no  semblen  extemporànies:  1:10,71 per  a  

la  indústria)  1:2,25  per  al  comerç;  1:6,70  globalment. 

És  a dir,  de  manera  com  sempre  aproximativa,  tindríem  que entre  el  

1920  i  el  1930  hi  havien  de  14  a  17  assalariats  per patró  a  la  indústria  

dé  Barcelona  província,  mentre  que  en  el comerç  les  xifres  oscil�larien  

entorn  del  dos  o  tres  assalariats per  botiguer.  A Barcelona  ciutat  les  xifres  

serien  ben  semblants per  a  comerç  i  una  mica  més  baixes  per  a  la  

indústria. 

L'anàlisi  sectorial  permet  d'aprofundir  més  la  imatge.  Si continuem amb  

Barcelona  província,  els  sectors  de  major  concentració  (relació  major  a  

1:20)  eren  el  1923: 

Serveis  Públics 1:133,04 

Tèxtil 1:  64,38 

Mines 1:  60,27 

Ram  de  l'aigua 1:  50,67 

Ceràmica  i  vidre 1:  38,86 

Paper  i  cartró 1:  20,15 

Com  es  pot  comprovar  en  el  següent  quadre : 



Cens  patronal  i  obrer  de  la  província  de  Barcelona  del  15  d'abril 

de 1923 64  

Grups  d'indústria    Patrons    Obrers Relació patró obrer 

Pesca  300   966        1:   3,22 

Mines  i  pedreres  41    2.471 1: 60,27 

Tèxtil    1.766           113.695 1: 64,38 

Ram  de  l'aigua 236 11.958 1: 50,67 

Metal�lúrgia 2.774 31.538 1: 11,37 

Construcció 1.526 22.220 1: 14,56 

Fusta  i  suro 2.794 11.088 1:   3,97 

Química 693 10.303 1: 14,87 

Cuiros  i  pell 965 5.661 1:   5,87 

Ceràmica  i  vidre 151 5.868 1: 38,86 

Paper  i  cartró 208 4.191 1: 20,15 

Gràfiques 637 7.608 1: 11,94 

Alimentació 2.662 9.457 1:   3,55 

Confecció 2.921 15.741 1:   5,39 

Artístiques  i  científiques                 566 2.437 1:   4,31 

Transport 691 6.699 1:   9,69 

Comerç 23.051 46.882 1:   2,03 

Serveis  públics 137 18.226 1:133,04 

Altres  indústries 1.952 5.803 1:   2,97 
_______________________________________________________________ 

Total     44.071          332.812 1:  7,55 
_______________________________________________________________ 

Total  (excepte  comerç)                    21.020          285.930 1: 13,60 
_______________________________________________________________ 

Si  s'extrapolen  les  xifres  de  patrons  al  1927,  i  utilitzem el  cens  

obrer  d'aquest  any,  amb  la  qual  cosa  é's  de  suposar  que les  relacions  

patró/nombre  d'obrers  apareguin  sobrevalorades (poden  ésser  considerades  

com  a  uns  màxims),  tindríem  com  a  sectors  de  major  concentració  obrera  

els  següents: 

Grup  d'indústria Patrons Obrers  Relació  patró/ob 

Serveis  Pública    137  22.255                  1:162,45 

Mines     41     3.497                  1:  85,29 

Tèxtils 1.766    140.647                 1:  79,64 

Ramo de  l'aigua    236    14.664                 1:  62,14 



  Ceràmica  i vidre                   151   6.360     1:  42,12 

  Paper  i  cartró  208   5.277 1:  25,37 

  Construcció  11.586 35.159 1:  23,04 
_______________________________________________________________ 

  Total 4.065 227.859 1:  56,05 
_______________________________________________________________ 

Cal  recordar  que  dins  de  Serveis  públics  figuren  la  producció  d'aigua,  

llum,  força  i  calefacció,  els  ferrocarrils  i  tramvies,  els  grans  transports,  les  

comunicacions  i  els  serveis  municipals.  Tenim  per  tant  dibuixats  com  a  

sectors  moderns,  amb alta  concentració  obrera,  la  indústria  elèctrica  i  del  

gas,  el gran  transport,  les  comunicacions,  les  mines,  el  tèxtil  i  el  ram de  

l'aigua)  més  enllà  resten  la  construcció  (amb  ceràmica  i  vidre)  i  el  paper  i  

cartró.  Tanmateix,  aquesta  llista  és  enganyosa:  els  minaires  no  arriben  a  

4.000,  el  paper  i  cartró  són  poc més  de  5.000.  Són  sectors  concentrats,  

però  petits.  Cal  fer  notar també,  l'absència  en  la  llista  del  sector  

metal�lúrgic  i  és  que fora  d'algunes  empreses  (com  per  exemple  La  

Maquinista,  ella  sola  amb  1.300/1.500  obrers,  o  Construccions  Torras,  amb  

500),  la gran  majoria  són  petits  tallers 65. 

Un  darrer  joc  numèric  pot  aclarir  més  la  visió  del  grau  de 

concentració  dels  obrers  industrials.  El  1927  tenim  que:  els sectors  

industrials  amb  concentració  empresarial  elevada  (proporció  mitjana  superior  

a  1:20)  tenen  les  següents  xifres:  4.065 empresaris,  227. 859  obrers  i  una  

proporció  patró/obrer  de  1:56,0 Per  la  seva  banda,  els  sectors  industrials  

amb  un  elevat  grau de  petita  empresa  (menys  d' 1:20),  tenen:  39.993  

empresaris, 194.695  obrers  i  una  proporció  d'1:4,87.  Es  a  dir,  quasi  la  

meitat  de  la  població  obrera  de  Barcelona  província  treballava  en sectors  

on  la  proporció  mitjana  era  d'un  1:5,  mentre  que  l'altra  meitat  ho  feia  en  

sectors  amb  una  proporció  mitjana  d'1:56 66. 

Òbviament,  amb això es  pot matisar el  pes tan aclaparador de  la petita  

empresa  que  les  xifres  globals  amagaven.  Si  els  mateixos càlculs  els  fem  



amb  les  dades  més  estrictes  de  1923  tenim,  de manera  força  semblant:  

sectors  industrials  amb  una  proporció  mitjana  superior  a  l'1:20:  2.539  

empresaris,  156.412  obrers  (47% del  total  d'obrers)  i  1:61,60  de  proporció;  

sectors  industrials amb  un  elevat  grau  de  petita  empresa:  41.532  patrons,  

176.400 obrers  (53*  del  total)  i  1:4,25  de  proporció.  Per  últim,  si  del 

conjunt  de  sectors  en  els  quals  domina  clarament  la  petita  empresa  

separem  el  cas  del  comerç,  llavors  la  distribució  serial 67: 

Per  al  1923: patrons obrers proporció 

Més  d'1:20  2.539 156.412  1:61,60 

   (47%) 

Menys  d'1:20 18.481  129.518  1:  7,01 
  (38,92%) 

Comerç 23.051    46.882  1:  2,03 

  (14,09%) 

Per  al  1927 

Més  d'1:20 4.065  227.859  1:56,05 

  (53,97%) 

Menys  d'1:20 16.942  124,977  1:  7,38 
  (29,58%) 

Comerç 23.051   69.718  1:  3,02 
  (16,50%) 

En  definitiva,  sembla  clar  que  a  Catalunya  (en  tot  cas  a Barcelona  

província)  hi  havia  alguns  sectors  que  pel  seu  volum i  el  grau  de  

concentració  hom  podia  considerar  més  o  menys  moderns  i  amb  un  pes  

específic  important  dins  el  conjunt  de  la  po-blació  obrera.  Aquests  eren 68: 
1923 

  Patrons Obrers Proporció 

Serveis Públics 137 18.226 1:133,04 

Tèxtil  i  ram  de  l'aigua            2.002 125.653 1:  62,76 

Construcció  i  ceràmica             1.676 28.088 1:  16,75 
     _______________________________________ 

3.816 171.967 1:  45,06 

 

 



 

 

1927 

Serveis  Pública 22.255 1:162,45 

Tèxtil  i  ram  de  l'aigua 155.311 1:  77,58 

Construcció  i  ceràmica 41.519 1:  24,76 
     _______________________________________ 

3.816 219.085 1:  57,41 
_________________________________________________________________ 

Fora  d'això,  la  resta  dels  obrers  (ja  hem  parlat  de  l'excepció  dels  

minaires  i  dels  treballadors  del  paper  i  cartró)  treballaven  molt  

majoritàriament  en  empreses  petites  i era, per tant,  una  població  obrera  

dispersa.  Els  treballadors  de  la  metal�lúrgia,  del  comerç,  de  gran  part  del  

transport,  de  la  fusta,  de la  química  o  de  la  confecció,  ho  feien  en  sa  

majoria  en  empreses petites. 

Tota  aquesta  visió  pot  venir  confirmada  en  alguns  dels  seus 

aspectes  si  hom  fa  ús  del  cens  elaborat  per  la  Cambra  Industrial el  1919.  

El  resum  global  de  la  seva  informació  (que  afecta  a 2.525  fàbriques  i  

147.581  obrers)  és 69: 

Fàbriques Obrers Proporció 

Indústria  del  cotó 

Regenerats                                         5 31              1: 

Filats                                              266 35.358 1:132,91 

Teixits                                            632 48.639 1:  76,96 
______________________________________________________________ 

     903 84.023 1:  93,05 

Punt                                               149 7.163 1:  48,07 
______________________________________________________________ 

 1.052 91.186 1:  86,68 

Indústria  de  la  llana i  de l'estam 

Regenerats                                       78 2.261  1:  28,99 

Filats                                              133   6.069  1:  45,63 

Teixit                                              175 10.805 1:  61,74 

Punt                                                 27 2.352  1:  87,11 
______________________________________________________________ 

                                                      413 21.487 1:  52,03 



Indústria  de  la  seda  

(Filat)                                                15   213 1:  14,20 

Teixit                                                 42 22882   1:  68,62 
_________________________________________________________________ 

57 3.095 1:  54,30 

Indústria  del  lli  i  del  cànam  

Agramat                                               2 66    1:  33 

Filat                                                     8 3.942 1:492,75 

Teixit                                                 36 1.162 1:  32,28 
_________________________________________________________________ 

 46                   5.170 1:112,39 

Ram  de  l'aigua                               242 7.590 1:  31,36 
   
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Total  indústria  tèxtil                     1.810 128.528 1:  71,01 

Indústria  surotapera                        170 7.834  1:  46,08 

Indústria  paperera                            75 2.696  1:  35,95 

Indústria  de  la  pell                        470 8.523  1:  18,13 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Total  suro,  paper,  pell                 2.525  147.581  1:  58,45 
i  tèxtil 

_________________________________________________________________ 

Per  a  Barcelona  província,  la  informació  de  1919  donaria  el: 

següents  resultats:  

Fàbriques             Obrers          Proporció 

Indústria  del  cotó 

Regenerats                                          5     31 1:    6,20 

Filats                                               210    27.078 1:128,94 

Teixit                                              582  44.714 1:  76,83 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Punt                                               124 6.000 1:  48,39 
_________________________________________________________________ 

 921 77.823 1:  84,50 



Indústria  de  la  llana i  de  
l'estam 

Regenerats                                      67   2.042 1: 30,48 

Filat                                            118   5.784 1: 49,02 

Teixit                                             157 10.261 1: 65,36 

Punt                                                18   1.750 1: 97,22 
_______________________________________________________________ 

360 19.837 1: 55,10 

Indústria  de  la  seda 

Filat                                                15 213  1: 14,20 

Teixit                                              39 2.223 1: 57,00 
  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

54 2.436 1: 45,15 

Indústria  del  lli  i del  
cànem 

Agramat 

Filat                                                 8 3.942 1:492,75 

Teixit                                             32 1.050 1:  32,81 
________________________________________________________________ 

      Ram de l'aigua                              237 7.543 1:  31,83 
      _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Total  indústria  tèxtil                  1.612 112.631 1:  69,87 

Indústria  surotapera                       19     94 1:    4,95 

Indústria  paperera                         43 1.738 1:  40,42 

Indústria  de  la  pell                     392 7.784 1:  19,86 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Total  tèxtil,  suro,               2.066 122.247 1:  59,17 
paper  i  pell 
________________________________________________________________ 

Finalment,  una  darrera  comprovació  pot  basar-se  en  el  cens 
elaborat  el  1919  pel  Foment  de  Treball.  Cal  advertir  que  aquí només  
figuren  els  obrers  de  més  de  19  anys  i  que  per  tant  les , relacions  han  
d'aparèixer  a  la  força  una  mica  infravalorades: 

Patrons Obrers Proporció 

Indústria  del  cotó                      1.075 65.527 1:  60,96 

Indústria  de  la  llana                    395 16.784 1:  42,28 

Ind.  cànem  i  jute                        125   2.107 1:  16,86 

Ind.  del  lli  i  seda                         41   2.184 1:  53,27 

Ram  de  l'aigua                            180   7.652 1:  42,51 
________________________________________________________________ 

Total  tèxtil                                1.818 94.254 1:  51,84 
________________________________________________________________ 



Mines   19  2.636 1:138,74 

Manufactures  de  terres 425 6.516 1: 15,33 
i  pedres 
________________________________________________________________ 
Total  mines  i  pedreres 444 9.152 1:  20,61 
________________________________________________________________ 
Metal�lúrgia 1.119 20.732 1:  18,53 
________________________________________________________________ 
Arts  de  la  construcció 328 9.412 1:  28,70 
________________________________________________________________ 
Indústria  de  la  fusta 798 4.773 1:    5,98 
Indústria  surotapera 198 4.269 1:  21,56 
________________________________________________________________ 

Total  fusta  i  suro 996 9.042 1:    9,08 
________________________________________________________________ 
Indústries  químiques 311 4.709 1:  15,14 
Cautxú,  cel�luloide   29     442 1:  15,24 
________________________________________________________________ 

Total  químiques 340 5.151 1:  15,15 
________________________________________________________________ 
Indústria  del  cuiro  i 496 7.502 1:  15,13 
de  la  pell 
________________________________________________________________ 
Indústria  del  paper 173  3.385  1:  19,57 

________________________________________________________________ 
 Arts  del  llibre 402  5.841  1:  14,53 
________________________________________________________________ 
Indústria  alimentària               2.061  9.905  1:    4,81 

________________________________________________________________ 
Confeccions 618  9.067  1:  14,67 

________________________________________________________________ 
Transports 225  4.474  1:  19,88 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Total 9.264 192.491 1:  20,78 

Comerç 3.190   12.018 1:    3,77 

Barbers 198     1.133 1:    5,72 
________________________________________________________________ 

Total 12.652 205.642 1:  16,25 
__________________________________________________________________ 

Aquesta  informació  hom  l'ha  de  suposar  referida  bàsicament a  

Barcelona  província  i,  més  encara,  a  Barcelona  ciutat.  En  l' anàlisi  

comparativa  de  les  diverses  relacions    obrer/patró  trobades,  cal  tenir  en  

compte  que  forçosament  hem  de  suposar  que les  dades  recollides  per  la  

Cambra  Industrial  i  les  recollides pel  Foment  del  Treball  són  producte  en  sa  

major  part  de  les  empreses  més  importants  del  país.  Així  tenim  que  el  cens  

del  Foment dóna  una  relació  global  d'1:20,78  en el  sector  industrial  i  d' 



1:16,25  si  hi  incorporem  el  comerç.  Relació  clarament  superior a  la trobada 

per nosaltres  per a 1920  (1:14,84 i  1:8,66,  respectivament)  fent  ú's  del  cens  

de  la  població  (sobre  un  total  de 449.440 treballadors i no de 205.642, xifra 

assolida pel Foment). 

Amb  unes  diferencies  que  serien  encara  més  grans  si  el  cens  del Foment  

hagués  incorporat  els  obrers  de  menys  de  19  anys. 

Ara  bé,  fora  d'aquest  cas  global,  es  pot  intentar  en  alguns casos  la  

comparació  sectorial.  Especialment  per  als  sectors  on la  informació  assolida,  

sigui  per  la  Cambra,  sigui  pel  Foment, fou  important.  Així,  en  el  cas  del  

tèxtil:  1:69,87  (Cambra,  1919), 1:51,84  (Foment,  1919),  1:62,76  (cens  de  la  

Delegació  del  Treball,  1923).  0  en  el  cas  del  paper:  1:19,57  (Cambra),  

1:20,15 (Delegació  del  Treball).  El  cas  del  metall:  1:18,53  (Cambra,  

comptabilitzant  1.119  empresaris  i  20.732  obrers)  i  1:11,37  (Delegació,  2.774  

empresaris  i  31.538  obrers).  En  qualsevol  dels  casos,  crec  que  no  s'altera  

massa  la visió  bàsica  donada  sobre els  sectors  amb  un grau més  elevat  de  

concentració  empresarial, així  com  sobre  el  volum  aproximat  dels  mateixos. 

Fins  ara,  tota  l'anàlisi  s'ha  centrat  en  el  cas  de  la  pro-víncia  de  

Barcelona.  Poden veure's  a  la  taula  C-2  les  xifres d'obrers  per  sectors  a  

Barcelona  ciutat  i  hom  podria  repetir, sense  aportar  massa  més  al  ja  dit,  els  

càlculs  fets  per  a  tota la  província.  Ara  bé,  sí  que  val  la  pena  considerar  

específicament  la  resta  de  províncies  catalanes,  malgrat  que  les  fonts 

bàsiques  són  encara  més  incompletes. 

En  el  cas  de  Girona,  només  puc  aportar  informacions  parcials per  a  

1919  i  1930 70. 



1919 

Fàbriques Obrers Proporció 

Industria  del  cotó 

Filat 39 6.346 1:162,7 

Teixit 13 1.914 1:147,2 

Punt 10 445 1:  44,50 
__________________________________________________________________ 

62 8.705 1:140,40 

Llana  1  estam 

Regenerats 11 142 1:  12,91 

Filat 11 235 1:  21,36 

Teixit 18 544 1:  30,22 

Punt 9 602 1:  66,89 
__________________________________________________________________ 

49 1523 1:  31,08 

Lli,  jute.  cànem 

Teixit 4 112 1:  28,00 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil 115 10.111 1:  58,09 

Cuiros  i  pell 46 278 1:    6,04 

Paper 17 753 1:  44,29 

Ind. surotapera 151 7.740 1:  51,26 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil,  suro, 329 19.111 1:  58,09 
paper  i  cuiro 

__________________________________________________________________ 

1930 

Filats  i  teixits  de 95 9.857 1:103,76 
cotó  i  llana 

Gèneres  de  punt 31 1.808 1:  58,32 

Teixit  de  jute 5 98 1:  19,60 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil 131 11.763 1:  89,79 

Blanqueria 23 344 1:  14,96 

Paper 12 623 1:  51,92 

Suro 205 5.735 1:  27,98 

Metall 49 678 1:  13,84 

Alimentació  (farina) 36 265 1:    7,36 

Pedra  artificial 21 335 1:  16,95 

Centrals  elèctriques 74 286 1:    3,86 
__________________________________________________________________ 
Total 551 20.050 1: 36,39 



A  aquestes  relacions  es  pot  afegir,  encara,  que  el  1933  a 

la  pesca  hi  havia  4.318  obrers  i  1.048  patrons,  és  a dir,  amb una  relació  

1:4,12.  I,  en un altre  sentit,  que  el  1920  hi  havia en el  comerç  961 

treballadors  i 4.325 patrons (és a dir,  1:0,22) 71.   Hi ha unes poques 

constatacions a fer.  De primer,  una forta correspondència  de  l'estructura  del  

tèxtil  gironí  amb  la  de  Barcelona  província;  si  de  cas,  una  petita  tendència  

a  un  major grau  de  concentració  a  Girona  (especialment  al  filat  de  cotó). 

També  es  pot  assenyalar  la  semblança  en  els  casos  del  paper  i en  el  del  

metall.  Si  ens  fixem  en  els  sectors  amb  una  proporció per  damunt  d'un  

1:20,  tenim  que  a  Girona  el  1919  treballaven 18.833  obrers  (tèxtil,  suro,  

paper)  en  283  fàbriques,  és  a  dir, en  una  proporció  d'1:66,55,  relació  que  

és  difícil  de  comparar amb  l'equivalent  a  Barcelona  província  donat  el  

diferent  abast de  les  informacions  estadístiques  respectives.  En  tot  cas,  fent 

uns  càlculs  similars,  per  al  1930  tindríem  que  els  sectors  per damunt  de  la  

proporció  1:20  eren:  els  mateixos  de  1919 (tèxtil, paper  i  suro)  amb  un  

total  de  348  fàbriques  i  18.121  obrers,  amb una  relació  de  l'1:52,07.  

L'explicació  de  la  diferència  es  deu a  la  davallada  i  crisi  de  la  indústria  

surotapera  aquells  anys. 

En  el  cas  de  Tarragona 72,  de  manera  semblant,  podem  avançar 

alguna  informació  parcial  per  a  1919  i  1930: 

1919 

Fàbriques Obrers Proporció 

Cotó 
  
Filat 12  1.075 1: 89,58 

Teixit 32  1.675 1: 52,3 

Punt 14     699  1: 49,9 
__________________________________________________________________ 

 58            3.449 1: 59,4 



Llana 

Filat 2 40  1: 20,00 

Seda 

Teixit 3 659   1:219,67 

Ram  de  l'aigua 5 47 1:  9,40 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil 68 4.195 1:  61,69 

Cuiros  i  calçat 25 389 1:  15,56 

Paper 14 205 1:  14,64 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil,  cuiros,  107 4.789 1:  44,76 
paper 
__________________________________________________________________ 

1930 

Filats  i  teixits  de 35 2.380 1:  68,00 
cotó  i  llana 

Gèneres  de  punt 17 262 1:  15,41 

Seda 5 950 1:190,00 

Altres 6 130 1:  21,67 

Ram  de  l'aigua 18 169 1:    9,39 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil 81 3.891 1:  48,04 

Mines 10 980 1:  98,00 

Pedreres 18 180 1:  10,00 
__________________________________________________________________ 

Total  mines  i  pedreres 28 1.160 1:  41,43 

Metal�lúrgia 262 1.040 1:    3,97 

Cuiros  i  pells 55 460 1:    8,36 

Química 80 1.080 1:  13,50 

Paper  i  cartró 12 300 1:  25,00 

Arts  gràfiques 30 200 1:    6,67 

Boters 29 287 1:    9,90 
__________________________________________________________________ 

Total 577 8.418 1:  14,59 
__________________________________________________________________ 

A  aquesta  relació  es  poden  afegir  els  casos  especials  del comerç  per  a  

1920  amb  3.409  patrons  i  3.448  obrera  (1:1,01)  i el  de  la  pesca  per  a  

1933,  amb  289  patrons  i  3.674  obrers  (1:12,71).



En  el  cas  de  Tarragona,  la  indústria  més  desenvolupada  (amb  un major  grau  de  

concentració)  es  centrava,  doncs,  el  1930  en  el tèxtil  i  el  ram de  l'aigua,  les 

mines  i  pedreres,  el paper  i part del sector químic  (Flix), amb un total de 5.851 

treballadors i  122  empreses, amb  una  relació  per  tant  d'1:45,96,  una  mica  per 

sota  de  l'1:52,07  de  Girona  i l'1:56,05  de  Barcelona.  Tanmateix, cal  tenir  

present,  a  part  del  volum  absolut  de  la  mateixa,  el fot  que  aquests  sectors  

industrials  representaven  a  Tarragona un  22,68%  del  total  de  la  població  obrera,  

mentre  que  a  Girona el  56,73%  i  a  Barcelona  el  53,92%. 

Molt  poca  informació  he  pogut  trobar  per  al  cas  de  Lleida 73.   

1919 Fàbricas Obrers Proporció 

Cotó 

Filat 5 854 1:170,80 

Teixit 5 336 1:  67,20 

Punt 1 19 1:  19,00 
__________________________________________________________________ 

11 1.209 1:109,91 

Llana 

Filat 2 10 1:    5,00 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil 13   1219 1:  93,77 

Cuiros  i  calçat 7 72 1:  10,29 

Paper 1 100 1:100,00 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Total  tèxtil,  cuiros 21 1.391 1:  66,24 
i  paper 

__________________________________________________________________ 

A  això  cal  afegir  que  el  1920,  en  el  comerç  hi  havia  2.393 patrons  i  

4.238  obrers,  és  a  dir,  amb  una  relació  1:1,77.  En definitiva,  la  informació  

trobada  no  permet  de  fer  una  anàlisi semblant  a  les  fetes  fins  ara.  Només  es  

pot  suposar  que  les  dades  de  Lleida  recollides,  encara  més  que  per  als  altres  



casos, han  de  correspondre  a  les  empreses  rals  importants  i  per  tant 

amb un major grau de concentració obrera. 

Com a conclusions generals finals tenim: 

En la indústria catalana és molt nombrosa la mitjana empresa.  Els  treballadors  

o  treballen  en  empreses  molt  petites  (molt d'ells  van  al  taller  i  no  a  la  fàbrica)  

o  treballen  en  empreses que,  en  mitjana,  compten  amb  uns  50  treballadors. 

Els  sectors  industrials  més  moderns  (amb  un  major  grau  de concentració  

empresarial)  són  els  de  l'aigua,  llum,  força,  ferrocarrils  i  tramvies,  gran  

transport,  les  mines  i  el  tèxtil.  A notar  que,  fora  de  la  província  de  Barcelona,  

el  pes  de  la  indústria  tèxtil  és  aclaparador,  per  més  que  a  vegades  hi  cal  

afegir  el  sector  de  les  mines,  la  indústria  dol  paper  i  la  indústria 

surotapera.(tanmateix,  les  mines  i  el  paper  amb  xifres  absolutes  força  petites). 

El  sector  del  tèxtil  pel  seu volum,  extensió  i  grau  de  concentració  

empresarial  és  paradoxalment,  encara  el  1920-30,  el més  modern  a  Catalunya.  

De  tota  manera,  fora  de  Barcelona  i  Girona,  la  indústria  del  tèxtil  és  en  

conjunt  molt  més  artesanal. 

De  manera  molt  aproximada  sembla  que  es  pot  dir  que  els  sectors  

industrialment  més  desenvolupats  representen  en  el  conjunt de  la  població  

obrera  no  agrícola  el  53,92%  a  Barcelona  província,  el  56,73%  a  Girona  i  el  

22,68%  a  Tarragona.  A  Lleida,  encara amb  menor  rigorositat,  potser  un  

13,91%. 

Donat  el  seu  volum  absolut,  cal  la  discussió  específica  sobre  la  

metal�lúrgia  i  la  siderúrgia,  així  com  sobre  la  construcció, Aquests  sectors,  amb  

algunes  excepcions  espectaculars   (la  Maquinista,  Elizalde,  Torras,  etc,  en  el  

metall,  el  Fomento  de  Obras y Construcciones  en  la  construcció)  són 

majoritàriament uns sectors  de  petit  taller  o de  mestres  d'obres  i  colles.  Del  



contrari,  em  sembla  molt  difícil  explicar les  relacions  de  mitjana patró/obrer  que  

he  trobat,  les  més  ajustades  de  les  quals  semblen  ésser  1:11,37  (1923)  i  

1:14,56  (1923).  Ara  bé,  hom  no  pot ignorar,  malgrat  tot,  que  en  part  dels  dos  

sectors  (tant  del metall  com  de  la  construcció)  existien  ja  en  els  anys  vint,  

moltes  empreses  amb  un  nombre  considerable  de  treballadors. 

En  definitiva,  en  els  anys  1920-30,  parlant  en  general, hi  ha  l'obrer  

de  fàbrica  al  tèxtil  i  a  la  indústria del  paper i  de  la  llum,  hi  ha  l'obrer  de  

l'explotació  minera  o  del  ciment i  pedra  artificial,  hi  ha  també  l'obrer  del  

gran  transport  (a  les companyies  de  navegació,  als  transports  públics  -

ferrocarril, tramvies  de  Barcelona -,  al  moll),  l'obrer  de  les comunicacions     

(telèfons,  telègrafs).  Potser  també  l'obrer  d'unes  poques  fàbriques  importants  

del  metall  al  Barcelonès  i  d'unes  poques  grans empreses  de  la  construcció  a  

Barcelona.   Però  una  part  important de  la  població  obrera,   entorn  d'un  

50%,   treballa  de  manera  més dispersa  al  petit  taller  o  a  l'entorn  d'una  

petita  empresa. 

Com  és  obvi,   aquestes  consideracions  es  resenten  del   fet de  no  haver  

pogut  establir  la  divisió  més  precisa  entre  gran, mitjana  i  petita  empresa  dins  

de  cada  sector.  Per  a  pal�liar,  molt limitadament,  aquest  inconvenient,  es  pot  

tenir  present,  a  títol indicatiu,  que  a  l'entorn  de  1930  no  són  masses  les  

empreses amb  un  gran  nombre  d'obrers 74.  

En el  tèxtil,  empreses  de  més  de  1.000  treballadors  eren: 

-Fabra  i  Coats  (1903).  4.000 obrers;  Barcelona,  Sant Andreu,  Torelló,  
Badalona. 

-Sedó  SA  (1846).  2.200/2.300  obrers;  Esparreguera  (colònia  Sedó), Rubí,  Gràcia. 

-La  España Industrial  (1847).   1800/2.000  obrers;  Barcelona  (Sants) Sabadell. 

-Bertrand SA  (1858).  1.000  obrers;  Rubí,  Súria. 

-Viladomiu  SA  (1868,1929).  1.000  obrers;  Gironella,  Puigreig. 

-Burès  SA  (1843).   1.000/1.100  obrers;  Anglès,  Castellbell. 

-Colònia  Güell  SA  (1840,1890).  1.000  obrers;  Santa  Coloma  de  Cervelló. 

-Rosal  SA  (1840).  1.100  obrers;  Berga,  Olvan. 



-Serra  Balet  SA  (1896).  900/1.000  obrers;  Barcelona  (Sants),  Gavà, Ripoll. 

-SA  de  P.H.   lana  (1919).  1.500  obrers;  Terrassa 

Empreses  a  l'entorn  dels  400/500  obrers: 

-Rifà  SA  (1890),  Hospitalet  del  Llobregat,  Malars   (Grub). 

-Sala  (1892),  Hospitalet  del  Llobregat,  Roda  de  Ter. 

-Balet,  Vendrell,  SA  (1894),  Barcelona  (Sants),   Sant  Vicenç  de Castellet. 

-Monegal  SA  (1858),  Cassenes. 

-Pich  i  Aguilera  (1880),  Rubí,  Badalona,  Reus,  Barcelona. 

-Sedes  Ros  (1924),  Mollet. 

-Vives  SA  (1850),  Manresa,  Sant  Fructuós  del  Bages. 

-A.  Aparicio  (1900),  Badalona. 

-H.  Labor  SA  (1910),  Barcelona,  Vilassar  de  Mar,  Súria. 

-T.  Rosés   (1880),  Cornellà  del  Llobregat. 

-M.  Carol  SA  (1850),  Sabadell. 

-M.  Valls  SA  (1901),  Castelladral. 

-Borràs  (1876),  Castellbell  i  Vilar,  Santa  Maria  d'Oló. 

-Sala  y  Badrines  (1838),  Terrassa. 

En  el  sector  del  metall,   les  empreses  més  importants  eren 

a1 Barcelonès: 

a)  Fundició 

-Material para Ferrocarriles y Construcciones,  Barcelona  (Poble Nou)  

-Construcciones Torras,  Barcelona. 

 -Altos  Hornos  de  Cataluña,  l'Hospitalet  del  Llobregat. 

 -Fundiciones Escorsa,  l'Hospitalet del Llobregat,  

 -Industrias  Mecánicas,  Barcelona.  

 -Aceros Eléctricos,  Barcelona  (la Bordeta).  

 -Hierros  y Aceros  moldeados,  Barcelona  (Sants). 

b) Construccions  mecàniques 

-Maquinista  Terrestre  y Marítima  (1855),  Barcelona  (Barceloneta  i Sant  Andreu). 

-Hispano-Suiza  (1899),  Barcelona,  Ripoll. 

-Elizalde  (1909),  Barcelona. 

-Unión  Naval  de  Levante,  Barcelona  (Barceloneta). 



-Ricart  (1924) 51 ,  Barcelona. 

c) Aliatges  durs 

-Indústrias  del  hugsteno,  vanadio  y  molibdeno 

A aquestes  caldria  afegir Bombas  Prat  i  Metalgraf  Española,   
de  Badalona. 

Fora  del  Barcelonès,  eren  importants: 

-Radiadores  Roca,  Gavà. 
-Siemens,  Cornellà. 

-Manufacturas  Casablancas,  Sabadell. 

-Electrica  Industrial  (1910),  Terrassa. 

-Pirelli  (1924),  Manresa,  Vilanova  i  la  Geltrú. 

-Aceros  del  Ter,  Manlleu 

-S.A.  Serra  (300  treballadors) ,  Manlleu. 

En  el  sector  químic  destacaven  pel  nombre  d'obrers:  

-Unión Española  de  Explosivos,  Badalona. 

-Establecimientos  Gaillard,  Malgrat. 

-Barrau,  Malgrat. 
-Electroquímica  de  Flix  SA  (1897),  450  obrers,  Flix. 

En  la  indústria  elèctrica  i  del  gas: 

-Energia  Elèctrica  de  Cataluña  SA  (1903). 

-Sociedad  Productora  de  Fuerzas  Motrices  SA. 

-La  Canadenca,  Barcelona  Traction,  Light  and  Power  Company,  Limited, (1911). 

-Catalana  de Gas y  Electricidad  (1912).  

-Riegos y Fuerzas  del Ebro  SA  (1913). 

En  la  construcció,  per  damunt  de  tot,  el  Fomento  de  Obras y  

Construcciones  (1900),  així  com  la  Companía  General  de  Asfal-tos  y  

Porland,  Asland  (1901). 

En  la  mineria: -Unión  Española  de  Explosivos  

(1925),  Cardona. 
-Minas  de  Potasa  de  Súria,  Súria. 

En  la  indústria  del  transport  ferroviari  i  del  metro,  les     companyies  més  



importants  presents  a  Catalunya  eren: 

-Companía  de  Ferrocarriles  de  Madrid  a  Zaragoza  i  Alicante (M.Z.A) (1856).  
-Compañía  de  los  Caminos  de  Hierro  del  Norte  de  España  (1858).   
-Ferrocarriles  de  Cataluña  SA  (1912).                       

-Compañía  General  de  Ferrocarriles  Catalanes  (1919).  

-Ferrocarril  Metropolitano  de  Barcelona  SA  (1920). 

-Ferrocarril  de  Sarriá  a  Barcelona  SA  (1874). 

Pel  seu  costat,  en  el  transport  marítim  destacaven: 

-Companía  Transatlàntica  (1881). 

-Compañía  Transmediterrínea  (1916). 



No  he  pogut  precisar  el  nombre  d'obrers  de  totes  i  cadascúna  

d'aquestes  empreses,  les  quals,  d'altra  banda,  tampoc  esgoten una  hipotètica  

llista  completa  de  les  firmes  industrials  més importants del  país.  De  tota  

manera,  crec  que  és  fàcil  adonar-se que  a  Catalunya  les  més  grans  

empreses  eren  aquelles  que  superaven  els  mil  treballadors,  amb  algunes  

excepcions  que  superaven els  2.000  com  la  Fabra  i  Coats,  la  Maquinista,  la  

Canadenca  o el  Foment  d'obres  i  construccions.  Fora  d'aquests,casos,  la  gran 

empresa  es  situava  en  general  a  l'entorn  dels  400-500  treballa-dors,  tant  en  

el  tèxtil,  com  en  el  metall,  la  indústria  química, la  indústria  elèctrica  i  la  

mineria.  En  el  cas  dels  transports públics,  en  especial  els  ferroviaris,  només  

superaven  els  mil treballadors  les  dues  companyies  d'abast  espanyol, la  M.Z.A.  

i la  Companyia  del  Nord. 

Per  últim,  em  cal  fer  notar  que  només  he  pogut  assolir,  en el  millor  

dels  casos,  una  certa  visió  "impressionista"  sobre  el tema  proposat  en  

aquest  epígraf,  concentració  empresarial  i  població  obrera,  visió  centrada  en 

els  anys  vint  i  primers  trenta. Donada  la  informació  que  he  recollit,  no  crec  

que  es  pogués  intentar  l'estudi  de  l'evolució  del  grau  de  concentració  

empresarial  en  el  període.  La  qual  cosa,  òbviament,  no  vol  dir  que  en altres  

treballs  no  es  pogui  fer  ni  que  no  es  produïssin  canvis significatius  en  la  

realitat  empresarial  el  1920-30. 



Població  obrera  ciutadana.  Per  a  un  mapa  obrer  de  Catalunya  el 1920-1930 

Fins  ara m'he mogut en la  consideració  global  de  la població  obrera a  

Catalunya.  He  utilitzat  censos  globals,  amb dades d'abast  provincial.  

Malauradament,  no  he  pogut  trobar  la  informació  de  base,  detallada,  

d'aquests  censos.  Tanmateix,  ós  clar l'interès  de  conèixer  la  distribució  

geogràfica,  municipi  per municipi,  de  la  població  obrera.  Es  tracta  de  veure  

fins  a  quin punt  els  obrers  vivien  concentrats  en  determinades  poblacions i  

comarques  i  quin  pes  relatiu li  tenien.  I  es  tracta  de  veure-ho  amb  un  

cert  detall,  no  n'hi  ha  prou,  crec,  en  constatar  el gran  nombre  d'obrers  

que  residien  a  Barcelona  ciutat  i  Barceloní província,  En  un  altre  sentit,  

potser  l'anàlisi  pormenoritzada també  pot  ajudar  a  caracteritzar  el  grau  de  

concentració  de  la indústria  catalana,  així  com  el  seu  real  abast.  El  detall  

del nombre  d'obrers  del  tèxtil,  metall,  construcció,  etc,  poble  per poble,  

sovint  ens  indica  si  el  que  existeix  ós  un  conjunt  de  pe tits  tallers,  

subsidiaris  artesanals  d'unes  economies  locals  ru-rals  o  bé  unes  fàbriques  

que  s'integren  en  una  indústria  més  o menys  disseminada. 

He  elaborat  unes  taules  (C-5),   les  quals,  malgrat  les  limi tacions  de  

què  parlaré  a  continuació,  permeten  una  certa  aproximació  al  tema.  La  

informació  de  base  de  les  mateixes,  exclosos els  censos  globals  per  les  

raons  esmentades,  ha  partit  de  les dades  parcials  publicades  per  l'"Anuari  

Social  de  Catalunya"  de 1914  i  1915,   i  les  més  completes  oferides  pel  

cens  industrial elaborat  per  la  Cambra  Industrial  de  Barcelona  el  1919  i  

per  la Información  acerca  del  mercado  del  trabajo  de  1920  realitzada 

per  l'Institut  de  Reformes  Socials.  Per  a  les  dades  de  1930  he hagut  de  

recórrer  als  Apuntes  para  el  momento  de  la  industria española  en  1930,  



publicats  pel  Consell  d'indústria  del  Ministeri  d'Economía  Nacional,  

completant  la  seva  informació  amb  el  cens de  la  indústria  del  tèxtil  de  

1935.  També  he  utilitzat  algunes dades  parcials  disperses  sobre  la  indústria  

pesquera,  la  del  suro,  etc.  Com  es  pot  veure  fàcilment,   les  primeres  

limitacions provenen  no  ja  del  grau  de  fiabilitat  de  les  estadístiques  usa-

des,   sinó  també  del  caràcter  incomplet  de  la  informació  obtingu-da.  Sens  

dubte,  las  xifres  més  acurades  es  refereixen  a  1919-20, i  són  molt  poc  

rigoroses  i  pobres  les  de  1914  i  les  de  1930.  Hom ha  de  defugir  

clarament  qualsevol  intent  d'assenyalar  una  evolució  numèrica  de  la  

població  obrera  en  tal  o  qual  lloc  a  partir d'aquestes  taules.  De  fet,  el  

resultat  obtingut  només  permet una  certa  aproximació  radiogràfica  a  la  

distribució  de  la  població  obrera  el  1920  i  l'afirmació,  hipotètica,  que  si  hi  

hagueren canvis  en  els  anys  vint  i  trenta,  aquests  no  semblen  haver  

alterat  excessivament  el  mapa  de  1920.  D'altra  banda,  aquestes  taules  no  

permeten  una  comprovació  de  les  dades  incloses  en  altres taules  (en  

especial  la  C-2)  sobre  la  població  obrera  de  Barcelona ciutat,  donat  que  en  

la  Información...  de  l'Institut  de  Reformes  Socials  de  1920  no  figuren xifres  

sobre  la  capital  catalana, i  el  cens  industrials de  1919  només  inclou  dades  

del  sector  del tèxtil,  surotaper,  paper,  cuiros  i  calcat.  Això  no  és  massa  

greu ja que  les  estadístiques  incloses  a  C-2,  especialment  les  de 1923  i  

1927-30  semblen  força  bones.  Més  llastimós  és  el  cas  de la  resta  de  

poblacions  del  Barcelonès,  així  com  d'altres  ciutats industrials  importants  

com  Terrassa,  Sabadell,  etc,  les  quals experimenten  com hem  vist  un gran 

augment  de  la  població  entre 1920  i  1930,  i  ens  trobem només amb  dades  

fiables  sobre  el  nombre  d'obrers  per  a  1920.  En  no  comptar  amb  

estadístiques  acabades de  1930 no  podem  observar el  grau de   

correspondència  entre  l'augment  de  la  població  total  i  el  possible  increment  



del  nombre  d' obrers. 

Per  acabar  amb  aquestes  consideracions  generals  sobre  les taules  C-

5,  només  ara  cal  fer  notar  que  he  mantingut  la  classificació  sectorial  

adoptada  a  les  taules  C-2,  C-3  i  C-4,  que  està basada  en  la  classificació  

d'indústries  fixada  el  1922  per  la delegació  a  la  província  de  Barcelona  del  

Ministeri  del  Treball. Això m'ha  obligat  a  fer  alguns  canvis  en  les  

informacions  de  base  recollides  que  responien  a  altres  criteris  classificatoris 

(el  detall  dels  canvis  en  pot  trobar  en  l'explicació  prèvia  a les  taules) 76.  

He  de  dir,  també,  que  la  informació  recollida  és pràcticament  inexistent  en  

alguns  sectors,  especialment  aquells de  difícil  assimilació  al  món  industrial  

com  és  ara  el  comerç, l'administració  o  les  "indústries  artístiques  i  

científiques" 77. Per  tant,  de  fet,  les  dades  obtingudes  accentuen  la  

consideració industrialista  i  artesanal  de  l'obrer  català. 

Una  primera  aproximació  al  mapa  obrer  de  Catalunya  pot  venir  de  

l'anàlisi  de  la  llista  de  poblacions  catalanes  amb  més de  400  obrers  el 

1920 78:  

Província  de  Barcelona  

Barcelonès 

Badalona,  9.000  obrers.  
Barcelona,   260.000  
l'Hospitalet  del  Llobregat,  5.000  
Santa  Coloma  de  Gramenet,  800 

 
Baix Llobregat 

Cornellà del  Llobregat,  1.500. Esparreguera,  1.850. Martorell,  800. Molins  de  

Rei,  650. Olesa de Montserrat,  1.250. Sant  Boi  del  Llobregat,  650. Sant  Feliu  

del  Llobregat,  1.200. Santa  Coloma  de  Cervelló, 650. 

Vallès  Occidental 

Caldes  de  Montbui,  1.100.  

Castellar  del  Vallès,   1.500.  



Montcada  i  Reixac,  400.  

Rubí,  1.300.  

Sabadell,  13.500.  

Sant  Llorenç  Savall,  400.  

Sentmenat,  450.  

Terrassa,  12.000. 

Vallès  Oriental. 

Granollers,  1750. 

Mollet  del  Vallès,  1.500. 

Sant  Celoni,  625. 

Sant  Feliu  de  Codines,  750. 

Maresme 

Arenys  de  Mar,  500.  

Arenys  de  Munt,  400.  

Calella,  2.000.  

Canet  de  Mar,  1.800.  

Malgrat,  650.  

Masnou,  750.  

Mataró,  5.000.  

Premià  de  Mar,  2.700.  

Sant  Pol  de  Mar,  400.  

Tiana,  700. 

Vilassar  de  Dalt,   1.300.  

Vilassar  de  Mar,  800. 

Garraf  

Sitges, 1.100. 

Vilanova i la Geltrú, 3.700. 

Alt Penedès 

Sant Sadurní d'Anoia, 500.  

Vilafranca del Penedès, 1750 

Anoia 

Capellades,  750. Igualada,  4,250. 

Bages 



Artés,  900. 

Balsareny,  1.000. 

Calders,  600. 

Cardona,  l.000. 

Castelladral,  830. 

Castellbell  i  el  Vilar,  1.500. 

Manresa,  9.500. 

Monistrol,  900. 

Navarclés,  500. 

Sallent,  1.650. 

Sant  Fruitós  de Bages, 500. 

Sant  Joan  de  Vilatorrada,  500. 

Sant  Vicenç  del  Castellet,  800. 

Santpedor,  400. 

Súria,  1.200. 

Bergadà 

Avià,  450. 

Berga,  1.100. 

Casserres,  700. 

Cercs,  1.000. 

Gironella,  1.700. 

la  Pobla  de  Lillet,  500. 

Puigreig,  2.700. 

Osona 

Centelles,   650.  

Gurb de la Plana,  650. Manlleu,  2.000. Masies  de  Roda,  800. 

Masies  de  Voltregà,  700. 

Orís,  500. 

Roda  de  Ter,  550. 

Sant  Vicenç  de  Torelló,  800. 

Torelló,  950. 

Vic, 2.100. 

Ripollès 

Sant  Quirze  de  Besora,  650. 

 



Província  de  Girona 

Alt  Empordà 

L'Escala, 500. Figueres, 800.  

Port  de  la  Selva,  500. 

Baix  Empordà 

La  Bisbal,  600.  

Palafrugell,  2.800.  

Palamós,  2.200.  

Sant  Feliu  de  Guíxols,  2.500.  

Begur,  550. 

Gironès 

Caçà  de  la  Selva,  650.  

Girona,  2.000.  

Salt,  1.200. 

Selva 

Amer,  700. 

Anglès,  1.000. 

Blanes,  600. 

Osor,  400. 

Sant  Hilari  Sacalm,  500. 

Santa  Coloma   de  Farners, 450. 

La Garrotxa 

Montagut,  450.  

Olot,  1.750. 

Sant Joan de les Fonts, 1.000. 

Ripollès 

Campdevànol,  650. 

Camprodon,  350. 

Les  Lloses,  650. 

Ribes  de  Fresser,  600. 

Ripoll,  2.500. 

Sant  Joan  de  les  Abadesses,  1.000 

Baixa  Cerdanya 



Puigcerdà,  700. 

Província  de  Lleida 

Segrià 

Alguaire,  400. 

La  Granja  d'Escarp,  500. 

Lleida,  1.600. 

La  Noguera 

Alfarràs,  400. 

Província  de  Tarragona 

Baix  Camps 

Reus,  5.300. 

Ribera  d'Ebre 

Flix,  500. 

Baix  Ebre 

Ametlla  de  Mar,  790. Tortosa,  500. 

Baix  Penedès 

L'Arboç,   400. 

El  Vendrell,  400. 

Alt  Camp 

Alcover,  400. 

Valls,  1.700. 

Conforme  a  aquesta  estimació,  tenim que  del  total  d'una població  

obrera  catalana xifrada  en  525.000  persones  per  a  1920, vivien  en  llocs  

amb  més  de  400  treballadors  un  màxim  de  430. 365 79  obrers,  és  a  dir,  

el  81,90%.  Amb  un  major  detall,  podem  veure que: 

A Barcelona,  amb  260.000  obrers,  es  concentraven un 49,52% del  

total  de  la  població  obrera  catalana,  é's  a  dir,  pràcticament la  meitat. 



A  Badalona  (9.000),  Sabadell  (13.500),  Terrassa  (12.000)  i Manresa  

(9.500),  efa  el  seu  conjunt,  residien uns  44.000  treballadors,  és  a  dir,  un  

8,38% del  total. 

Després venien l'Hospitalet del Llobregat (5.000), Mataró (5.000), 

Vilanova i la Geltrú (3.700), Igualada (4.250) i Reus (5.300), amb poblacions 

obreres més o menys pròximes als 5.000 obrers, que amb un total de 23.250 

treballadors, representaven un  4,43%  del  total  català. 

Cornellà  del  Llobregat  (1.500),  Esparreguera  (1.850),  Olesa de  

Montserrat  (1.250),  Sant  Feliu del  Llobregat  (1.200),  Caldes de  Montbui  

(1.100),  Castellar  del  Vallès  (1.500),  Rubí  (1.300), Granollers  (1.750),  

Mollet  del  Vallès  (1.500),  Calella  (2.000), Canet  de  Mar  (1.800),  Premià  

de  Mar  (2.700),  Vilassar  de  Dalt (1.300),  Sitges  (1.100),  Vilafranca  del  

Penedès  (1.750),  Balsareny  (1.000),  Cardona  (1.000),  Castellbell  i  el  Vilar  

(1.500), Sallent  (1.650),  Súria  (1.200),  Berga  (1.100),  Cercs  (1.000), 

Gironella (1.700), Puigreig (2.500), Manlleu (2.000), Vic (2.100) Palafrugell 

(2.800), Palamós (2.200), Sant Feliu de Guíxols (2. Girona (2.000), Salt (1.200), 

Anglès (1.000), Olot (1.750), Sant Joan de les Fonts (l,000), Ripoll (2.500), Sant 

Joan de les Abadesses (1.000), Lleida (1.700), Tarragona (1.100) i Valls (1700) 

eren poblacions amb més de 1.000 treballadors. En el seu conjunt sumaven  

62.800  obrers,  és  a  dir,  l'11,96. 

En  la  resta  de  poblacions,  amb  menys  de  1.000  treballadors i  més  

de  400,  hi  havia  un  total  de  40.315  obrers,  el  7,68%  del total  de  la  

població  obrera. 

Finalment,  és  possible  que  uns  95.000  obrers,  el  18,10% del  total,  

residís  en  poblacions  d'una  concentració  obrera  inferior  a  400  treballadors 

80.   

Fora  del  cas  de  Barcelona,  sembla  clar  que  domina  la  disper sió  de  



la  població  treballadora  no  agrícola.  Concentracions  importants  són  només  

les  de  Sabadell,  Terrassa,  Manresa  i  Badalona,  i  si  es  vol,  Reus,  Mataró,  

l'Hospitalet  del  Llobregat,  Igualada  i  Vilanova  i  la  Geltrú.  Significativament,  

aquestes  poblacions  seran  els  caps  de  fila  de  la  difícil  dinàmica  del  

moviment obrer  català  dels  anys  vint  i  trenta  entre  "comarques"  i  

Barcelona. 

Ara  bé,  aquesta  anàlisi  restaria  molt  incompleta  sense  una 

visió  més  comarcal  de  la  distribució  de  la  població  obrera.  A 

partir  de  les  mateixes  taules  esmentades,  hom  pot  aventurat  la 

següent  relació,  com  sempre  a  l'entorn  de  1920  i  tenint  molt 

present  les  limitacions  estadístiques  de  les  taules 81: 

Barcelonès,  277.567  obrers.  

Baix  Llobregat,  10.070. 

Vallès  Occidental,  31.610.  

Vallès  Oriental,  6.260. 

Maresme,  18.205. Garraf,  4.850.  

Alt Penedès,  3.320. Anoia,  6.920. 

Bages,  23.795. Berguedà,  9.414. Osona,  10.745. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Ripollès,  7.160. 

Alt  Empordà,  3.000. 

Baix  Empordà,  9.020. 

Gironès,  5.430. 

Selva,  4.620. 

La  Garrotxa,  4.320. 

Baixa  Cerdanya,  785. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Baix  Penedès,  855.  

Tarragonès,  1.645.  

Alt  Camp,  2.985.  

Baix  Camp,  5.660.  

Conca  de  Barberà,  770.  



Priorat,  345.  

Ribera  d'Ebre,  775.  

Terra  Alta,  20.  

Baix  Ebre,  1.365.  

Montsià,  770. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Segrià,  3.605.  

Garrigues,  315.  

La  Noguera,  810.  

La  Segarra,  260. 

Urgell,  760.  

Alt  Urgell,  100.  

Solsonès,  165.  

Pallars  Jussà,  190.  

Pallars  Subirà,  60.       

Vall  d'Aran,  300.  

Alta  Ribagorça,  5 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Queda  clar,  per  tant,  que  les  comarques  "més  obreres"  de 

Catalunya,  fora del Barcelonès,  on es concentrava el 52,85% del total  de  la  
població  obrera,  eren: 

Vallès  Occidental            31.610  obrers     6,02% del  total 

Bages 23.795 4,53% 

Maresme 18.205 3,47% 

Osona 10.745 2,05% 

Baix Llobregat 10.070 1,92% 

Berguedà 9.415 1,79% 

Baix Empordà 9.020 1,72% 
_________________________________________________________________ 

112.860 21,49% 

És  a  dir,  amb  el  Barcelonès,  390.427  obrers  i  un 74,34% del 

total  de  la  població  treballadora. 

Una visió més gràfica pot obtenir-se en el mapa adjunt, que  

dibuixa  la  distribució  geogràfica  de  l'obrer  no  agrícola  de  Catalunya . 



 

 



Si  hom  observa  amb  una  mica  d'atenció  aquesta  relació,  i  en  especial  les  

taules  que  hi  ha  a  la  seva  base,  apareix  clarament que  fora  del  Barcelonès,  

l'obrer  no  agrícola  de  Catalunya  vol dir o bé treballador del textil o bé treballador 

quasi artesanal. 

Les  excepcions  són  comptadíssimes.  A  destacar  la  indústria  suro-tapera,  en  

decadència,  del  Baix  Empordà  i  de  la  Selva,  o  algun cas  aïllat  com  el  de  

Flix  i  la  indústria  química,  Sabadell  i  Manlleu  i  el  metall,  o  la  mineria  de  la  

Vall  d'Aran  i  Cercs  (la  zo-na  de  Fígols).  Em  sembla  important  intentar  ara  

respondre  de  manera  més  directa  a  una  qüestió  plantejada  algunes  pàgines  

enrera. Quin  ós  el  mapa,  sempre  fora  del  Barcelonès,  de  la  indústria nós  o  

menys  desenvolupada  i  quin  és  el  mapa  dels  treballs  industrials  subsidiaris  

d'unes  economies  fonamentalment  rurals?.  És ben  conegut,  i  pot  ésser  

constatat  amb  les  dades  de  les  taules  C-2  i  C-3,  el  pes  de l'obrer del  tèxtil  

com  a  figura  representativa  de  l'obrer  industrial  de  Catalunya  fora  de  

Barcelona.  Segons aquestes  taules,  la  distribució  provincial  de  la  població  

obrera del  tèxtil  (ram  de  l'aigua  inclòs)  era  la  següent: 

1920 1930 

Barcelona                            159.828 192.860 

Girona                                    5.267 11.763 

Lleida                                        556 915 

Tarragona                               2.200 3.891 
__________________________________________________________________ 

Total  Catalunya 167.851  209.429 

Si  es  té  en  compte  que  a  Barcelona  ciutat  hi  havia  en  aquestes  

dates  47.872  i  53.454  treballadors  del  sector,  tenim  que  fora  de  Barcelona  

treballaven  en  el  tèxtil  119.979  obrers  el  1920 i  155.975  el  1930,  xifres  a  

comparar  amb  els  totals  de  262.960 i  284.538  treballadors  que  residien  el  

1920  i  1930  respectivament,  fora  de  la  capital 82.



El  desglossament per  sectors  de  la població obrera de  fora de  Barcelona  
ciutat  és  el  següent 83: 

1920 1930 

Tèxtil 119.979 155.975 

Construcció 22.250 22.695 

Metall 18.490 20.103 

Comerç 16.483 17.460 

Transports 11.218 6.844 

Fusta  i  suro 10.646 15.789 

Confecció 9.908 9.883 

Altres  indústries 9.381 7.706 

Serveis  públics 7.607 6.409 

Alimentació 7.312 11.417 

Pesca 6.253 8.879 

Mines  i  pedreres 4.872 6.765 

Química 4.434 5.593 

Cuiros  i  pell 4.043 4.293 

Ceràmica  i  vidre 3.596 3.654 

Paper  i  cartró 3.371 3.464 

Gràfiques 1.282 2.166 

Artístiques  i 425 370 
científiques 

(Aturats) 1.409 
__________________________________________________________________ 

Total 262.959 309.565 

(262.960) (284.538) 

Cal  fer  un  comentari  sobre  aquesta  estadística  sectorial. Com  sempre,  

sols  pot  ésser  tinguda  en  compte  en  un  sentit  indicatiu.  És  més  ajustada  la  

columna  que  correspon  a  1920,  donat que  he  pogut  contrastar  diverses  

informacions  i  els  resultats han  aparegut  força  equilibrats,  amb  molt  poques  

diferències.  Potser  els  sectors  on  menys  seguretat  hi  hagi  sigui  el  de  comerç i  

el  de  serveis  públics,  ja  que  per  a  ells  només  m'he  pogut  basar  en  el  cens  

professional  de  1920  de  l'empadronament  de  la  població.  En  canvi,  per  a  les  

xifres  de  1930  són  menys  els  sectors en  què  hi  ha  una  certa  seguretat  



informativa:  el  tèxtil,  el  suro, per al cas concret de  Girona  província,  cuiros  i  

pells,  paper i cartró,  etc.  Sense tenir en compte que per a Lleida província m'he 

hagut de conformar amb dades de 1925 (excepte per al cas 

del  tèxtil).  Per  tant,  les  xifres  que  he  inclòs  aquí  com  a  indicatives  del  volum  

obrer  del  sector  -les  més  de  les  vegades  traslladen  a  1930  xifres  d'anys  

anteriors-  és  molt  difícil  que  puguin  ésser  utilitzades  per  a  assenyalar  una  

evolució;  en  molts casos  només  tenen  un  cert  interès  per  a  contrastar  les  

dades  de 1920. 

En qualsevol  dels  casos  apareix  clar  el  domini  absolut  del tèxtil.  Però  pot  

ésser  útil,  deixant  de  banda  per  ara  el  cas d'aquest  sector,  intentar  veure  en  

quins  llocs  hi  havia  una major  concentració  d'obrers.  Fora  del  metall,  la  

mineria,  el  suro  (i  la  fusta),  són  molts  pocs  els  sectors  que  no  apareixen  

fonamentalment  dispersos. 

Llocs  de  concentració  obrera  important  en  el  metall  són: 

1920 

Badalona,  750. 

l'Hospitalet  del  Llobregat,  550. 

Cornellà  del  Llobregat,  499. 

Sabadell,  1.039. 

Terrassa,  793. 

Mataró,  302. 

Vilanova  i  la  Geltrú,  1.070. 

Manresa,  386. 

Vic,  188. 

Torelló,  177. 

Manlleu,  230. 

Sallent,  203. 

Vilafranca  del  Penedès,  120. 

Igualada,  140. 

Sant  Feliu  del  Llobregat,  128. 

Esplugues  del  Llobregat,  100. 
-------------------------------------------------------------------------------- 



Figueres,  125. Girona,  150.  

Ripoll,  200. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Tarragona,  178. Reus,  215. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Lleida,  177. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Si  d'aquesta  llista  trèiem  els  llocs  on  més  clarament  apa reixen xifres  

importants  donat  el  volum  de  la  població  i  que possiblement  són  producte  

d'una  multiplicitat  de  petits  tallers tenim  clarament  que  fora  del  Barcelonès,  

només  a  les  ciutats més  industrials  hi  ha  una  indústria  del  metall:  Sabadell,  

Ter sa,  Manresa,  Mataró,  Vilanova  i  la  Geltrú.  També,  potser,  Vic Torelló,  

Manlleu,  Ripoll,  Sallent  i  Igualada.  A  notar  que  en major  part  dels  casos  es  

tracta  d'una  indústria  subsidiària  de la  indústria  del  tèxtil,  És  a  dir,  un  cert  

sector  del  metall desenvolupat  a  fora  de  Barcelona,  podria  ésser  estimat  en uns 

7000 treballadors, del total de 18.500 obrers, la major part dels quals  per  tant  

caldria  veure  com  a  la  suma  de  ferrers,  manyans llauners,  etc,  d'un  poble  

determinat  o  d'una  capital  de  comarques o  d'una  província.  Val  a  dir,  d'altra  

banda,  que  aquest  fet vindria  corroborat  per  les  baixes  relacions  empresa/obrer  

en el  sector  que  ja  hem  vist. 

Les  zones  mineres  del  país,  amb  un  important grau  de  con centració  el  

1920  són  fàcils  de  situar: 

Caldes de Montbui, 300. 

Cabrera de Mataró, 101. Calaf,  

145. 

Súria,  500. 

Cercs,  925. 

Bellmunt,  200. 

el  Molar,  128. 

Sant  Carles  de  la  Ràpita,  300. 

Arres,  Bossòst  i  Vilac,  292. 

Almatret,  240. 

la  Granja  d'Escarp,  500. 

la  Seu d'Urgell  (Tost)  195.  (1936) 

Ogassa,  148. 

A  aquesta  relació  cal  afegir  que  cap  el  1930  s'incorporà la  important  

concentració  de  Cardona,  Castelladral  i  Súria  per a  l'obtenció  de  les  sals  



potàsiques. 

Per últim, la indústria del suro constituí l'altre gran sector industrial de fora de 

Barcelona. Radicava sobretot en el Baix Empordà i part de la Selva. Les poblacions 

"sureres" per excel�lèn-cia  eren 84: 

Palafrugell,  2.161. 

Palamós,  1.918. 

Sant  Feliu  de  Guíxols,  2.296. 

Begur,  470. 

Caçà  de  la  Selva,  358. 

Llagostera,  228. 

Santa  Coloma  de  Farners,  413. 

la  Bisbal,  185. 

Fóra  d'aquests  tres  sectors  -més  el  del  tèxtil-  el  treballador  industrial  

català  tendia  clarament  a  aparèixer  dispers  i  en petits  tallers  artesanals.  

Només  alguna  excepció  molt  local:  el cas  de  Flix  i  la  indústria  química,  

Igualada  i  la  de  blanquería, la Riba  i  la del paper,  etc. 

Resten  dos  casos  molt  especials  dels  quals  malauradament no he pogut fer 

una localització precisa. Em refereixo a la pesca  i  al  sector  ferroviari.  Signifiquen  

un  volum  força  considera-ble  en  el  seu  conjunt.  La pesca agrupava 6.253 

treballadors  segons  el  cens  de  1920.  Segons  les  meves  taules,  la  distribució 

era: 

Badalona,  500 

Sant  Pol  de  Mar,  115 

l'Escala,  450 

Llançà,  125 

Port  de  la  Selva,  500 

Tarragona,  555 

Torredembara,  200 

Ametlla  de  Mar,  790 

És  a  dir,  un  total  de  3.235 pescadors,  xifra  clarament  insuficient.  D'altra  

banda,  el  1932  (segons  l'"Anuario  Social  de España")  les  xifres  eren 85:  

Barcelona     830 +   300  +  332  =  1.462 



Mataró 440 +    86  +  105  =      631 

Vilanova  i  la  Geltrú 242  +  333  +    65  =      640 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Sant  Feliu  de  Guíxols 794 +  482 +   77  =  1.353 

Palamós 412  +  177  +  121  =     710 

Roses 1.037  +  281  +  202  =  1.520 

la  Selva 329  +  268  +    71  =      668 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Sant  Carles  de  la  Ràpita           189  +    40  + 170   =     399 
Tortosa 480 +    75  +  225  =      780 

Tarragona 400 +  100  +    55  =      555 
_________________________________________________________ 

Total =  8.718 

La  xifra  global,  per  tant,  hauria  passat  de  6.253  a  8.714. 

El  problema  consisteix  en  el  fet  que  aquestes  dades  corresponen 

a  una  divisió  administrativa  pesquera  que  no  identifica  en  detall 

el  nombre  de  pescadors  per municipis  costers. 

 

Resta, per acabar aquest capítol, una darrera discussió important.  Fins  a  quin  
punt  la  població  obrera  catalana  residia en  poblacions  fonamentalment  obreres  o  
bé  en  poblacions  socialment  complexes.  Entenc  per  poblacions  socialment  
complexes  aquelles  en les quals  la polarització entre burgesia o patronal  i món  
obrer  (en  el  sentit  més  o  menys  industrialista  del  terme) no  era  fàcil  d'establir,  
o  en  tot  cas  no  apareixia  com  a  dominar. Un  índex  d'això  pot  venir  de  la  
simple  consideració  del  pes  de la  població  obrera  en  relació  a  la  població  total.  
En  aquest sentit,  cal  recordar  que  segons  els  càlculs  fets  el  1920, a  Catalunya  
en  el  seu  conjunt  la  població  obrera  representava  un  22% del  total,  mentre  
què  el  1930  oscilava  a  l'entorn  d'un  21%  i  el 1936  sembla  que  era  d'un  20%.  
Es  a  dir,  que  després  del  salt important  produït  per  la  Primera  Guerra  Mundial,  
que  havia  fet passar  la  proporció  d'un  15% a  un  22%,  la  tendència  fou  la  d'un 
augment  més  que  proporcional  del  total  d'habitants  respecte  del nombre  de  
treballadors  (això  no  ha  d'estranyar:  el  1868  hi  havia a  Catalunya  936.544  
treballadors  industrials  sobre  un  total  de 5.491.740  habitants  el  1970,  ós  a  dir,  
un  17%,  proporció  que  pot augmentar  en  un  punt  si  hom  inclou  els  
treballadors  del  comerç 86).  

En primer  lloc,  cal  observar  la  proporció  en  les  poblacions que,  en  termes  
absoluts,  contenien  un  major  nombre  d'obrers 87: 

 

 



     Habitants Obrers % 

Barcelona 710.335 262.242 36,92% 

Sabadell 37.529 13.500 35,97% 

Terrassa 30.532 12.000 39,30% 

Manresa 27.305 9.500 34,79% 

Badalona 29.361 99.000 30,65%    

Reus 30.266 5.300 17,51% 
Mataró 24.125 5.000 20,73% 

l'Hospitalet  del  Llobregat     12.360 5.000 40,45% 

Igualada 12.512 4.250 33,97% 

Vilanova  i  la  Geltrú 13.720 3.700 26,97% 
____________________________________________________________ 

  Total 928.045        329.492           35,50% 

Clarament,  el  pes  obrer és  considerable  en  la  pràctica  totalitat  d'aquestos  

poblacions,  a  excepció  de  Reus  i  de  Mataró. Reus  perquè  malgrat  l'indubtable  

nombre  d'obrers  em  sembla  que no  pot  ésser  considerada  una  ciutat  industrial  

i  la  proporció és  indicativa  de  la  complexitat  social  de  la  capital  del  Baix Camp.  

El  cas  de  Mataró  podria  ésser  diferent  ja  que  és  possible que  la  xifra  d'obrers  

aquí  consignada  sigui  interior  a  la  real 88. Ens  trobem,  a  la  fi,  davant  de  les  

poblacions  més  industrials de  Catalunya  (cal  fer  notar,  d'altra  banda,  que  la  

dona  treballadora  representa  importants  proporcions  del  conjunt  dels  treballadors  

en  aquests  llocs  i  que  per  tant  hom  no  pot  intentar augmentar  el  ja  important  

pes  de  les  respectives  poblacions  obreres  actives  mitjançant  una  fàcil  

multiplicació  per  dos). 

A  la  relació  feia,  cal  afegir  com  a  poblacions  d'importància  obrera  
relativa 89: 

Habitants Obrers % 

Barcelonès 

Santa  Coloma  de 2.728 804 29,47% 

Gramenet 

Baix  Llobregat 

Cornellà  del  Llobre-           3.732 1.440 38,59% 
gat 

Esparreguera 4.522 1.882 40,29% 
 



Olesa  de  Montserrat          4.003 1.466 36,62% 

Sant  Feliu  de  Llo-             4.402 1.170               26,58% 
bregat 

Santa  Coloma  de  Cervelló   784 619              78,95% 

 
Vallès Occidental 

Caldes de Montbui 4.308            1.044 24,23% 

Castellar del Vallès 3.585 1.464 40,84% 

Montcada  i Reixac 718 355 49,44% 

Rubí 5.239 1.289 24,60% 

Sant Llorenç Savall 1.327 343 25,85% 

Sentmenat 1.742 402 23,08% 

Vallès  Oriental 

Mollet  del  Vallès 3.752 1.471 39,21% 

Sant  Feliu de  Codines 2.459 679 27,61% 

Maresme 

Cabrera  de  Mataró 1.076 294 27,32% 

Cabrils 756 194 25,66% 

Calella 6.195 1.954 31,54% 

Canet  de  Mar 3.648 1.057 28,97% 

Premià  de  Mar 3.422 2.680 78,32% 

Sant  Pol  de  Mar 1.571 354 22,53% 

Vilassar  de  Dalt 3.333 1.237 37,11% 

Vilassar  de  Mar 3.235 752 23,25% 

Garraf 

Sitges 3.776 1.021 27,04% 

l'Anoia 

Cabrera  d'Anoia 388 258 66,49% 

Capellades 2.512 711 28,30% 

Bages 

Artés 2.115 900 42,55% 

Balsareny 1.919 967 50,39% 

Calders 1.763 604 34,26% 

Callús        908 362 39,87% 



Cardona 4.139 1.003 24,23% 

Castelladral      2.672 814 30,46% 

Castellbell  i  el  Vilar 2.925 1.452 49,64% 

Castellgalí 898 308 34,30% 

Monistrol  de  Montserrat                 2.207 848 38,42% 

Navarcles 1.709 526 30,78% 
Sallent 4.653 1.606 34,52% 

Sant Fruitós  del  Bages 1.533 677 44,16% 

Sant  Joan  de  Vilatorrada 1.454 478 32,87% 

Sant  Vicenç  de  Castellet 1.883 800 42,49% 

Súria 3.194 1.175 36,79% 

Berguedà 

Avià 1.894 448 23,65% 

Casserres 1.691 680 40,21% 

Castellar  de  n'Hug 698 250 35,82% 

Cercs 1.134 990 87,30% 

Gironella 2.977 1.699 57,07% 

Olvan 836 300 35,89% 

Puigreig 4.565 2.693 58,99% 

Osona 

Centelles 2.283 661 28,95% 

Gurb  de  la  Plana 1.619 627 38,73% 

Manlleu 5.985 1.985 33,17% 

Masies  de  Roda 752 754 100,00% 

Masies  de  Voltregà 1.740 695 39,40% 

Orís 1.038 497 49,88% 

Roda  de  Ter 2.449 519 21,19% 

Sant  Vicenç  de  Torelló 1.479 778 52,60% 

Torelló 3.968 905 22,81% 

Ripollès 

Sant  Quirze  de  Besora 2.700 636 33,56% 

Campdevànol 2.097 607 28,95% 

Campelles 425 197 46,35% 

Camprodon 1.394 323 23,17% 

Les  Lloses 1.293 639 49,42% 



Ogassa 1.103 248 22,48% 

Ribes  de  Fresser 2.510 548 21.83% 

Ripoll 6.328 2.393 37,82% 

Sant  Joan  de  les  Abadesses        3.524 925 26,25% 

Alt  Empordà 

Port  de  la  Selva 1.323 500 37,79% 
 
Baix  Empordà 

Palafrugell 8.746 2.775 31,73% 

Palamós 6.878 2.159 31,39% 

Sant Feliu de Guíxols                  10.013            2.541 25,38% 

Begur 1.796 505 28,12% 

Gironès 

Salt 4.185 1.134 27,10% 

Santa Eugènia  de  Ter 542 220 40,59% 

Selva 

Anglès 2.766 1.013 36,62% 

Osor 1.158 358 30,92% 

La  Garrotxa 

Montagut 1.321 430 36,62% 

Palau  de  Montagut 1.010 294 29,11% 

Sant  Joan  les  Ponts 2.400 987 41,13% 

(Begudà) 

Baixa  Cerdanya 

Puigcerdà 2.508 687 27,39% 

Segrià 

la  Granja  d'Escarp 1.366 500 33,16% 

Rosselló  de  Segrià 930 260 27,96% 

La  Noguera 

Alfarràs 1.098 389 35,43% 



Vall  d'Aran 

Arres 228 150 65,79% 

Vilac 110 62             56,36% 

Baix  Penedès 

l'Arboç 1.721 381 22,14% 

Alt  Camp 

La  Riba 841 213            25,33% 

Baix  Ebre 

l'Ametlla  de  Mar 3.022 790            26.14% 

 

En  aquesta  relació  es  barregen  casos  dispars:  des  de  poblacions com  és  

ara Manlleu amb  un nombre  important  d'habitants  í  una  proporció molt elevada de 

treballadors de diversos  sectors,  fins a lloc petits  amb  una  sola activitat dominant,  

com Arres  o  la Vall d'Aran amb  la  mineria.  Tanmateix,  la  relació  crec  que  és 

indicativa de que, fora d'algun  cas  molt  particular,  les  poblacions  industrials  

catalanes  no  superen  una  proporció  obrera del  40%.  Es  a  dir,  fins  a  cert punt,  

els  treballadors  catalans  resideixen majoritàriament  en poblacions  socialment  

complexes.  En el  conjunt  de  les  poblacions  que  he considerat  més  industrials    

residien, el  1920,  1.145.669  persones (928.045  i  217.624),  de  les  quals  eren  

obrers  404.237    (329.492  i 74,745),  és  a  dir  el  35,28 % 90. Aquesta  és  la  

proporció  dominant.  En el  conjunt  de  les  ciutats  amb  un  major  nombre  absolut  

d'obrers  la proporció  és  del  35,50%;  en  la  resta  de  poblacions  obreres  

importants ós  del  34,35%.  En  el  Baix Llobregat,  37,36%;  en  el Vallès  Occidental,  

35,77%;  etc.  Hi  ha  només  un  cas  clarament  discordant)  en  el Berguedà  la  

proporció  puja  al  51, 18 %.  La  raó  no  pot  ésser  d'altra que  la  conjunció  del  

pes  de  la  mineria  i  d'una  indústria  tèxtil  alta-ment  concentrada 91. 

De  manera  semblant  al  fet  anteriorment,  cal  completar  l'anàlisi de  les  

poblacions  més  obreres  amb  una  visió  més  globalment  comarcal del  mateix  



fenomen. El percentatge  de  població  obrera  respecte  de la  població  total  en  les  

comarques  que  comptaven  amb  un  major  nom— bre  de  treballadors  industrials,  

era  (el  1920) 92: 

Habitants Obrers % 

El  Barcelonès 770.281 277.567 36,03 

Vallès  Occidental 103.822 31.610 30,45 

Bages 77.460 23.795 30,72 

el  Maresme 84.301 18.205 21,60 

Osona 64.552 10.745 16,65 

Baix  Llobregat 55.671 10.070 18,09 

Berguedà 33.615 9.415 28,01 

Baix Empordà 60.087 9.020 15,01 

Amb  aquesta  petita  llista hom  pot  comprovar  que  les  comarques "més  

obreres"  de  Catalunya  son  sols  el  Barcelonès,  Vallès  Occidental,  Bages,  

Berguedà  i,  en  una  zona  fronterera,  el  Maresme.  No  és estrany,  doncs,  

que  sigui  a  l'entorn d'aquest  eix  que  es  polaritzis l'activitat  del  moviment  

obrer.  En  el  fons, no  s'havia  alterat massa  el  mapa  obrer  del  segle XIX.  

Des  d'un  punt  de  vista  intern, la  dinàmica  del  moviment  obrer  català  

continuà  establerta  entre Barcelona  (i  el  Barcelonès)  i  la  indústria del  

tèxtil  de  la  conca del  Llobregat.  Potser,  dit  d'una  altra  manera,  entre  

l'anarquisme i  anarcosindicalisme  barceloní  i  el  sindicalisme  i  

anarcosindicalisme  del  tèxtil 93. 
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robustecimiento de los partidos por la sàvia vivificadora del concurso social, y la de la necesi-dad, 
no menos urgente, del robustecimiento del poder y de la autoridad por el cumplimiento severo, 
estricto, implacable de las leyes" (71). 

En aquellos momentos —1921-1922— Goicoechea, de hecho el encarnador 
del maurismo, abogaba, por tanto, por una urgente organización política de la 
derecha, "nacionalista, por la'finalidad suprema a que aspira; social catòlica, 
por la importància trascendental del problema del trabajo que ella y no otra 
fuerza política debe resolver; democràtica, por el método natural de su 
formación, de su propaganda, de espontàneo reclutamiento de sus adeptos". 

Però mas que de declaraciones de propósitos, los anàlisis históricos tienen 
que comenzar a nutrirse de las realidades sociales y políticas de la derecha 
española. 

 

(71)  A. Goicoechea: "¿Partido católico?" (El Debaté, marzo de 1921). 
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La població obrera catalana, ¿una població industrial? 

PERE GABRIEL 

Hi ha hagut sovint la imatge d'una Catalunya industrial, com a base d'una 
Catalunya moderna i burgesa, que al llarg del segle xix i també del segle xx 
hauria patit les conseqüències d'una Espanya globalment endarrerida, no 
industrial. Certament aquesta apreciació pot ésser fonamentalment adequada, si 
és que pel camí no ens -oblidem que l'anàlisi —o la imatge— és simplement 
comparativa relativa. Catalunya fou sens dubte més industrial que la resta 
d'Espanya durant molt de temps. Ara bé, és important no oblidar el fer un intent 
de caracterització més aprofundida de la realitat industrial de Catalunya. De fet, i 
com han assenyalat darrerament diversos historiadors catalans —Nadal, Fontana, 
Izard, Maluquer— (1) la revolució burgesa a Espanya no fou dinamitzada, 
dirigida, per una burgesia industrial i sí per una burgesia comercial i agrària. El 
model bàsic fou per tant no industrialista, sinó agrarista. Això, implícitament ve a 
constatar la poca força de la burgesia industrial catalana per a imposar el seu 
model, però més important encara, ve a constatar la relativitat, la feblesa, de la 
mateixa indústria catalana. I per poc que aprofundim la qüestió, apareixen indicis 
i molts signes que ens duen a reconèixer una realitat catalana força complexa, 
amb un extraordinari pes també de sectors no industrials, a voltes fins i tot no 
industrialistes. 

L'anàlisi de la població obrera a Catalunya a la força ha de convertir-se en 
un camí que porta a discutir precisament la caracterització d'aquesta Catalunya 
industrial. De . la mateixa manera, clar, que el moviment obrer català i la seva 
trajectòria no podien escapar de la complexitat social catalana. 

Potser el primer problema que apareix és el de la definició d'obrer. Encara 
que voldria evitar les discussions massa escolàstiques sobre el tema, és clar 
que em cal explicitar els criteris fets servir a l'hora d'elaborar les taules que 
pretenen reunir la informació bàsica obtinguda entorn de l'evolució numèrica de 
la població obrera a Catalunya. 

He optat fonamentalment per un criteri operatiu. Criteri determinat 
bàsicament per la classificació (i concepció implícita) dels que m'han semblat els 
millors i més acurats censos obrers existents fins el 1936. Són els censos 
elaborats per la Delegació del Treball de Barcelona, després d'uns llargs i difícils 
intents, el 1927-31, per a la província de Barcelona i a voltes per a Barcelona 
ciutat (2). Aquests censos es caracteritzen per deixar fora els treballadors 
camperols, els treballadors de feines caracteritzades com a professions liberals i 
el servei domèstic. Més endavant ja s'explicitarà amb detall la classificació 
adoptada pels mateixos. Crec que ara n'hi ha prou amb dir que els seus 
epígrafs genèrics són: pesca, mines i pedreres, tèxtil, ram de l'aigua, 
metal�lúrgic, construcció, fusta i suro, química, cuiros i pells, ceràmica i vidre, 
paper i cartró, gràfiques, alimentació, confecció, indústries artístiques i 
científiques i de luxe, transports, comerç, serveis públics, altres indústries. Val a 
dir que l'epígraf "serveis públics" inclou la producció i suministrament d'aigua, 
llum, força i calefacció, els ferrocarrils i tramvies, els transports públics 
(automòbils de servei públic, càrrega i descàrrega de 

(1) J. Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, B., 1975; J. Fontana, Cambio 
económico y actitudes politicas en la España del siglo XIX. B., 1973, J. Fontana, La crisis del antiguo règimen, 
B.. 1979; J. Maluquer de Motes, El socialismo en España, 1833-1868, B., 1977, etc. 

(2) Els resultats globals dels mateixos foren reproduïts per les memòries del Ministeri del Treball, sobre 
Estadística de las huelgas, a partir de les corresponents a 1927 i 1928. Hom volia estudiar, en principi, l'atur 
forçós. 
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ferrocarrils i ports, navigació, aviació), comunicacions i serveis municipals. No he 
aconseguit aclarir amb detall el concepte d'altres indústries". "Indústries artístiques, 
científiques i de luxe" inclou indústries artístiques (pintura, escultura, decoració, altres 
instruments), construcció d'aparells científics i de precisió (instruments de precisió, òptica, 
fotografia, telefonia, matemàtica, material de laboratori, instruments de cirurgia, braguers, 
rellotgeria), indústries de luxe (tapisseria de mobles, vehicles, parets, orfebreria i joieria). 
Amb tot això, és clar que el concepte d'obrer està a mig camí entre el concepte d'obrer 
estrictament industrial i el concepte genèric de treballador assalariat. D'alguna manera 
abarca el treballador industrial, l'artesà, el treballador del comerç, el treballador del 
transport, el treballador de comunicacions i el treballador de l'administració municipal. 
Tendeix, com he dit, a deixar fora el treballador administratiu qualificat (tant de l'empresa 
privada com de l'administració estatal, com de la mateixa administració local) i no diguem 
ja l'enginyer, l'advocat, el metge, el jutge, el mestre o el professor d'institut o 
d'universitat, professions que qualificades de liberals hom pot considerar majoritàriament 
no assalariades. Deixa fora, també sense cap dubte, el servei domèstic, l'exèrcit i el 
clergat. De tota manera, en el fons l'ambigüitat de la definició no deixa d'ésser útil i jo 
diria que respon força a la idea poc precisa, però tanmateix més o menys acotada, que la 
societat tenia en el primer terç del segle xx de l'obrer no camperol, de l'obrer "ciutadà", de 
l'obrer de la ciutat. Idea que no era sols dels sectors dominants. L'agrupació adoptada pels 
famosos sindicats únics el 1918 no s'aparta massa d'això (3). I és que, en el fons, a 
Catalunya —no parlem ja d'Espanya— era molt difícil la distinció clara entre treballador 
industrial modern, treballador artesanal i treballador dels serveis. La cosa era —potser ho 
és encara— molt més barrejada: el pes del fuster d'un petit taller, o del mecànic d'un petit 
taller metal�lúrgic, o del ferrer d'un petit taller de manyà era molt considerable. En 
qualsevol cas, en el moviment obrer, o en la por a l'obrer de les classes dominants, s'hi 
incloia a Catalunya, més o menys, el ventall de treballadors fixat per la classificació 
comentada. 

En definitiva, aquesta ha estat la que podríem denominar pauta que he acceptat a 
l'hora de fabricar les taules bàsiques. Òbviament no m'ha estat possible una total 
coherència. Hi ha hagut un primer problema producte dels diferents criteris classificato-ris 
dels diferents censos professionals o obrers que s'elaboraren. Una segona dificultat prové 
de la informació incompleta de la qual disposem. Per últim, és clar que l'ambigüitat, 
sobretot en els marges (treballadors camperols, treballadors de professions liberals) s'ha 
deixat notar molt sovint quan era el moment d'extrapolar la pauta de 1927-31 a les 
informacions disperses anteriors o posteriors. Tanmateix, el que cal tenir en compte és 
que precisament és aquesta extrapolació la que ha estat intentada. Són cinc les taules 
bàsiques que he pogut construir, encara que sigui imperfectament (4): 

1. Evolució numèrica de la classe obrera a Catalunya. Xifres globals per províncies i 
capitals, 1856-1936. 

2. Evolució del nombre d'obrers per sectors a Barcelona ciutat i Barcelona província, 
el 1900-1931. 

3. Xifres del nombre d'obrers per sectors a Girona, Lleida i Tarragona, 1900-1931. 

4. La dona treballadora. Evolució del nombre d'obreres, el 1877-1931, per sectors i 
províncies. 

5. Per a un mapa obrer de Catalunya. Dades per municipis i sectors professionals de 
1919-1920. 
 

(3) Vegeu l'esmentada agrupació, en principi, en la memòria del congrés de Sants, Comicios históricos de la CNT 

(Memoria del congreso celebrado en Barcelona los dias..., Toulouse, 1957. 
(4) Vegeu, al final, l'apèndix estadístic. 
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Poca cosa cal dir ara de les tres primeres taules. Només aclarir que en la segona i 
tercera he afegit, fora de la suma bàsica, la informació que he pogut recollir entorn del 
servei domèstic i de les professions liberals (5). El cas de la dona treballadora és 
especialment dramàtic (6). Sense cap dubte, les informacions estadístiques de partida mi-
nusvaloren la participació de la dona en el treball. Fins i tot en el cas de 1927-31. Només 
podem aspirar a saber, en el millor dels casos, les xifres de les dones a les fàbriques 
importants dels diferents sectors. El treball a domicili de la dona, o el treball irregular 
d'aquesta en el taller, escapa a qualsevol estadística d'aquells anys. Tanmateix, m'ha 
semblat important l'intent d'establir —com sempre, partint de les fonts existents— el pes i 
l'evolució de la dona en el món de la fàbrica. També aquí, he afegit les dades que he 
pogut recollir entorn del servei domèstic (7). 

Els censos professionals i obrers. Evolució global de la població obrera 

Existeixen pocs censos sobre la població obrera a Catalunya. I els pocs que 
existeixen són clarament irregulars i poc exactes. Això certament ha afavorit la poca 
atenció que la nostra historiografia del moviment obrer ha dedicat al tema. Tanmateix, 
crec que val la pena intentar la discussió d'aquells censos ja que, en el fons, és —encara 
que no l'únic— un cami per apropar-nos a la realitat obrera del país. Amb la condició, clar 
està, que hom accepti una discussió de caire estimatiu, no estrictament estadística. 

Per al segle xix comptem només amb el clàssic cens fet per Ildefons Cerdà el 1856 
per a Barcelona ciutat i incorporat a la seva monumental Teoria General de la Urbani-
zación (8). Hom pot fer ús, també, del padró d'habitants de 1863 i treure una certa 
aproximació estimativa per a Barcelona (com ha fet Jordi Maluquer) (9). Amb majors 
dificultats hom pot usar les classificacions professionals donades pels censos de la 
població de 1877 i 1887. Aquests censos donen xifres per províncies, però la seva 
classificació i, sobre tot, el gran nombre de persones sense classificar, de professió 
desconeguda, etc, fa que l'anàlisi sigui tremendament feble i poc significatiu. 

La classificació adoptada el 1877 inclou (10), en un primer capítol global (sense 
desglossar): agricultura, ramaderia, propietat territorial i indústries derivades d'aquestes; 
en el segon: indústria, dedicats a les indústries fabril i minera i als seus derivats; en el 
tercer: comerç. Altres capítols, aquests desglossats, són: transports (marina mercant, 
barquers, traginers i carreters), professions liberals (advocats, arquitectes, enginyers, 
carrera judicial, espectacles públics, belles arts i indústries artístiques, culte catòlic, culte 
evangèlic, professorat, exèrcit, empleats públics, classes passives, empleats particulars i 
de FFCC escriptors públics, farmacèutics, metges i professions auxiliars, veterinaris), arts i 
oficis, ocupacions diverses (fondistes, cafeters i amos de casa de dispeses, serveis 
personal i domèstic i altres ocupacions), sense professió i sense classificar. El primer gran 
problema és que en el primer capítol hi ha incloses, com reconeixen els mateixos autors, 
un nombre considerable de persones que treballen de fet a la indústria. Tanmateix, les 
majors dificultats provenen de la impossibilitat de distingir entre propietari i assalariat, 
així com el gran nombre del capítols sense professió i sense classificar. Quina 
proporcionalitat aplicar? No m'he atrevit a aplicar-ne cap donat que no he trobat cap 
possible referència que semblès adequada. Així, les 

(5) Per a una explicació detallada de l'elaboració d'aquestes taules vegeu les notes corresponents a 
l'apèndix. 
(6) Tanmateix he pogut incloure una relativament bona informació per a 1920, 1923 i 1927-1930. sobretot 

en el cas de Barcelona ciutat i Barcelona provincia. Informació que té els inconvenients que ja assenyalo en el 
text. 

(7) Aquestes, en generat, provenen dels censos professionals inclosos en els censos oficials de la població i 
no en canvi del cens obrer elaborat por la Delegació del Treball, que és el més seriós. 

(8) Hi ha una bona reedició, preparada per F. Estapè i publicada per l'Institut d'Estudis Fiscals, B. 1968 (3 
vols.). 
(9) J. Maluquer, Sobre la Barcelona obrera del segle XIX. 
(10) Censo de la población de España, según... 1877, tom. II, M., 1884. 
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xifres que figuren en les meves taules són simplement globals, de professió, i inclouen els 
propietaris. Per aquest cantó, és clar que respecte la població obrera les xifres són 
superiors, però les altes xifres dels sense classificar contraresten la tendència. Per tant, he 
comptat com a població industrial: part del capítol I, el II, el III, transports, part de les 
professions liberals (belles arts i indústries artístiques), empleats públics, empleats 
particulars i de ferrocarril, el capítol d'arts i oficis (fusters, paletes, sabaters), fondistes, 
cafeters i amos de cases de dispesa. I això perquè he intentat una certa coherència amb 
la classificació professional obrera més vàlida de 1927-31. Cal tenir en compte que 
l'epígraf sense classificar inclou els nens i les nenes en edat escolar (permès que cal 
pensar en les xifres de l'analfabetisme i dels nens al treball) i les dones amb feines de 
casa. Donat aquest fet, la qüestió per a Barcelona província no és tan greu si no comptem 
els sense classificar (11). 

Per la seva banda, el cens de 1887 manté, excepte alguna variació de detall, el 

mateix esquema classificatori que el de 1877. Introdueix, això sí, uns canvis força 

significatius per a nosaltres. Hi ha una distinció per edats i, més interessant, introdueix el 

concepte de "dedicats a l'estudi" i el d"'assilats i pobres", que permeten d'aclarir un poc 

l'anterior capítol de "sense professió i sense classificar" (12). 

A les dificultats conceptuals assenyalades cal afegir la poca fiabilitat de les xifres 

classificades d'ambdós censos. Com els mateixos autors afirmen, ultra la poca rigoro-sitat 

de les anotacions padronals, hi ha el fet que la classificació ha estat feta posteriorment no 

per un centre unificat sinó per una multiplicitat de centres regionals i locals. Així, els 

criteris classificatoris mateixos no han estat uniformes. En definitiva, les xifres anotades 

només són indicatives, molt imperfectament indicatives, de la població catalana dedicada 

al treball, sense distinció de patrons i obrers, i amb moltes dificultats aproximatives dels 

que podem considerar treballs no agraris, no agrícoles. 

El capítol dels "sense classificar" de 1887 per a Barcelona província està compost per 
110.433 varons més 368.623 dones, és a dir, un total de 479.056, que representa 
respecte al total de la població el 53,05 % (13). Ara bé, dels 110.433 varons, n'hi ha 
82.695 de menys de 12 anys. De fet les persones sense classificar són 21.338, de les 
quals potser caldria descomptar 3.873 de més de 60 anys i una part dels 8.419 de 12 a 
20 anys. Val a dir, per tant, que per als varons les xifres del cens són "més o menys" 
fiables. 

Vegem les xifres globals. El 1877, 250.903 persones poden ésser considerades en 
relació a feines no agrícoles i tampoc de professions liberals. El 1887, les mateixes eren 
283.986. Això representava, respecte de la població total, el 14,32 % i el 15,40 %, 
respectivament. A retenir, que el 1900, amb 297.469 persones, n'hi havia un 15,13 %. 
Com hem dit, hom no pot usar cap d'aquestes xifres com a reals. Sembla que per al 1877 
i 1887 aquestes amaguen un tant per cent considerable de patrons. Tanmateix, l'únic que 
es pot dir és que la població obrera (no camperola) oscil�lava en el darrer terç del segle 
xix entorn del 15 % de la población total (aquesta proporció, amb càlculs força més 
acurats, era el 1930 d'un 21 %) (14). 

D'una manera més estricta, la població relacionada més directament amb activitats 

més o menys industrials (incloent-hi tanmateix tots els oficis de caràcter molt artesa-nal) 

ha de centrar-se en els epígrafs classificatoris: indústria, transports, arts i oficis. Llavors 

l'evolució de les xifres és: 

(11) I hom pot fer un raonament semblant al que explico per a 1887 a continuació. 
(12) Censo de la población en España, según... 1887, tom. II. M., 1892. Cal tenir en compte, a més, que aquí hi ha els 

resultats per partís judicials i no sols globalmente provincials i de capitals; això permet una aproximació més detallada. 
(13) El total de la població de la provincia és de 902.970 persones. 
(14) Cf. taula 1. Evolució numèrica de la població obrera, la qual recull els resultats globals de tots els meus càlculs; en 

aquest cas, basats en els censos de la població de 1877 i 1887. 
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1877 1887 
Barcelona 153.992 168.150 
Girona 22.914 28.350 
Lleida 8.535 11.017 
Tarragona 20.961 25.736 
_________________________________________________________________ 

Catalunya 206.402 233.253 
_________________________________________________________________ 

Es a dir, l'11,78 % i el 12,65 %, respectivament, de la població total catalana. 
Aquestes xifres no semblen massa inversemblants si hom té en compte que per al 1900-
05 hi ha diversos testimonis o pistes que situen la població obrera entorn de les 300.000 
persones (és a dir, entorn del 15 % de la població) (15). 

El cens de 1900 adoptà la nomenclatura de professions establerta per l'Institut 
Internacional d'Estadística el 1893 (la famosa nomenclatura de Jacques Bertillon 
presentada a Xicago). Per aquest cantó, si hom acurà la classificació no deixà d'ésser en 
detriment d'una possible comparació amb els censos professionals de 1877 i 1887 (16). La 
utilitat del cens, sobretot, es veu reduida pel fet que els resultats provincials i de les 
capitals foren donats per professions sinó per grups (les 91 professions de Bertillon 
s'agruparen en 33 blocs) i per tant hom no pot saber l'ocupació professional per sectors. 
També, hom no distingí entre patrons i obrers. Un darrer problema ve determinat per 
l'existència de professions dobles que incrementen un xic el nombre total (hi ha més 
professions que persones censades). Les xifres globals (professionals) anotades a la taula 
(17) han estat formades mitjançant la suma dels epígrafs següents: 

2. Mines, canteres i salines (que corresponen al conjunt dels conceptes professionals 
4, 5 i 6). 

3. Indústries classificades segons la naturalesa de la matèria utilitzada (7, tèxtils; 8, 
cuiros, pells i matèries dures tretes del regne animal; 9, fusta; 10, metal�lúrgia; 11, 
ceràmica; 12, productes químics propiament dits i productes anàlegs). 

4. Indústries classificades segons el gènere de les necessitats a les quals són 
aplicades (13, indústries de l'alimentació; 14, del vestit i del pentinat; 15, de l'amobla-
ment; 16, de l'edificació; 17, de construcció d'aparells de transport; 18, producció i 
transmissió de forces físiques; 19, indústries relatives a les lletres, arts i ciències, 
indústries de luxe). 

6, 7, 8. Transports (22, marítims; 23, per rius i canals; 24, per carrers, camins i 
ponts; 25, per ferrocarrils). 

9. Comerç (27, banca, establiments de crèdit i assegurances; 28, corretatge, comissió, 
exportació; 29, comerç de teixits; 30, comerç de cuirs, pells i pelleteria; 31, comerç de 
fustes; 32, comerç de metalls; 33, comerç de ceràmica; 34, comerç de productes químics, 
drogueria, drogues per a pintar; 35, fondes, cafès, hostals, vendes de begudes; 36, altres 
comerços de l'alimentació; 37, comerç del vestit i del pentinat; 38, comerç de mobles; 39, 
comerç de l'edificació; 40, comerç de mitjans de transport; 41, comerç de combustibles; 
42, comerç d'objectes de luxe o d'objectes relatius a les cièn- 

(15) Es una xifra repetida per diversos autors: A. Marvaud. La question sociale en Espagne, París, 1910; E. Escarra, Le 
developpement industriel de la Catalogne, Paris, 1908, etc. Escarra, en especial, discuteix les xifres de població obrera a 
Catalunya i nega que siguin unes 500.000 persones com alguns catalans afirmaven (cf. pp. 84-85, de l'edició de B. 1970). 

(16) Censo de la población de España, según... 1900, vol. 2, tom. II, M„ 1903; vol. 3, tom. IV, M.. 1907. 
(17) Taula 1. a l'apèndix. 
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cies, lletres i arts; 13, comerç de desterres; 44, altres comerços; 48 bis, comerç de 
pompes fúnebres; 56 b, negociants; 56 c, comerciants i tractants; 56 d, dependents de 
comerç; 56 e, caixers i comptables; 56 t, empleats; 56 g, dependents de magatzem). 

10.   Fondes, cafès, hostals, vendes de begudes (18). 

12. Administració pública (26, correus, telègrafs i telèfons; 48, administració 
pública). 

29.   Individus sense ocupació momentàniament. 

He procurat mantenir el màxim de coherència possible amb les sumes fetes per a 
1877 i 1887, i, com en aquell cas, he tingut en compte sobretot la classificació de 1927-
31 que he adoptat com a pauta. Cal fer, però, algunes observacions importants: 

a) En aquesta suma no figuren les persones dedicades a la pesca (epígraf 2 de 
Bertillon, pesca i caça, agrupat en els resums professionals dins 1, agricultura, cria 
d'animals, pesca i caça, propietat territorial i urbana). 

b) No he incorporat l'epígraf 5 provincial: indústries no classificades i denominacions 
generals (20,indústries de matèries rebutjades; 21, altres indústries; 56 a, industrials 
fabricants, manufacturers; 56 h, mecànics). I és que si hom observa les xifres (tant les 
provincials, globals, per a Barcelona 3.771, com les espanyoles desglossades), es veu clar 
que la pràctica totalitat de l'epígraf és ocupat pels industrials i fabricants. Les xifres 
espanyoles, desglossades, són: 
 

20. Indústries de matèries rebutjades 1.614 

21. Altres indústries 1.899 

56 a.   Industrials, fabricants i manufacturers 25.224 (80,83 %) 

56 h.   Mecànics      2.469       _ 

31.206 

c) El cas de 10, fondes, cafès, hostals i vendes de begudes, és estrany. En principi 
sembla figurar dins l'epígraf de comerç, però es deu tractar- d'un error perquè en 
l'explicació de les equivalències entre els epígrafs provincials i de capitals i els epígrafs 
espanyols és atribuit a comerç (9). D'altra banda, el problema és considerable perquè 
l'epígraf sembla referir-se sobretot als amos i els cambrers sembla que vagin a 56 i, 
mossos de magatzem, mosso de menjador, cambrer i servents (dins de 26, serveis 
personals i domèstics). L'he incorporat a la suma donat que en la classificació de 1927-31, 
els cambrers, mossos de magatzem, etc, figuren dins del comerç. 

d) He considerat que els "individus sense ocupació momentània" són aturats, en la 
pràctica totalitat treballadors. 

e) Per últim, cal fer notar que resten fora de la suma dos capítols importants de 
persones treballadores: el servei domèstic i una part de les professions liberals. Això m'ha 
vingut forçat per a mantenir la coherència amb la tantes vegades esmentada classificació 
de 1927-31. Tanmateix, he procurat paliar la mancança en la taula per sectors. 

(18)   Aquest epígraf. a l'igual que el 29, és inclòs també, repetit en un altre: el 35. Comerç; el 29, pel seu 
costat, ho és dins del 57. Improductius. 
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El cens de 1900 sembla ésser, malgrat tot, força complet, L'epígraf 33, membres de la 
família dedicats a treballs domèstics i individus sense professió i de professió 
desconeguda, representa sols ei 32,46 % del total de professions censades per a la 
província de Barcelona, 36,48 % per a la de Girona, 30,88 % per a la de Lleida i 34,43 % 
per a la de Tarragona. Percentatge a comparar amb el 58,63 %, 60,74 %, 30,36 %, 63,78 
%, respectivament, del cens de 1877, per més que en aquests darrers casos sembla 
haver-hi inclósa la població escolar. Més significatius, però, poden ésser els percentatges 
dels varons, ja que sembla clar que aquests no són usualment "membres de la família 
dedicats a treballs domèstics". Per a 1900, el percentatge, llavors, és: 3,46 % a 
Barcelona, 1,82 % a Girona, 0,11 % a Lleida, 1,39 % a Tarragona (19). 

Com he dit repetidament, les xifres anotades a la taula 1, per a 1877, 1887 i 1900, 
són xifres que en principi inclouen tant els patrons com els obrers. Ara bé, cal tenir en 
compte alguns fets que apunten cap a la idea de considerar aquestes xifres com a força 
equivalents aproximativament al que denominem "població obrera". Com he fet notar, en 
el cas del cens de 1900, els industrials i fabricants semblen incloure's majoritàriament en 
l'epígraf 5, que jo no he considerat precisament per això. D'altra banda, no he considerat 
tampoc els individus col�locats en el calaix "sense professió i de professió desconeguda", 
que hom ha de considerar majoritàriament població treballadora. Això voldria dir que en 
llocs on la indústria tingués un pes considerable, per exemple Barcelona, les xifres 
resultants només se'n ressenteixen del pes del comerciant-amo que sí figura inclós en els 
comptes fets. Crec que aquesta apreciació es posa de manifest si tenim en compte altres 
informacions estimatives disperses i si observem les xifres de Girona, Lleida y Tarragona. 
En aquests casos, en no haver un pes fort dels "industrials i fabricants" i si tenim en 
compte que els individus "sense professió i de professió desconeguda" poden ésser 
sobretot treballadors camperols, tenim que les xifres globals cobreixen en una proporció 
elevada els artesans propietaris, així com els comerciants amos. Això es pot contrastar 
amb les dades de treballadors industrials, molt estrictes, que tenim per aquestes 
províncies per a l'any 1914 (20). Hi ha una altra prova a fer. Consisteix en aplicar per a 
1900 la proporció patró-obrer que en cada sector i lloc es donà el 1920, segons el cens 
d'aquest any que especifica aquest aspecte. Amb aquesta prova, el curiós i significatiu és 
que hom treu una xifra global força equivalent. 

Cal explicar amb detall l'estimació feta. La idea bàsica consisteix en aplicar la 
proporció patró-obrer de 1920 a les xifres de 1900. Per a això ens cal inicialment establir 
els tres grans grups d'agricultura, indústria i comerç. Agricultura considero que és 
exactament l'epígraf 1 de 1900: agricultura, cria d'animals, pesca i caça, propietat 
territorial i urbana. Òbviament, no puc fer altra cosa, per més que l'epígraf sobrevalori de 
manera evident el tema agricultura. Indústria està compost dels epígrafs 2 (mines...), 3 
(indústries classificades segons la naturalesa de la matèria utilitzada), 4 (indústries 
classificades segons el gènere de les necessitats a què s'apliquen), 5 (indústries no 
classificades i denominacions generals), més 6, 7, 8 (transports), Comerç, amb 9 
(comerç) i 10 (fondes, cafès...). Crec que és clara la conveniència, ara, de comptabilitzar 
l'epígraf 5 (indústries no classificades) que, com he dit, està bàsicament format per 
fabricants i industrials propietaris. D'altra banda, hi ha la xifra estimada dels "individus 
sense professió i de professió desconeguda": considero, abusivament, que són els varons 
de l'epígraf global 33. Els "membres de la família dedicats a treballs domèstics" són les 
dones. Aquesta xifra dels individus sense professió lògicament no pot ésser atribuida 
totalment a incrementar el nombre d'obrers: n'hi haurà que treballaran al camp, d'altres a 
la indústria i al comerç, d'altres fins i tot a professions liberals, etc. 

(19) Obviament, tots aquests percentatges estàn calculats a partir de les xifres bàsiques donades pel Censo de la 
población... de 1900 esmentat, tom. IV. Seria prolix incloure aquí el detall de tots els càlculs fets. 

(20) Cf. la taula 1, tants cops esmentada. I també la 3. Son xifres basades fonamentalment en la informació oferida per 
Ministerio de Trabaio.... Estadística de los salarios y jornadas de trabajo... 1914-1925. M., 1927. 
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Donades les xifres absolutes, el fet que no sembla massa probable una proporcionalitat 
estricte entre totes les professions, m'he limitat a "repartir" la xifra proporcionalment 
entre agricultura, indústria i comerç. Damunt les xifres així obtingudes, he aplicat la 
proporcionalitat de 1920 a la indústria i el comerç. Finalment, sense aplicar cap 
proporcionalitat, he afegit les xifres d'aturats i de persones de l'administració pública. 

Del dit fins aquí, apareix força clar que l'estimació tendeix a sobrevalorar el nombre 
d'obrers, sempre és clar, acceptant com a bones les informacions del cens. Per tant, "com 
a màxim", la població obrera catalana, no camperola (conforme a les explicacions que ja 
he fet), s'ha de situar entorn de les 280.000 persones (21). Pot ésser útil comparar les 
xifres estimades de població obrera amb les xifres tretes directament del cens. Mentre a 
Barcelona provincia ni ha clarament unes xifres equivalents (214.562 i 213.565), per a 
Girona, Lleida y Tarragona hi ha diferències apreciables (36.472 i 28.078; 13.141 i 9.729; 
33.294 i 28.411). Això a la força cal relacionar-ho amb el fet ja estamentat que mentre a 
Barcelona les xifres absolutes anotades només es resenteixen del comerciant-amo que 
figura inclós en els comptes fets, per a Girona, Lleida y Tarragona cal tenir en compte a 
més el pes de l'artesà-amo (22). 

Bé, aquestes consideracions permeten, indirectament i de manera molt intuitiva, 
donar una certa validesa a les xifres absolutes dels censos de 1877 i de 1887 pel que fa a 
Barcelona província i molt menys per a la resta de províncies. En tot cas, podem aventurar 
la hipòtesi que entre 1877 i 1900, és a dir, en els 23 anys darrers del segle, la població 
obrera global hauria augmentat a Catalunya especialment a Barcelona (i molt poc a 
Girona, Lleida i Tarragona) en uns 40.000/50.000 persones, passant de 230/ 240.000 a 
280.000. I aquest augment, tot tendeix a centrar-lo més en 1877-87 que no el 1887-1900. 
Es interessant constatar, en fi, que a finals del segle, el 1900, poc més d'un 14 % (14,23 
%) de la població total podia ésser considerada població obrera no estrictament 
camperola. Mentre que per a 1877 la proporció era a l'entorn del 13 % (23). 

La població obrera estava concentrada clarament a Barcelona província, amb el 76,33 
% del total català, i en especial a Barcelona ciutat, amb el 45,74 % del total. Fins aquí res 
de nou. Només que aquesta proporcionalitat bàsica s'alteraria poc al llarg del segle xx fins 
el 1936. 

Les xifres que hem analitzat fins ara tenen alguns punts de referència importants. Hi 
ha, per damunt de tot, el cens de 1905 fet per encàrrec de l'ajuntament de Barcelona 
(24). En sentit estricte, és el primer cens obrer. Calen unes observacions prèvies: segueix 
força la classificació marcada por Bertillon i el cens de 1900, amb les particularitats 
importants de diferenciar els obrers i de desglossar els diversos oficis. La seva classificació 
és fàcilment adaptable a la classificació-pauta que he adoptat. Només hi ha dificultats 
importants amb l'epígraf de serveis públics. No consten els treballadors dels serveis 
municipals ni els administratius públics. Tampoc consten els treballadors del comerç. Cal 
tenir en compte això a l'hora de comparar les xifres amb les del cens de 1900. 145.910 
treballadors censats, que caldria augmentar amb uns 32.000 obrers del comerç (segons 
estimacions del cens de 1900), amb la qual cosa les xifres a comparar són 128.000 (1900) 
i 178.000 (1905). Certament, per més que els primers anys de segle fossin anys de 
creixement i d'immigració, no sembla versemblant que en cinc 

(21) Per a ésser exacte, 279.783. xifra a comparar amb l'obtinguda directament, sense aplicar cap proporció 
obrers/patrons: 297.469. 

(22) En qualsevol dels casos, el fet es que les dades per a Girona, Lleida i Tarragona han d'esser preses amb molta més 
prevenció encara que les de Barcelona. 

(23) He d'advertir que la xifra obtinguda de 250.903 treballadors per a 1887, pot quedar reduida a 206.402 si. en un 
sentit més restrictiu intentem només tenir en compte els obrers industrials, sense el comerç, empleats, treballadors dels 
espectacles. etc. 

(24) Cf. Anuario estadistico de la Ciudad de Barcelona, año IV, 1905, B., 1907, p. 599 i ss. 
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anys Barcelona hagués incrementat la seva població obrera en 50.000 persones. Cal 
tornar a la discussió del cens de 1900, però ara a la discussió de les informacions 
bàsiques. L'explicació que es troba sobretot en el fet que el cens de 1905 és força acurat 
en la comptabilitat del treball dels nens i nenes (22.245 en total), cosa que òbviament 
s'escapa al cens de 1900 (nens i nenes treballadors són només 258). Això sol ja rebaixa 
considerablement la diferència. En qualsevol dels casos, m'inclino per situar la població 
obrera el 1900 més aviat cap als 300.000 que no cap els 280.000 (25). 

I és que tot sembla indicar una relativa estabilitat de la població obrera entre el fi del 
segle i els anys de la Primera Guerra Mundial. Per a reforçar aquesta idea tenim sobretot 
elements externs. Malauradament no hem trobat cap cens global de 1914-15. El cens de 
la població de 1910 no dóna cap informació "professional" i per tant no podem fer cap 
mena d'estimació. Tenim uns censos obrers per a Girona, Lleida y Tarragona de 1914, que 
confirmen la idea de l'estabilitat, però res per a Barcelona ciutat o província. Llavors, 
només podem reunir les impressions testimonials del moment, les quals també confirmen 
clarament la idea de l'estabilitat (si més no relativa) de la població obrera en aquests 
anys. Així ho afirmen Escarrà el 1908, Marvaud el 1909-10, Sastre el 1909, i tots ells 
situen la població obrera, estimada, entorn de les 300.000 persones. Certament, cap d'ells 
inclou en el concepte el comerç (26). Això vol dir simplement que situen la població obrera 
entre 300-350.000 persones. Un altre testimoni, indirecte, en aquest sentit és el de 
l"'Anuari d'Estadística Social del Museu Social", que el 1912 reprodueix el cens de 1905 fet 
per l'ajuntament de Barcelona, advertint que "tenint en consideració l'augment general de 
la població, no molt ràpid en lo període que segueix a 1905 i l'alça actual en los negocis, 
les xifres que segueixen tenen un valor suficient per a ocupar un lloc en aquest anuari" 
(27). De tota manera, les xifres per a 1914 de Girona, Lleida y Tarragona reforcen, com 
he dit, la idea de l'estabilitat. En el cas de Girona, la suma estricte per sectors dona 
24.944. La xifra donada com a total per la informació és, tanmateix, de 25.441. Ara bé, hi 
manquen dades dels sectors següents: pesca, mines i pedreres, indústries artístiques i 
científiques i, dins dels serveis públics, comunicacions i serveis municipals. Es a dir, en 
una estimació ràpida, com a màxim la xifra d'obrers pot anar a parar a 28-29.000. Xifra 
clarament equivalent a la de 1900. El mateix tipus d'argumentació es pot fer servir per a 
Lleida (com a màxim uns nou o deu mil obrers). En el cas de Tarragona, amb un màxim 
de 15.000 obrers, apareixen xifres clarament inferiors a les consignades el 1900, però no 
superiors. 

D'altra banda, les xifres que segueixen, obtingudes gràcies als censos de 1919 i 1920, 
són xifres força més altes. Tot ajuda a fer pensar en un increment ràpid a partir de 1914-
15, és a dir, a partir de l'impuls econòmic generat per la primera guerra mundial. El fet és 
que si creiem en una població obrera global el 1900-1914 a l'entorn de les 300.000 
persones per a tota Catalunya, aquesta xifra salta a l'entorn de les 500.000 el 1920. No 
es tracta d'atribuir l'augment en tot el seu volum (200.000 obrers) als anys de 1915-20, 
però sí —i és l'únic que vull dir— en la seva major part. 

El cens de la població de 1920 és el primer que presentà un cens d'"indústries i 
professions" amb la distinció entre patrons i no patrons (28). A més d'això, els resultats 
foren donats detalladament en 80 epígrafs, agrupats bàsicament en agricultura, indústria, 
comerç, força pública, administració, culte i clergat, professions liberals, persones que 
viuen de les seves rendes, retirats o pensionistes, servei domèstic, individus 
momentàniament sense feina, població escolar, improductius, membres de la família, 
professió desconeguda (no consta) o sense especificar. Per la seva banda, la indústria i el 

(25) Cal tenir en compte que si els dos o tres primers anys del segle foren a Barcelona uns anys de feina i. potser de 
creixement de la població obrera, el 1904-1905 s'inicia una acusada crisi i, segons M. Sastre, ob. cit., un descens de la 
població obrera. 

(26) Cf. Marvaud. Escarra, Sastre, obs. cit. Vegeu nota 15. 
(27) Cf. anuari d'Estadística Social de Catalunya, I, 1912, B., 1913. p. 13. 
(28) Censo de la población de España..., 1920, tom. V, M., 1929. 
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comerç apareixen dividits pel mateix nombre i denominacions de feines: pesca, forestals i 
agrícoles, mines i pedreres, alimentació..., transports, espectacles públics, indústries 
vàries. La classificació només presenta, com a problemàtic el cas de "forestals i agrícoles" 
que si majoritàriament recull els jornalers o assalariats del camp, també inclou potser 
algun treball més o menys industrial (com per exemple, el suro). L'epígraf dels 
"espectacles públics" és com sempre un epígraf "baldufa" (si en la pauta de 1927-31 va 
inclós dins professions liberals, en els censos de 1877, 1887, 1900, aquest del 20, va 
parar a diversos llocs). La seva petita entitat numèrica m'ha decidit a deixar-lo estar. 

La reconversió de la classificació de 1920 tenint en compté la pauta de 1927-31 és 
relativament factible, amb els inconvenients usuals dels casos de les "indústries 
artístiques i científiques" i dels "serveis públics" i especialment acusat en aquest darrer 
donat el seu volum numèric. I és que a serveis públics hi va el 1927 part dels transports 
(ferrocarrils i tramvies i navegació) de la classificació de 1920 que no hi ha manera de 
desglossar. 

Malgrat això, el cens de 1920 sembla força fiable. L'epígraf diferenciat dels "no 
consta", professió desconeguda, és, per exemple, per a la província de Barcelona de 4.762 
persones, totes varons. Es a dir, sols el 0,35 % del total de la classificació. Amb alguna 
matisació (notablement el cas de la pesca) i pels motius ja comentats (el cas de serveis 
públics), totes les xifres sectorials són comparables o compatibles amb les del cens de 
1927. Globalment: 262.242 treballadors el 1920 i 251.120 el 1926 per a Barcelona. 
449.440 i 422.554 (sense comptar pesca i mines) per a Barcelona província. Apareix clar 
el fet que el cens de la població dóna resultats més grans que el cens de sis anys després. 
Però això pot venir explicat perquè el cens de 1927 fou un cens més rigorós en estricte 
relació al món laboral actiu (en tot cas inferior a la realitat) mentre que al cens de la 
població era fàcil l'anotació genèrica de la professió. En aquest cas no sembla haver-se 
produit la doble comptabilitat de professions si hom s'atén als totals generals assenyalats, 
exactament iguals a la població de fet. Tot això, a part que no fóra inversemblant pensar 
en una reducció de la població obrera després de 1920, que a la força ha d'agafar el 
màxim de l'onada de treball generada per la Primera Guerra Mundial. D'això n'hi ha 
testimonis aillats, personals (29). 

La conflictivitat social a Barcelona, amb el seguit d'intents frustats de recerca de 
canals per a suavitzar les tensions, no podia deixar de proclamar la necessitat d'un cens 
obrer i patronal. No és ara el moment d'explicar amb detall tot aquest fet, però si és 
important adonar-se'n que els intents de fer un cens obrer i patronal, i especialment per a 
Barcelona província, sorgeixen com a l'únic camí que té l'estat de facilitar una intervenció-
regulació dels conflictes que matisin el pes dels sindicats i de les organitzacions patronals. 
Un cens obrer, amb l'obligatorietat d'anotar-s'hi, pot relativitzar el pes dels sindicats, pot 
afavorir propostes de negociació mixtes que "tinguin en compte" tots els obrers i no ja els 
obrers afiliats. Clarament, per aquí, hom tendirà a negar la total representativitat dels 
sindicats. Però l'intent no era fàcil. Havien fracassat els treballs de l'Institut de Reformes 
Socials en aquesta direcció, buscant el coneixement a partir d'un "cens electoral social", 
és a dir, d'afiliats a associacions patronals i obreres, que hom volia alhora completar amb 
els "obrers ocupats" per les associacions patronals. Havien fracassat també els treballs 
basats en "enquestes" als organismes estatals i les patronals. Restava l'intent més 
ambiciós: l'obligatorietat per a poder treballar o donar feina de figurar en una mena de 
registre oficial, el cens obrer i patronal, que endegarà seguint idees anteriors, la Dictadura 
de Primo de Rivera. Així, el reial decret 

 

(29) I d'altra banda, això ve confirmat per l'anàlisi de la crisi econòmica de la posguerra. Vegeu, en especial. F. Bernis, 
Consecuencias económicas de la guerra. M., 1923; M. Viada, La economia y las finanzas españolas en la posguerra (1918-

1923), B., 1924. etc. 
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de l'11 d'octubre de 1919, que significà la creació d'una Comissió de Treball a Catalunya, 
producte del pacte de l'estat amb la CNT i amb la intenció de fixar un òrgan de conciliació 
(igual nombre de patrons i d'obrers), fixà la necessitat de confeccionar un cens obrer i 
patronal, base de l'elecció dels vocals patrons i obrers de la Comissió (article 4 art.). Però 
de forma inversemblant hom fixava només un termini de vuit dies (fins el 20 d'octubre) 
per a que tots els patrons fessin una llista dels obrers i l'enviessin ràpidament (4 dies) a la 
Junta Local de Reformes Socials. Aquesta junta havia d'exposar el 3 de novembre les 
llistes convenientment agrupades fins el 8 de novembre. Ara bé, en aquestes llistes no 
calia que figuressin els aprenents, perquè, textualment: "los aprendices no figuraran en las 
listas que se confeccionen para otorgar el derecho al voto" (article 6è.). Després 
d'encarregar també a les Cambres de Comerç i d'Indústria, i al Foment del Treball, la 
remesa de la relació de tots els patrons i nombre d'obrers. Finalment, hom esperava que el 
28 de novembre pogués quedar establert oficialment els censos patronals i obrers de 
Catalunya; llavors, fixat el procediment electoral pel govern, es faria l'elecció de la 
Comissió de Treball el 7 de desembre de 1919 (articles 9è i 10è.). La vigilància del cens 
havia de fer-la, a partir de Havers, una oficina tècnica, anomenada pel govern (article 
15è.). Com és fàcil imaginar, ultra les dificultats polítiques de la constitució d'aquesta 
comissió mixta de treball, l'elaboració del cens no fou pràcticament ni tan sols iniciada. 
Restà, això sí, la relació feta pel Foment de Treball. Aquest adreçà als industrials unes 
quinze mil cartes. No contestaren més que 12.652 (la majoria, segons sembla, de 
Barcelona ciutat). Aquests patrons donaven feina a 205.642 obrers majors de 19 anys, 
repartits de la següent forma (30): 

1. Indústria cotonera 65.527 
2. Indústria llanera 16.784 
3. Indústria del cànem i del jute 2.107 
4. Indústria del lli i de la seda 2.184 
5. Indústria del blanqueig, tints i empeses 7.652 
6. Indústria metal�lúrgica 20.732 
7. Indústries químiques 4.709 
8. Manufactures de terra i pedres 6.516 
9. Indústries alimentàries 9.905 

 

10. Indústria dels cuirs i pells 7.502 
11. Indústria de la fusta 4.773 
12. Indústria surotapera 4.269 
13. Transports 4.474 
14. Indústria del paper 3.385 
15. Arts del llibre 5.841 
16. Arts de la construcció 9.412 
17. Indústria del cautxú i del cel�luloide 442 
18. Confeccions 9.067 
19. Serveis d'electricitat, aigua i gas 4.574 
20. Mineria 2.636 
21. Comerç 12.018 
22. Barbers 1-133 

205.642 

Es molt difícil d'aprofitar aquest cens, sobretot perquè no sabem la relació (o la 
proporció) de menores de 19 anys i perquè tampoc sabem amb certesa l'abast, diríem 
geogràfic, del mateix, per més que sembla referir-se bàsicament a Barcelona ciutat, 
excepte en el cas de la indústria tèxtil. Només podrem fer-ne ús més endavant, juntament 
amb altres fonts disperses, per a apropar-nos a la dimensió empresarial i concentració 
obrera. D'altra banda, la Cambra d'Indústria també elaborà el seu cens 

(30)   Anuario estadistico de la ciudad de Barcelona, año XVI, 1917, B.. 1921, pp. 500-501. 
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—basat en la indústria surotapera, paperera, de la pell i del tèxtil— amb un total de 
147.581 obrers (dels quals 128.528 corresponien a la indústria del tèxtil) (31). 

Per més que també amb resultats parcials, una major importància tingué la 
informació sobre el mercat de treball oberta per l'Institut de Reformes Socials el 1920 
que, en el cas de Catalunya, deixà fora Barcelona ciutat però assolí un elevat grau de 
coneixement local de Barcelona província. En conjunt, com ja explicaré més endavant, la 
informació m'ha permés fer una estimació a l'entorn dels 460.000 obrers el 1920, 
municipi per municipi i sector per sector (val a dir, però, que, estrictament, la informació 
de l'Institut de Reformes Socials sols cobreix uns 200.000 obrers de fora de Barcelona 
ciutat) (32). 

La història de la Comissió Mixta del Treball i del no nat cens obrer i patronal tingué 
una derivació significativa en les queixes de l'Institut de Reformes Socials, el qual durant 
el període fou de fet marginat. En qualsevol cas és obvi que el tema del cens obrer es 
convertí en obsessiu en les relacions de l'estat amb Barcelona. Així, per reial decret del 15 
d'octubre de 1921 (era ministre de treball Leopoldo Matos) es creà una Delegació 
Provincial del Ministeri de Treball a Barcelona. La seva missió perem-tòria era l'elaboració 
del cens: hom li concedia només dos mesos per a "clasificar y agrupar las industrias, 
profesiones, oficios y especialidades productoras de la provincia de Barcelona, en razón 
del respectivo interès profesional, patronal y obrero" (article 2on.), i quatre per a formar 
"los censos patronales y obreros correspondientes a cada uno de los grupos profesionales 
y demarcados" (article 3er). Com és sabut, aquesta classificació i els censos havien de 
servir de base per a "instituir las represen-taciones obreras y patronales con arreglo a las 
normas que fijarà el Ministerio de Tra-bajo" (article 10è). El delegat fou finalment 
Francesc d'A. Bartrina, i amb un cert retràs oferí la classificació demanada (circular del 28 
de febrer de 1922, reproduida al suplement del Butlletí Oficial de la Província de l'I de 
març de 1922). Aquesta classificació amb petites variants havia d'ésser l'adoptada i la que 
m'ha servit de pauta. Tanmateix, a causa del fracàs dels intents del ministeri per a dictar 
la sindicació obligatòria (reial decret del 3 de novembre de 1922), la Delegació del Treball 
a Barcelona va desaparèixer, després que el ministeri d'Abilio Calderón Rojo hagués dictat 
unes normes (el mateix 3 de novembre) per al manteniment i extensió dels censos 
patronal i obrer, i després del fracàs en la imposició dels comitès paritaris. La Delegació, 
però, tornà a ésser restablerta el març de 1923. Llavors tenia ja unes 500.000 
inscripcions. Tanmateix, la seva publicació —o millor dit, la publicació dels resultats 
globals per sectors de Barcelona ciutat i de Barcelona província— hauria d'esperar el 
1927, en ple temps de la Dictadura i en relació a les denominades estadístiques sobre 
l'atur involuntari i, clar, a la generalització del règimen dels comitès paritaris (33). 

Els resultats del cens de 1923 no poden ésser altres que els reproduits a l' "Anuario 
de Estadística de España" de 1922-1923 (Madrid, 1924) (34). Era un cens referit al dia 15 
d'abril de 1923 que recollia la classificació ja comentada, però amb la incorporació del 
concepte "altres indústries" que corresponia, segons deien, a "indústries agrícoles i 
professions liberals" "y aquellas que no han sido incluidas en ninguno de las ramos 
demarfres d'aquest cens. N'hi ha prou amb intentar unes observacions de conjunt (35). 

Hem vist com les fonts més importants es refereixen a Barcelona ciutat i a Barcelo- 

(31) Cámara Oficial de la Indústria de Barcelona, Memòria reglamentaria del año 1919, B., 1920. 
(32) Vegeu la taula 5, Per un mapa obrer de Catalunya. 
(33) No he trobat cap història de la delegació del treball a Barcelona. M'he basat, a part de les diverses RR OO i RD 

esmentats, especialment en "El trabajo nacional", maig de 1920 i febrer de 1922; "Revista Social", gener-març de 1928, P. 
López, La organización paritària; "Revista Social", octubre-desembre de 1928. Lo que ha sido y es la Delegación del Ministerio 
de Trabajo. 

(34) Cf. Anuario estadístico de España, per a 1922-193, esmentat, p. 342 i ss. 
(35) Cf. Estadística de las huelgas, per a 1927-1928, ob. cit, p. XKIII i ss. 
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Concentració empresarial i població obrera 

Com hem vist, la població obrera catalana roman, en conjunt, relativament estable 
fins a la Primera Guerra Mundial, amb unes 300.000 persones actives (un 14-15 % del 
total de la població) i és en els anys de la guerra en què es produeix un salt important: 
es passarà a les 500.000 persones (un 20-22 % del total de la població). Posteriorment, 
el creixement és més lent i pausat i hom ha de situar el 1936 en unes 580.000 persones 
(un 20 %). El que ara interessa, però, és una anàlisi més detallada de les xifres globals 
que fins ara han estat usades. Un primer aspecte es destaca d'entrada si hom vol 
apropar-se a una caracterització significativa d'aquesta població obrera. I és el fins a 
quin punt la població obrera treballa en petites, mitjanes o grans empreses (industrials o 
comercials). La població obrera catalana treballà fonamentalment en petites i mitjanes 
empreses, com és fàcil de veure amb unes poques xifres referents a Barcelona província, 
és a dir, al lloc més industrialitzat. La proporció obrer/patró era qlobal-ment (38): 

19201923                     1927 
Indústria                                    1:14,84 1:13,60 1:16,80 
Comerç                                        1: 2,79 1: 2,03 1: 3,02 
Indústria i comerç                      1: 8,66 1: 7,55 1: 9,59 

_______________________________________________________________________
_ 

Com és lògic, aquestes xifres de mitjana amaguen diferències acusades, tant de 
tipus geogràfic com sectorial. En termes generals, a Barcelona ciutat es dóna, producte 
sens dubte del volum de la població, una relació més baixa, amb un major pes de la 
petita empresa, que no a la resta de la província. Per a Barcelona ciutat les mitjanes 
globals serien (39): 

1920 1923 1927 
Indústria 1:12,68 1:13,54 1:15,35 
Comerç 1: 3,10 1: 2,28 1: 3,32 
Indústria i comerç 1: 7,12 1: 6,77 1: 8,12 
_______________________________________________________________________
_ 

En lògica correspondència amb el pes relatiu de sectors de més alta concentració 
empresarial, les zones de Barcelona província amb xifres majors eren el 1923 les de 
Manresa, Sabadell i Terrassa (1:12,30 en conjunt), Arenys de Mar, Granollers i Mataró 
(1:9,71) i Berga-Vic (1:8,26), gràcies al pes de les indústries minera i tèxtil, tèxtil i del 
paper i cartró, i tèxtil i minera, respectivament. Per a tota Catalunya només podem 
avançar unes xifres de 1920, xifres que no semblen extemporànies: 1:10,71 per a la 
indústria; 1:2,25 per al comerç; 1:6,70 globalment. Es a dir, de manera com sempre 
aproximativa, tindríem que entre el 1920 i el 1930 hi havien de 14 a 17 assalariats per 
patró a la indústria de Barcelona província, mentre que en el comerç les xifres oscil�larien 
entorn del dos o tres assalariats per botiguer. A Barcelona ciutat les xifres serien ben 
semblants per a comerç i una mica més baixes per a la indústria. 

L'anàlisi sectorial permet d'aprofundir més la imatge. Si continuem amb Barcelona 
província, els sectors de major concentració (relació major a 1:20) eren el 1923: 

(38) He d'advertir que les relacions de 1923 es refereixen amb tota probabilitat als obrers major de 19 
anys i estàn basades en la informació del Cens obrer i patronal reproduït per Anuario estadistico de España, per 
a 1922-1923 ob.cit. Les relacions de 1927 estan calculades aplicant les xifres de patrons de 1923 a les dades 
sobre obrers del cens de 1927 No cal dir que les proporcions de 1920 estàn basades en les dades del cens de la 
població de 1920. 

(39)   Cal tenir en compte les observacions fetes en la nota anterior. 
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Serveis Públics 1:133,04 
Tèxtil 1: 64,38 
Mines 1: 60,27 
Ram de l'aigua 1: 50,67 
Ceràmica i vidre 1: 38,86 
Paper i cartró 1: 20,15 

Com es pot comprovar en el següent quadre: 

Cens patronal i obrer de la provincia de Barcelona del 15 d'abril de 1923 (40): 

Grups d'indústria Patrons Obrers Rel. patró/obrer 
Pesca 300 966 1:    3,22 
Mines i pedreres 41 2.471 1: 60,27 
Tèxtil 1.766 113.695 1: 64,38 
Ram de l'aigua 236 11.958 1: 50,67 
Metal�lúrgia 2.774 31.538 1: 11,37 
Construcció 1.526 22.220 1: 14,56 
Fusta i suro 2.794 11.088 1:   3,97 
Química 693 10.303 1: 14,87 
Cuiros i pell 965 5.661 1 :   5,87 
Ceràmica i vidre 151 5.868 1:  38,86 
Paper i cartró 208 4.191 1 : 20,15 
Gràfiques 637 7.608 1:  11,94 
Alimentació 2.662 9.457 1:    3,55 
Confecció 2.921 15.741 1:    5,39 
Artístiques i científiques 566 2.437 1:    4,31 
Transport 691 6.699 1:   9,69 
Comerç 23.051 46.882 1:   2,03 
Serveis públics 137 18.226 1:133,04 
Altres indústries    1.952                    5.803 1:    2,97 
________________________________________________________________________ 

Total                                                  44.071                332.812              1 :    7,55 
________________________________________________________________________ 

Total (excepte comerç) 21.020 285.930 1: 13,60 
________________________________________________________________________ 

Si s'extrapolen les xifres de patrons al 1927, i utilitzem el cens obrer d'aquest any, amb 
la qual cosa és de suposar que les relacions patró/nombre d'obrers apareguin sobrevalorades 
(poden ésser considerades com a uns màxims), tindríem com a sectors de major 
concentració obrera els següents: 

Grup d'indústria Patrons Obrers Rel. patró/obrer 
Serveis Públics 137 22.255 1:162,45 
Mines 41 3.497 1: 85,29 
Tèxtils 1.766 140.647 1: 79,64 
Ram de l'aigua 236 14.664 1: 62,14 
Ceràmica i vidre 151 6.360 1: 42,12 
Paper i cartró 208 5.277 1: 25,37 
Construcció                                         1.526                  35.159                1: 23,04 
________________________________________________________________________ 

Total 4.065 227.859 1: 56,05 
________________________________________________________________________ 

 (40) Hi ha algun error en la informació bàsica: tes sumes no quadren amb exactitud. Les sumes que figuren en el cens són 
de 44.058 patrons i 332.594 obrers: és possible que hi hagi alguna repetició en els diversos epígrafs, però no he pogut localitzar 
l'error amb precisió. 
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Cal recordar que dins de Serveis públics figuren la producció d'aigua, llum, força i 
calefacció, els ferrocarrils i tramvies, els grans transports, les comunicacions i els serveis 
municipals. Tenim per tant dibuixats com a sectors moderns, amb alta concentració 
obrera, la indústria elèctrica i del gas, el gran transport, les comunicacions, les mines, el 
tèxtil i el ram de l'aigua; més enllà resten la construcció (amb ceràmica i vidre) i el paper 
i cartró. Tanmateix, aquesta llista és enganyosa: els minaires no arriben a 4.000, el paper 
i cartró són poc més de 5.000. Són sectors concentrats, però petits. Cal fer notar, també, 
l'absència en la llista del sector metal�lúrgic i és que fora d'algunes empreses (com per 
exemple La Maquinista, ella sola amb 1.300/1.500 obrers, 
o Construccions Torras, amb 500), la gran majoria són petits tallers (41). 

Un darrer joc numèric pot aclarir més la visió del grau de concentració dels obrers 
industrials. El 1927 tenim que: els sectors industrials amb concentració empresarial 
elevada (proporció mitjana superior a 1:20) tenen les següents xifres: 4.065 empresaris, 
227.859 obrers i una proporció patró/obrer de 1:56,05. Per la seva banda, els sectors 
industrials amb un elevat grau de petita empresa (menys d' 1:20), tenen: 39.993 
empresaris, 194.695 obrers i una proporció d' 1:4,87. Es a dir, quasi la meitat de la 
població obrera de Barcelona província treballava en sectors en la proporció mitjana era 
d'un 1:5, mentre que l'altra meitat ho feia en sectors amb una proporció mitjana d' 
1 :56 (42). 

Òbviament, amb això es pot matisar el pes tan aclaparador de la petita empresa que 
les xifres globals amagaven. Si els mateixos càlculs els fem amb les dades més estrictes 
de 1923 tenim, de manera força semblant: sectors industrials amb una proporció mitjana 
superior a l'1:20: 2.539 empresaris, 156.412 obrers (47 % del total d'obrers) i 1:61,60 
de proporció; sectors industrials amb un elevat grau de petita empresa: 41.532 patrons, 
176.400 obrers (53 % del total) i 1:4,25 de proporció. Per últim, si del conjunt de sectors 
en els quals domina clarament la petita empresa separem el cas del comerç, llavors la 
distribució seria (43): 

Per al 1923: Patrons Obrers Proporció 

Més d'1 :20 2.539 156.412 1:61,60 
(47 %) 

Menys d'1:20 18.481 129.518 1: 7,01 
(38,92 %) 

Comerç 23.051 46.882 1 : 2,03 
(14,09 %) 

Per al 1927 
Més d'1 :20 4.065 227.859 1:56,05 

(53,97 %) 
Menys d'1:20 16.942 124.977 1: 7,38 

 (29,58 %) 
Comerç 23.051 69.718 1: 3,02 

(16,50 %) 

En definitiva, sembla clar que a Catalunya (en tot cas a Barcelona província) hi havia 
alguns sectors que pel seu volum i el grau de concentració hom podia considerar 

(41) Per a una discussió més acurada del cas de la metal�lúrgia, vegeu més endavant la relació d'empreses 
importants pel nombre d'obrers que he pogut localitzar. 

(42) Aquesta proporció 1: 4, 87 inclou el sector del comerç i això fa baixar la mitjana, com un mica més 
endavant poso en relleu. 

(43) Les diferències en el nombre de patrons per sectors que s'observen entre 1923 i 1927 són el producte 
d'haver variat la proporció interna, a l'extrapolar les dades de 1923, en alguns sectors; per exemple, la 
construcció que amb les xifres de 1923 té una proporcionalitat patrò/obrers de 1,1:14,56 i per tant cal 
comptabilitzar-lo dins dels sectors amb relacions inferiors a 1:20. amb els comptes de 1927 (et mateix nombre 
de patrons de 1923/nombre d'obrers de 1927) te una relació 1:24,04, i cal incorporar-lo en els sectors de 
proporció superior a 1:20. Sens cap dubte, una vegada més cal fer notar que les proporcions consignades només 
tenen un valor cert les de 1920 a 1923, o com veurem més endavant, el 1919.   
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més o menys moderns i amb un pes específic important dins el conjunt de la població 
obrera. Aquests eren (44): Patrons Obrers
 Proporció 

1923 
Serveis Públics 137 18.226 1:133.04 
Tèxtil i ram de l'aigua 2.002 125.653            1: 62,76 
Construcció i ceràmica                 1.676                28.088             1: 16,75  
                                                        _______________________________________ 

3.816 171.967 1: 45,06 
______________________________________________________________________ 

1927 

Serveis Públics 22.255 1:162.45 
Tèxtil i ram de l'aigua 155.311 1: 77,58 
Construcció i ceràmica                                         41.519            1: 24,76  

                                                        _______________________________________ 
3.816 219.085 1: 57,41 

______________________________________________________________________ 

Fora d'això, la resta dels obrers (ja hem parlat de l'excepció dels minaires i dels 
treballadors del paper i cartró) treballaven molt majoritàriament en empreses petites i era 
per tant, una població obrera dispersa. Els treballadors de la metal�lúrgia, del comerç, de 
gran part del transport, de la fusta, de la química o de la confecció, ho feien en sa majoria 
en empreses petites. 

Tota aquesta visió pot venir confirmada en alguns dels seus aspectes si hom fa ús del 
cens elaborat per la Cambra Industrial el 1919. El resum global de la seva informació (que 
afecta a 2.525 fàbriques i 147.581 obrers) es (45): 

Indústria del cotó Fabriques Obrers Proporció 

Regenerats                                       5                       31             1:                                     
Filats 266 35.358 1: 132,91 
Filats 632 48.639 1: 76,96 

______________________________________________________________________ 
         903 84.023 1: 93,05 

Punt                         149                  7.163             1: 48,07 
______________________________________________________________________ 

                1.502 91.186 1: 86,68 
______________________________________________________________________ 

Indústria de la llana 
i de l'estam ___________  

Regenerats   78 2 261        1: 28,99 
Filats  133  6.069 1: 45,63 
Teixit 175 10.805 1:61,74 
Punt                                                27                  2.352 1:87,11 

______________________________________________________________________ 
413 21.487 1: 52,03 

(44) Cal tenir també aqui en compte les observacions consignades en la nota anterior 
(45) Taula elaborada a partir del Cens inclòs en la Memòria..., de 1919 de la Cambra Oficial 

de la Indústria de Barcelona, ob. cit. 
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Fàbriques Obrers Proporció 

Indústria de la seda 

(Filat)                                                    15 213 1 :  14,20 
Teixit                                                     42 2.882 1: 68,62 
______________________________________________________________________ 

57 3.095 1 : 54,30 

Indústria del lli i del cànam 

Agramat                                                  2 66 1: 33 
Filat                                                        8 3.942 1:492,75 
Teixit                                                     36 1.162 1: 32,28 
______________________________________________________________________ 

46 5.170 1:112,39 
Ram de l'aigua                                    242 7.590 1: 31,36 
______________________________________________________________________ 

Total indústria tèxtil                        1.810 128.528 1: 71,01 

Indústria surotapera                          170 7.834 1: 46,08 
Indústria paperera                               75 2.696 1: 35,95 
Indústria de la pell                             470 8.523 1: 18,13 
______________________________________________________________________ 

Total suro, paper, pell i tèxtil          2.525 147.581 1: 58,45 
______________________________________________________________________ 

Per a Barcelona província, la informació de 1919 donaria els següents resultats: 

Indústria del cotó                    Fàbriques Obrers Proporció 

Regenerats                                         5 31 1:   6,20 
Filats                                                210 27.078 1:128,94 
Teixit                                                582 44.714 1: 76,83 
Punt                                               
______________________________________________________________________ 

                                                           124 6.000 1: 48,39 
______________________________________________________________________ 

921 77.823 1 : 84,50 
Indústria de la llana 
i de l'estam 
Regenerats                                           67 2.042 1: 30,48 
Filat                                                    118 5.784 1: 49,02 
Teixit                                                  157 10.261 1 : 65,36 
Punt                                                     18 1.750 1: 97,22 
______________________________________________________________________ 

360 19.837 1: 55,10 
Indústria de la seda 
Filat                                                    15 213 1:  14,20 
Teixit                                                  39 2.223 1: 57,00 
______________________________________________________________________ 

54 2.436 1: 45,15 
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Fàbriques Obrers Proporció 

Indústria del lli i 
del cànem 

Agramat Filat 8 3.942 1:492,75 
Teixit                                              32 1.050 1:32,81 
______________________________________________________________________ 

Ram de l'aigua                            237                  7.543 1: 31,83 
______________________________________________________________________ 
Total indústria tèxtil 1.612 112.631 1: 69,87 

Indústria surotapera                      19 94 1:  4,95 
indústria paperera                          43 1738 1: 40,42 
indústria de la pell                       392                7.784 1: 19,86 
______________________________________________________________________ 

Total tèxtil, suro, paper i pell 2.066              122.247             1: 59,17 
______________________________________________________________________ 

Finalment, una darrera comprovació pot basar-se en el cens elaborat el 
1919 pel Foment de Treball. Cal advertir que aquí només figuren els obrers de 
mes de 19 anys i que per tant les relacions han d'aparèixer a la força una mica 
infravalorades: 

Patrons Obrers Proporció 

indústria del cotó                         1.075                 65.527 1:60,96 
Indústria de la llana                        395                 16.784 1: 42,28 
Indústria del cànem i jute                125                  2.107 1: 16,86 
Indústria del lli i seda                       41                   2.184 1: 53,27 
Ram de l'aigua                               180                  7.652 1: 42,51 

______________________________________________________________________ 

Total tèxtil 1.818 94.254 1:51,84 
______________________________________________________________________ 
Mines          19 2.363 1: 138,74 
Manufactures de terres 425 6.516 1: 15,33 

______________________________________________________________________ 

Total mines i pedreres                    444                   9.152            1: 20,61 
______________________________________________________________________ 

Metal�lúrgia                                1.119                 20.732 1: 18,53 
Arts de la construcció 328                  9.412             1: 28,70 

______________________________________________________________________ 

Indústria de la fusta                      798                   4773 1:   5,98 
Indústria surotapera                      198                  4.269             1: 21,56 

______________________________________________________________________ 

Total fusta i suro                            996                 9.042 1:   9,08 
______________________________________________________________________ 

Indústries químiques                     311                   4.709 1: 15,14 

Cautxú, cel�luloide                         29                       442             1. 15,24 
______________________________________________________________________ 

Total químiques                            340                   5.151             1: 15,15 
______________________________________________________________________ 

Indústria del cuiro i 
de la pell 496 7.502 1. 15,13 
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Patrons Obrers Proporció 

Indústria del paper                          173 3.385 1: 19,57 
______________________________________________________________________ 

Arts del llibre                                   402 5.841 1 :  14,53 
______________________________________________________________________ 

Indústria alimentària                      2.061 9.905 1:   4,81 
______________________________________________________________________ 

Confeccions                                    618 9.067 1: 14,67 
______________________________________________________________________ 

Transports                                      225 4.474 1: 19,88 
______________________________________________________________________ 

Total 9.264 192.491 1 : 20,78 
Comerç 3.190 12.018 1:    3,77 
Barbers 198 1.133 1:   5,72 
______________________________________________________________________ 

Total 12.652 205.642 1:  16,25 
______________________________________________________________________ 

Aquesta informació hom l'ha de suposar referida bàsicament a Barcelona província i, 
més encara, a Barcelona ciutat. En l'anàlisi comparativa de les diverses relacions 
obrer/patró trobades, cal tenir en compte que forçosament hem de suposar que les dades 
recollides per la Cambra Industrial i les recollides pel Foment del Treball són producte en 
sa major part de les empreses més importants del país. Així tenim que el cens del Foment 
dóna una relació global d'1 :20,78 en el sector industrial i d'1:16,25 si hi incorporem el 
comerç. Relació clarament superior a la trobada per nosaltres per a 1920 (1:14,84 i 
1:8,66, respectivament) fent ús del cens de la població (sobre un total de 449.440 
treballadors i no de 205.642, xifra assolida pel Foment). Amb unes diferencies que serien 
encara més grans si el cens del Foment hagués incorporat els obrers de menys de 19 
anys. 

Ara bé, fora d'aquest cas global, es pot intentar en alguns casos la comparació 
sectorial. Especialment per als sectors on la informació assolida, sigui per la Cambra, sigui 
pel Foment, fou important. Així, en el cas del tèxtil: 1:69,87 (Cambra, 1919), 1:51,84 
(Foment, 1919), 1:62,76 (cens de la Delegació del Treball, 1923). O en el cas del paper: 
1:19,57 (Cambra), 1:20,15 (Delegació del Treball). El cas del metall: 1:18,53 (Cambra, 
comptabilitzant 1.119 empresaris i 20.732 obrers) i 1:11,37 (Delegació, 2.774 empresaris 
i 31.538 obrers). En qualsevol dels casos, crec que no s'altera massa la visió bàsica 
donada sobre els sectors amb un grau més elevat de concentració empresarial, així com 
sobre el volum aproximat dels mateixos. 

i Fins ara, tota l'anàlisi s'ha centrat en el cas de la província de Barcelona. 
Poden veure's a la taula 2 les xifres d'obrers per sectors a Barcelona ciutat i hom podria 
repetir, sense aportar massa més al ja dit, els càlculs fets per a tota la província. Ara bé, 
si que val la pena considerar específicament la resta de províncies catalanes, malgrat que 
les fonts bàsiques són encara més incompletes. 

En el cas de Girona, només puc aportar informacions parcials per a 1919 i 1930 (46). 

(46)   Provenen fonamentalment del cens de la Cambra Oficial d'Indústria i dels Apuntes para el momento..., 
obs. cit. 
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Fàbriques Obrers Proporció 

1919 
Indústria del cotó 

Filat                                                   39 6.346 1: 162,72 
Teixit                                                13 1.914 1:147,23 
Punt                                                 10                             445 1: 44,50 
______________________________________________________________________ 

 62 8.705 1:140,40 

Llana i estam 

 Regenerats                                        11 142 1:  12,91 
Filat                                                  11 235 1: 21,36 
Teixit                                                18 544 1: 30,22 
Punt                                                   9 602 1: 66,89 
______________________________________________________________________ 

9 1.523 1: 31,08 

Lli, jute, cànem 

  Teixit                                                  4 112 1: 28,00 
______________________________________________________________________ 

Totàl tèxtil                                       115 10.111 1:58,09 

Cuiros i pel.                                      46 278 1:   6,04 

Paper                                             17 753 1: 44,29                                                

Indústria surotapera                   151 7.740 1 : 51,26 

___________________________________________________________________ 

Total tèxtil, suro,  
paper i cuiro                                  329 19.111            1: 58,09 

______________________________________________________________________ 

1930 

Filats i teixits de  
coto i llana                                      95 9.857 1: 103,76 
Generes de punt                              31                          1808    1:  58,32 
Teixit de jute 5                               98                1:  19,60 

______________________________________________________________________ 
Total tèxtil                                      131             11.763               1 : 89,79 

Blanqueria                                          23 344 1:  14,96 
Paper                                                 12 623 1: 51,92 
Surol                                                205 5.735 1:  27,98 
Metall                                                 49 678 1: 13,84 
Alimentació (farina)                            36               265                 1:   7,36 
Pedra artificial                                    21 286 1:   3,86 
Centrals elèctriques 74                       286                  1:   3,86 

______________________________________________________________________ 

Total                                                 551 20.050 1: 36,39 
______________________________________________________________________ 
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A aquestes relacions es pot afegir, encara, que el 1933 a la pesca hi havia 4.318 
obrers i 1.048 patrons, és a dir, amb una relació 1:4,12. I, en un altre sentit, que el 1920 
hi havia en el comerç 961 treballadors i 4.325 patrons (és a dir, 1:0,22) (47). Hi ha unes 
poques constatacions a fer. De primer, una forta correspondència de l'estructura del tèxtil 
gironí amb la de Barcelona província; si de cas, una petita tendència a un major grau de 
concentració a Girona (especialment al filat de cotó). També es pot assenyalar la 
semblança en els casos del paper i en el del metall. Si ens fixem en els sectors amb una 
proporció per damunt d'un 1:20, tenim que a Girona el 1919 treballaven 18.833 obrers 
(tèxtil, suro, paper) en 283 fàbriques, és a dir, en una proporció d'1:66,55, relació que és 
difícil de comparar amb l'equivalent a Barcelona província donat el diferent abast de les 
informacions estadístiques respectives. En tot cas, fent uns càlculs similars, per al 1930 
tindríem que els sectors per damunt de la proporció 1:20 eren: els mateixos de 1919 
(tèxtil, paper i suro) amb un total de 348 fàbriques i 18.121 obrers, amb una relació de 
l'1:52,07. L'explicació de la diferència es deu a la devallada i crisi de la indústria 
surotapera aquells anys. 

En el cas de Tarragona (48), de manera semblant, podem avançar alguna informació 
parcial per a 1919 i 1930: 

Fàbriques Obrers Proporció 
1919 

Cotó 
Filat 12 1.075 1: 89,58 
Teixit 32 1.675 1: 52,34 
Punt 14 699 1: 49,92 

______________________________________________________________________ 

58 3.449 1: 59,47 

Llana 

Filat 2 40 1 : 20,00 

Seda 

Teixit 3 659 1:219,67 

Ram de l'aigua 5 47 1:    9,40 
______________________________________________________________________ 

Total tèxtil 68 4.195 1: 61,69 

Cuiros i calçat 25 389 1: 15,56 
Paper 14 205 1: 14,64 

______________________________________________________________________ 

Total tèxtil, cuiros, paper 107 4.789 1: 44,76 
______________________________________________________________________ 

1930 

Filats i teixits de 
cotó i llana 35 2.380 1: 68,00 
Gèneres de punt 17 262 1: 15,41 

(47) Segons el cens professional inclòs en el Censo de la población de España. ob. cit. 
(48) Provenen, a l'igual que el cas de Girona, del cens de la Cambra d'indústria de 1919 i de les informacions oferides 

pels esmentats Apuntes... 
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Fàbriques Obrers Proporció 
Seda 5 950 1:190,00 
Altres 6 130 1: 21,67 
Ram de l'aigua 18 169 1:   9,39 
______________________________________________________________________ 

Total tèxtil 81 3.891 1 : 48,04 
Mines 10 980 1: 98,00 
Pedreres 18 180 1 : 10,00 

______________________________________________________________________ 

Total mines i pedreres 28 1.160 1: 41,43 
Metal�lúrgia 262 1.040 1:   3,97 
Cuiros i pells 55 460 1:    8,36 
Química 80 1.080 1: 13,50 
Paper i cartró 12 300 1: 25,00 
Arts gràfiques 30 200 1:   6,67 
Boters 29 287 1 :    9,90 

______________________________________________________________________ 

Total 577 8.418 1: 14,59 
______________________________________________________________________ 

A aquesta relació es poden afegir els casos especials del comerç per a 1920 amb 
3.409 patrons i 3.448 obrers (1:1,01) i el de la pesca per a 1933, amb 289 patrons i 3.674 
obrers (1:12,71). En el cas de Tarragona, la indústria més desenvolupada (amb un major 
grau de concentració) es centrava, doncs, el 1930 en el tèxtil i el ram de l'aigua, les mines 
i pedreres, el paper i part del sector químic (Flix), amb un total de 5.851 treballadors i 122 
empreses, amb una relació per tant d'1:45,96, una mica per sota de l'1:52,07 de Girona i 
1:56,05 de Barcelona, Tanmateix, cal tenir present, a part del volum absolut de la 
mateixa, el fet que aquests sectors industrials representaven a Tarragona un 22,60 % del 
total de la població obrera, mentre que a Girona el 56,73 % i a Barcelona el 53,92 %. 

Molt poca informació he pogut trobar per al cas de Lleida (49). 

1919 Fàbriques Obrers Proporció 

Cotó 
Filat                                                     5 854 1:170,80 
Teixit                                                 5 336 1: 67,20 
Punt                                                  1 19 1: 19,00 

______________________________________________________________________ 

11 1.209 1:109,91 

Llana 
Filat 2 10 1:   5,00 

______________________________________________________________________ 

Total tèxtil 13 1.219 1: 93,77 
Cuiros i calçat 7 72 1: 10,29 
Paper 1 100 1:100,00 

______________________________________________________________________ 
Total tèxtil, cuiros i paper 21 1.391 1: 66,24 

______________________________________________________________________ 

 (49)   D'altra banda és clar que la manca d'informació respon en gran mesura a la manca d'indústria a Lleida 
provincia. I, acceptant això, les dades obtingudes, referides quasi exclusivament al tèxtil semblen 
representatives, si més no. 
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A això cal afegir que el 1920, en el comerç hi havia 2.393 patrons i 4.238 obrers, és a 
dir, amb una relació 1:1,77. En definitiva, la informació trobada no permet de fer una anàlisi 
semblant a les fetes fins ara. Només es pot suposar que les dades de Lleida recollides, 
encara més que per als altres casos, han de correspondre a les empreses més importants i 
per tant amb un major grau de concentració obrera. 

Com a conclusions generals finals tenim: 

En la indústria catalana és molt nombrosa la mitjana empresa. Els treballadors o 
treballen en empreses molt petites (molt d'ells van al taller i no a la fàbrica) o treballen en 
empreses que, en mitjana, compten amb uns 50 treballadors. 

Els sectors industrials més moderns (amb un major grau de concentració empresarial) 
són els de l'aigua, llum, força, ferrocarrils i tramvies, gran transport, les mines i el tèxtil. A 
notar que, fora de la província de Barcelona, el pes de la indústria tèxtil és aclaparador, per 
més que a vegades hi cal afegir el sector de les mines, la indústria del paper i la indústria 
surotapera. (Tanmateix, les mines i el paper amb xifres absolutes força petites). 

El sector del tèxtil pel seu volum, extensió i grau de concentració empresarial és 
paradoxalment, encara el 1920-30, el més modern a Catalunya. De tota manera, fora de 
Barcelona i Girona, la indústria del tèxtil és en conjunt molt més artesanal. 

De manera molt aproximada sembla que es pot dir que els sectors industrialment més 
desenvolupats representen en el conjunt de la població obrera no agrícola el 53,92 % a 
Barcelona província, el 56,73 % a Girona i el 22,68 % a Tarragona. A Lleida, encara amb 
menor rigorositat, potser un 13,91 %. 

Donat el seu volum absolut, cal la discussió específica sobre la metal�lúrgia i la 
siderúrgia, així com sobre la construcció. Aquests sectors, amb algunes excepcions 
espectaculars (la Maquinista, Elizalde, Torras, etc, en el metall; el Fomento de Obras y 
Construcciones en la construcció) són majoritàriament uns sectors de petit taller o de 
mestres d'obres i colles. Del contrari, em sembla molt difícil explicar les relacions de mitjana 
patró/obrer que he trobat, les més ajustades de les quals semblen ésser 1:11,37 (1923) i 
1:14,56 (1923). Ara bé, hom no pot ignorar, malgrat tot, que en part dels dos sectors (tant 
del metall com de la construcció) existien ja en els anys vint, moltes empreses amb un 
nombre considerable de treballadors. 

En definitiva, en els anys 1920-30, parlant en general, hi ha l'obrer de fàbrica al tèxtil i 
a la indústria del paper i de la llum, hi ha l'obrer de l'explotació minera o del ciment i pedra 
artificial, hi ha també l'obrer del gran transport (a les companyies de navegació, als 
transports públics —ferrocarril, tramvies de Barcelona—, al moll), l'obrer de les 
comunicacions (telèfons, telègrafs). Potser també l'obrer d'unes poques fàbriques importants 
del metall al Barcelonès i d'unes poques grans empreses de la construcció a Barcelona. Però 
una part important de la població obrera, entorn d'un 50 %, treballa de manera més 
dispersa al petit taller o a l'entorn d'una petita empresa. 

Com és obvi, aquestes consideracions es ressenten del fet de no haver pogut establir la 
divisió més precisa entre gran, mitjana i petita empresa dins de cada sector. Per a pal�liar, 
molt limitadament, aquest inconvenient, es pot tenir present, a títol indicatiu, que a l'entorn 
de 1930 no són masses les empreses amb un gran nombre d'obrers (50). 

(50) He utilitzat fonts molt disperses i informacions puntuals tretes d'aquí i d'allà. Per a la indústria tèxtil m'ha 
estat útil La indústria textil en Cataluña. B., 1943. També, més en general, F. Cortada Reus, Geografia económica de 
Cataluña, B-, 1950. Tan mateix, he insistir que fonamentalment he hagut de recórrer a molt diverses i puntuals 
informacions: anuncis inclosos en anuaris, guies. etc. 
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En el tèxtil, empreses de més de 1.000 treballadors eren: 

- Fabra i Coats (1903) 4 000 obrers; Barcelona, Sant Andreu, Torelló, Badalona.  

- Sedó S.A.   (1846) 2.200/2.300 obrers; Esparraguera (colònia Sedó), Rubí. Gràcia 

- La España Industrial (1847). 1.800/2.000 obrers; Barcelona (Sants), Sabadell. 

- Bertrand  S.A.  (1858). 1.000 obrers; Rubí, Suria.  

- Viladomiu (1868, 1929). 1.000 obrers; Gironella Puigreig. 

- BURÉS, S.A. (1843). 1.000/1.100 obrers; Angles, Castellbell.  

- Colònia Güell, S.A. (1840, 1890), 1.000 obrers; Santa Coloma de Cervelló. 

- Rosal, S. A. (1840). 1.100 obrers; Berga,Olvan. 

- Serra Balet,S.A. (1896). 900/1.000 obrers; Barcelona (Sants), Gavà, Ripoll. 

- S. A. de P. H. lana (1919). 1.500 obrers; Terrassa.  

- Empreses a l'entorn dels 400/500 obrers: 

 - Rifà S  A  (1890), Hospitalet del Llobregat, Malars (Grub). 

- Sala (1892), Hospitalet de Llobregat, Roda de Ter  

- Balet, Vendrell, S.A. (1858),  Barcelona (Sants), Sant Vicenç de Castellet. 

- Monegal, S.A. (1858), Cassenes. 

- Pich i Aguilera (1880), Rubí, Badalona, Reus, Barcelona. 

 - Sedes Ros (1924), Mollet. 

- Vives, S. A. (1850), Manresa, Sant Fructuós del Bages. 

- A. Aparicio (1900), Badalona. 

- H  Labor, S. A. (1910), Barcelona, Vilassar de Mar, Suria.  - T. 

Rosés (1880), Cornellà del Llobregat. 

- M  Carol, S. A. (1850), Sabadell. 

- M. Valls, S. A. (1901), Çastelladral. 

- Borràs (1876), Castellbell i Vilar, Santa Maria d'Oló. 

- Sala y Badrines (1838), Terrasa. 

En el sector del metall, les empreses més importants eren al Barcelonès: 

a)   Fundició 

- Material para Ferrocarriles y Construcciones, Barcelona (Poble Nou). 

- Construcciones Torras, Barcelona.  

- Altos Hornos de Cataluña, l'Hospitalet del Llobregat.  

- Fundiciones Escorsa, l'Hospitalet del Llobregat. 

-  Industrias Mecànicas, Barcelona. 

- Aceros Eléctricos, Barcelona (la Bordeta) 

- Hierros y Aceros moldeados, Barcelona (Sants). 

b) Construcciones mecàniques 

- Maquinista Terrestre y Marítima (1855), Barcelona (Barceloneta i Sant Andreu). 
- Hispano-Suiza (1899), Barcelona, Ripoll. 
- Elizalde (1909), Barcelona. 
- Unión Naval de Levante, Barcelona (Barceloneta). 
- Ricart (1924) (51), Barcelona. 

c) Aliatges durs 

- Industrias del hugsteno, vanadio y molibdeno. 

— ------  
(51)  Aquesta empresa de construcció d'automòbils, es fusionà amb Elizalde i una 
empresamenys important, denominada España, el 1928, creant l'empresa industrial 
Nacional Metalùrgica, S.A., la qual hagué de plegar el 1930. 



A aquestes caldria afegir Bombas Prat i Metalgraf Española, de Badalona. Fora del 

Barcelonès, eren importants: 

— Radiadores Roca, Gavà. 

— Siemens, Cornellà. 
— Manufacturas Casablancas, Sabadell. 
— Elèctrica Industrial (1910), Terrassa. 
— Pirelli (1924), Manresa, Vilanova i la Geltrú. 
— Aceros del Ter, Manlleu. 
— S. A. Serra (300 treballadors), Manlleu. 

En el sector químic destacaven pel nombre d'obrers: 

— Unión Española de Explosivos, Badalona. 
— Establecimientos Gaillard, Malgrat. 
— Barrau, Malgrat. 
— Electroquímica de Flix, S. A. (1897), 450 obrers, Flix. 

En la indústria electrica i del gas: 

— Energia Elèctrica de Cataluña, S. A. (1903). 
— Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, S. A. 
— La Canadenca, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (1911). 
— Catalana de Gas y Electricidad (1912). 
— Riegos y Fuerzas del Ebro, S. A. (1913). 

En la construcció, per damunt de tot, el Fomento de Obras y Construcciones (1900), 
així com la Companía General de Asfaltos y Porland, Asland (1901). 

En la mineria: 

— Unión Española de Explosivos (1925), Cardona. 
— Minas de Potasa de Súria, Súria. 

En la indústria del transport ferroviari i del metro, les companyies més importants 
presents a Catalunya eren: 

— Companía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza i Alicante (M.Z.A.) (1856). 
— Companía de los Caminos de Hierro del Norte de España (1858). 
— Ferrocarriles de Cataluña, S. A. (1912). 
— Companía General de Ferrocarriles Catalanes (1919). 
— Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A. (1920). 
— Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, S. A. (1874). 

Pel seu costat, en el transport marítim destacaven: 

— Compañía Transatlàntica (1881). 
— Compañía Transmediterrànea (1916). 

No he pogut precisar el nombre d'obrers de totes i cadascuna d'aquestes empreses, 
les quals, d'altra banda, tampoc esgoten una hipotètica llista completa de les firmes 
industrials més importants del país. De tota manera, crec que és fàcil adonar-se que a 
Catalunya les més grans empreses eren aquelles que superaven els mil treballadors, amb 
algunes excepcions que superaven els 2.000 com la Fabra i Coats, la Maqui- 
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nista, la Canadenca o el Foment d'obres i construccions. Fora d'aquests casos, la gran empresa 
es situava en general a l'entorn dels 400-500 treballadors, tant en el tèxtil, com en el metall, 
la indústria química, la indústria elèctrica i la mineria. En el cas dels transports públics, en 
especial els ferroviaris, només superaven els mil treballadors les dues companyies d'abast 
espanyol, la M.Z.A. i la Companyia del Nord. 

Per últim, em cal fer notar que només he pogut assolir, en el millor dels casos, una 
certa visió "impressionista" sobre el tema proposat en aquest epígraf, concentració 
empresarial i població obrera, visió centrada en els anys vint i primers trenta. Donada la 
informació que he recollit, no crec que es pogués intentar l'estudi de l'evolució del grau 
de concentració empresarial en el període. La qual cosa, òbviament, no vol dir que en 
altres treballs no es pogui fer ni que no es produissin canvis significatius en la realitat 
empresarial el 1920-30. 

Població obrera ciutadana. Per a un mapa obrer de Catalunya el 1920-1930 

Fins ara m'he mogut en la consideració global de la població obrera a Catalunya. He 
utilitzat censos globals, amb dades d'abast provincial. Malauradament, no he pogut trobar 
la informació de base, detallada, d'aquests censos. Tanmateix, és clar l'interès de 
conèixer la distribució geogràfica, municipi per municipi, de la població obrera. Es tracta 
de veure fins a quin punt els obrers vivien concentrats en determinades poblacions i 
comarques i quin pes relatiu hi tenien. I es tracta de veure-ho amb un cert detall, no n'hi 
ha prou, crec, en constatar el gran nombre d'obrers que residien a Barcelona ciutat i 
Barcelona província. En un altre sentit, potser l'anàlisi pormenoritzada també pot ajudar 
a caracteritzar el grau de concentració de la indústria catalana, així com el seu real abast. 
El detall del nombre d'obrers del tèxtil, metall, construcció, etc, poble per poble, sovint 
ens indica si el que existeix és un conjunt de petits tallers, subsidiaris artesanals d'unes 
economies locals rurals o bé unes fàbriques que s'integren en una indústria més o menys 
disseminada. 

He elaborat unes taules (5) (52), les quals, malgrat les limitacions de què parlaré a 
continuació, permeten una certa aproximació al tema. La informació de base de les 
mateixes, exclosos els censos globals per les raons esmentades, ha partit de les dades 
parcials publicades per l'"Anuari Social de Catalunya" de 1914 i 1915, i les més completes 
oferides pel cens industrial elaborat per la Cambra Industrial de Barcelona el 1919 i per la 
Información acerca del mercado del trabajo de 1920 realitzada per l'Institut de Reformes 
Socials. Per a les dades de 1930 he hagut de recórrer als Apuntes para el momento de la 

indústria española en 1930, publicats pel Consell d'indústria del Mi-nesteri d'Economia 
Nacional, completant la seva informació amb el cens de la indústria del tèxtil de 1935. 
També he utilitzat algunes dades parcials disperses sobre la indústria pesquera, la del 
suro, etc. Com es pot veure fàcilment, les primeres limitacions provenen no ja del grau 
de fiabilitat de les estadístiques usades, sinó també del caràcter incomplet de la 
informació obtinguda. Sens dubte, les xifres més acurades es refereixen a 1919-20, i són 
molt poc rigoroses i pobres les de 1914 i les de 1930. Hom ha de defugir clarament 
qualsevol intent d'assenyalar una evolució numèrica de la població obrera en tal o qual 
lloc a partir d'aquestes taules. De fet, el resultat obtingut només permet una certa 
aproximació radiogràfica a la distribució de la població obrera el 1919 i l'afirmació, 
hipotètica, que si hi hagueren canvis en els anys vint i trenta, aquests no semblen haver 
alterat excessivament el mapa de 1920. D'altra banda, aquestes taules no permeten una 
comprovació de les dades incloses en altres taules (en especial la 2) sobre la població 
obrera de Barcelona ciutat, donat que en la Información... de l'Institut de Reformes 
Socials de 1920 no figuren xifres sobre la capital catalana i el 

(52)   On sols he consignat les dades de 1919-1920, donada la pobresa de les dades, de 1914 i 1930. 
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cens industrial de 1919 només inclou dades del sector del tèxtil, surotaper, 
paper, cuiros i calçat. Això no és massa greu ja que les estadístiques incloses a 
2, especialment les de 1923 i 1927-30 semblen força bones. Més llastimós és 
el cas de la resta de poblacions del Barcelonès , així com d'altres ciutats 
industrials importants com Terrassa, Sabadell, etc, les quals experimenten com 
hem vist un gran augment de la població entre 1920 i 1930, i ens trobem 
només amb dades fiables sobre el nombre d'obrers per a 1920. En no comptar 
amb estadístiques acabades de 1930 no podem observar el grau de 
correspondència entre l'augment de la població total i el possible increment del 
nombre d'obrers. 

Per acabar aquestes consideracions generals sobre les taules 5, només em 
cal fer notar que he mantingut la classificació sectorial, adoptada a les taules 
2, 3 i 4, que està basada en la classificació d'indústries fixada el 1922 per la 
delegació a la província de Barcelona del Ministeri de Treball. Això m'ha obligat 
a fer alguns canvis en les informacions de base recollides que responien a 
altres criteris classificatoris (el detall dels canvis es pot trobar en l'explicació 
prèvia a les taules). He de dir, també, que la informació recollida és 
pràcticament inexistent en alguns sectors, especialment aquells de difícil 
assimilació al món industrial com és el comerç, l'administració o les "indústries 
artístiques i científiques" (53). Per tant, de fet, les dades obtingudes accentuen 
la consideració industrialista i artesanal de l'obrer català. 

Una primera aproximació al mapa obrer de Catalunya por venir de l'anàlisi 
de la llista de poblacions catalanes amb més de 400 obrers el 1920: (54). 

PROVINCIA DE BARCELONA 

Barcelonès Sant Llorenç Savall, 400. 
Sentmenat, 450. 

Badalona, 9.000 obrers. Terrassa, 12.000. 
Barcelona, 260.000. 
L'Hospitalet del Llobregat, 5.000. 
Santa Coloma de Gramanet, 800. Vallès Oriental 

Granollers, 1750. 
Baix Llobregat Mollet del Vallés, 1.500. 
                     Sant Celoni, 625. 
Cornellà del Llobregat, 1.500. Sant Feliu de Codines, 750. 
Esparaguerra, 1.850. 
Martorell, 800. Maresme 
Molins del Rei, 650.   
Olesa de Montserrat, 1.250. Arenys de Mar, 500. 
Sant Boi del Llobregat, 650. Arenys de Munt, 400., 
Sant Feliu del Llobregat, 1.200. Calella, 2.000 
Santa Coloma de Cervelló, 650. Canet de Mar, 1.800 

Malgrat, 650. 
Vallès Occidental Masnou, 750. 

Mataró, 5.000. 
Caldes de Montbui, 1.100. Premià de Mar, 2.700. 
Castellar del Vallès, 1.500. Sant Pol de Mar, 400. 
Montcada i Reixac, 400. Tiana, 700. 
Rubí, 1.300. Vilassar de Dalt, 1.300. 
Sabadell, 13.500. Vilassar de Mar, 800. 

(53) En canvi, he pogut incloure algunes informacions que crec rellevants entorn e la població obrera camperola. 
(54) He arrodonit aquí les xifres de la taula 5, tenint en comte el grau d'informació assolit. 
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Garraf Masies de Roda, 800. 
         Masies de Voltregà, 700. 
Sitges, 1.100. Orís, 500. 
Vilanova i la Geltrú, 3.700. Roda de Ter, 550. 

Sant Vicenç de Torelló, 800. 
Torelló, 950. 

Alt Penedès Vic, 2.100. 

Sant Sadurní d'Anoia, 500. 
Vilafranca del Penedès, 1.750. Ripollès 

Sant Quirze de Besora, 650. Anoia 

Capellades, 750 
Igualada,  4.250 PROVINCIA DE GIRONA 

Bages           Alt Empordà 

L'Escala, 500.Artés, 900. L'Escala, 500. 
Balsareny, 1.000. Figueres,  800 
Calders, 600.         Port de la Selva, 500 
Cardona, 1.000. 
Calders, 600. Baix Empordà 
Cardona, 1.000. 
Castelladral, 850. La Bisbal,  600 
Castellbell i el Vilar, 1.500. Palafrugell, 2.800. 
Manresa, 9.500. Palamós, 2.200 
Monistrol, 900. Sant Feliu de Guíxols, 2.500. 
Navarclés, 500. Begur,  550. 
Sallent, 1.650. 
Sant Fruitós de Bages, 500. 
Sant Joan de Vilatorrada, 500. Gironès 
Sant Vicenç del Castellet, 800. 
Santpedor, 400. Caça de la Selva, 650. 
Súria, 1.200. Girona, 2000 

Salt, 1.200. 

Berguedà Selva 
Avià, 450.  
Berga, 1.100. Amer, 700 
Casserres, 700. Anglès, 1.000. 
Cercs, 1.000. Blanes, 600. 
Gironella, 1.700. Osor,  400 
La Pobla de Lillet, 500. Sant Hilari Sacalm  500. 
Puigreig, 2.700. Santa coloma de Farners, 450. 

Osona La_Garrotxa 

Centelles, 650. Montagut,  450 
Gurb de la Plana, 650                     Olot,  1.750 
Manlleu, 2.000 Sant Joan de les Fonts, 1.000. 
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Ripollès      PROVINCIA DE TARRAGONA 

Campdevànol, 650.             Baix Camps 
Camprodon, 350. 
Les Lloses, 650.             Reus, 5.300. 
Ribes de Fresser, 600. 
Ripoll 2.500.                 Ribera d'Ebre 
Sant Joan de les Abadesses, 1.000.         

      Flix, 500. 

Baixa Cerdanya Baix Ebre 

Puigcerdà, 700. Ametlla de Mar, 790. 
Tortosa, 500. 

PROVINCIA DE LLEIDA Baix Penedès 

L'Arboç, 400. 
Segrià El Vendrell, 
400. 

Alguaire, 400. Tarragonès 
La Granja d'Escarp, 500.   
Lleida, 1.600. Tarragona, 1.100. 

Alt Camp 

La Noguera 
Alcover, 400. 

Alfarràs, 400. Valls, 1.700. 

Conforme a aquesta estimació, tenim que del total d'una població obrera catalana 
xifrada en 525.000 persones per a 1920, vivien en llocs amb més de 400 treballadors un 
màxim de 430.365 (55) obrers, és a dir, el 81,90%. Amb un major detall, podem veure 
que: 

A Barcelona, amb 260.000 obrers, es concentrava un 49,52% del total de la població 
obrera catalana, és a dir, pràcticament la meitat. 

A Badalona (9.000), Sabadell, (13.500), Terrassa (12.000) i Manresa (9.500), en el 
seu conjunt, residien uns 44.000 treballadors, és a dir, un 8,38% del total. 

Després venien l'Hospitalet del Llobregat (5.000), Mataró, (5.000), Vilanova i la 
Geltrú (3.700), Igualada (4.250) i Reus (5.300), amb poblacions obreres més o menys 
pròximes als 5.000 obrers, que amb un total de 23.250 treballadors, representaven un 
4,43% del total català. 

Cornellà del Llobregat (1.500), Esparreguera (1.850), Olesa de Montserrat (1.250), 
Sant Feliu del Llobregat (1.200), Caldes de Montbui (1.100), Castellar del Vallès (1.500), 
Rubí (1.300), Granollers (1.750), Mollet del Vallès (1.500), Calella (2.000), Canet de Mar 
(1.800), Premià de Mar (2.700), Vilassar de Dalt (1.300), Sitges (1.100), Vila- 

(55) Aquesta xifra s'ha de comparar amb el total d'obrers comptabilitzats en les meves taules, total que és de 458.877 
obrers. Encara que a l'arrodonir les xifres he incrementat el total és clar, i lògic d'altra banda, que la inmensa majoria de 
treballadors residia en poblacions amb una concentració obrera superior als quatre-cents obrers. 
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franca del Penedès (1.750), Balsareny (1.000), Cardona (1.000), Castellbell i el Vilar 
(1.500), Sallent (1.650), Súria (1.200), Berga (1.100), Cercs (1.000), Gironella (1.700), 
Puigreig (2.500), Manlleu (2.000), Vic (2.100), Palafrugell (2.800), Palamós (2.200), Sant 
Feliu de Guíxols (2.500), Girona (2.000), Salt (1.200), Anglès (1.000), Olot (1.750), Sant 
Joan de les Fonts (1.000), Ripoll (2.500), Sant Joan de les Abadesses (1.000), Lleida 
(1.700), Tarragona (1.100), i Valls (1.700), eren poblacions amb més de 1.000 
treballadors. En el seu conjunt sumaven 62.800 obrers, és a dir, I'11,96%. 

En la resta de poblacions, amb menys de 1.000 treballadors i més de 400, hi havia un 
total de 40.315 obrers, el 7,68% del total de la població obrera. 

Finalment, és possible que uns 95.000 obrers, el 18,10% del total, residís en 

poblacions d'una concentració obrera inferior a 400 treballadors (56). 
Fora del cas de Barcelona, sembla clar que domina la dispersió de la població 

treballadora no agrícola. Concentracions importants són només les de Sabadell, Terrassa, 
Manresa i Badalona, i si es vol, Reus, Mataró, l'Hospitalet del Llobregat, Igualada i 
Vilanova i la Geltrú. Significativament, aquestes poblacions seran els caps de fila de la 
difícil dinàmica del moviment obrer català dels anys vint i trenta entre "comarques" i 
Barcelona. 

Ara bé, aquesta anàlisi restaria molt incompleta sense una visió més comarcal de la 
distribució de la població obrera. A partir de les mateixes taules esmentades, hom pot 
aventurar la següent relació, com sempre a l'entorn de 1920 i tenint molt present les 
limitacions estadístiques de les taules: (57) 

Barcelonès, 277.567 obrers. Tarragonès, 1.645. 
Baix Llobregat, 10.70. Alt Camp, 2.895. 
Vallès Occidental, 31.610. Baix Camp, 5.660. 
Vallès Oriental, 6.260. Conca de Barberà, 770. 
Maresme, 18.205. Priorat, 345. 
Garraf, 4.850. Ribera d'Ebre, 775. 
Alt Penedès, 3.320. Terra Alta, 20. 
Anoia, 6.920. Baix Ebre, 1.365. 
Bages, 23.795. Montsià, 770. 

Berguedà, 9.414. 
Osona, 10.745. Segrià, 3.605. 

Garrigues, 315. 
Ripollès, 7.160. La Noguera, 810. 
Alt Empordà, 3.000. La Segarra, 260. 
Baix Empordà, 9.020. Urgell, 760. 
Gironès, 5.430. Alt Urgell, 100. 
Selva, 4.620. Solsonès, 165. 
La Garrotxa, 4.320. Pallars Jussà, 190. 
Baixa Cerdanya, 785. Pallars Subirà, 60. 

Vall d'Aran, 300. 
Baix Penedès, 855. Alta Ribagorça, 5. 

(56) Si hom considera que el total d'obrers és de 525.000 i que hom li pot restar els 430.000 treballadors fins 
aquí 

comptabilitzats. 
(57) A notar que aquestes dades es refereixen a un total de 458.877 obreres, és a dir el 87.37% del total 

estimat entorn 
de 525.000 (525.202) segons et cens professional inclòs dins del Cens de la població de 1920). 
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Queda clar, per tant, que les comarques "més obreres" de Catalunya, fora 
del Barcelonès, on es concentrava el 52,85% del total de la població obrera, 
eren: 

Obrers % del total 
Vallés Occidental .......... 31.610 6,02 
Bages.........................  23.795 4,53 
Maresme ....................  18.205 3,47 
Osona ........................  10.745 2,05 
Baix Llobregat .............  10.070 1,92 
Berguedà....................  9.415 1,79 
Baix Empordà..............  9.020 1,72 

112.960 21,49 

Es a dir, amb el Barcelonès, 390.427 obrers i un 74,34% del total de la 
població treballadora. 

Una visió més gràfica pot obtenir-se amb el mapa adjunt, que dibuixa la 
distribució geogràfica de l'obrer no agrícola de Catalunya. 

Si hom observa amb una mica d'atenció aquesta relació, i en especial les taules que hi 
ha a la seva base, apareix clarament que fora del Barcelonès, l'obrer no agrícola de 
Catalunya vol dir o bé treballador del tèxtil o bé treballador quasi artesanal. Les 
excepcions són comptadíssimes. A destacar la indústria surotapera, en decadència del 
Baix Empordà i de la Selva, o algun cas aïllat com de Flix i la indústria química, Sabadell i 
Manlleu i el metal, o la mineria de la Vall d'Aran i Cercs (la zona de Fígols). Em sembla 
important intentar ara respondre de manera més directa a una qüestió plantejada algunes 
pàgines enrera. Quin és el mapa, sempre fora del Barcelonès, de la indústria més o menys 
desenvolupada i quin és el mapa dels treballs industrials subsidiaris d'unes economies 
fonamentalment rurals? Es ben conegut, i pot ésser constatat amb les dades de les taules 
2 i 3, el pes de l'obrer del tèxtil com a figura representativa de l'obrer industrial de 
Catalunya fora de Barcelona. Segons aquestes taules, la distribució provincial de la 
població obrera del tèxtil (ram de l'aigua inclòs) era la següent: 

1920 1930 

Barcelona.........................  159.828 192.860 
Girona .............................  5.267 11.763 
Lleida ..............................  556 915 
Tarragona ........................  167.851 209.429 

Si es té en compte que a Barcelona ciutat hi havia en aquestes dates 47.872 i 53.454 
treballadors del sector, tenim que fora de Barcelona treballaven en el tèxtil 119.979 
obrers el 1920 i 155.975 el 1930, xifres a comparar amb els totals de 262.960 i 284.538 
treballadors que residien el 1920 i 1930 respectivament, fora de la capital. 

El desglossament per sectors de la població obrera de fora de Barcelona ciutat és el 
següent: (58) 

1920 1930 

Tèxtil ...............................  119.979 155.975 
Construcció ......................  22.250 22.695 
Metall ..............................  18.490 20.103 
Comerç............................  16.483 17.460 
Transports........................  11.218 6.844 
Fusta i suro ......................  10.646 15.789 
Confecció .........................  9.908 9.883 
Altres indústries ................  9381 7.706 
Serveis públics..................  7.607 6.409 
Alimentació ......................  7.312 11.417 
Pesca...............................  6.253 8.879 
Mines i pedreres................  4.872 6.765 
Química ...........................  4.434 5.593 
Cuiros i pell ......................  4.043 4.293 
Ceràmica i vidre................  3.596 3.654 
Paper i cartró....................  3.371 3.464 
Gràfiques .........................  1.282 2.166 
Artístiques i científiques... 425 370 
Total________________  1.409 ____________  

262.959 309.565 
(262.960) (284.538) 

(58) Les xifres que figuren entre parèntesi són les obtingudes per diferència a partir de les dades globals obtingudes (taula 
1) en no ser ta mateixa font —fora de Barcelona província— l'usada per al 1930 per a la distribució sectorial i per als resultats 
globals és lògic que apareixin unes diferències més acusades. Tanmateix, els resultats de la contrastació han d'ésser 
considerats, segons crec, bastant bons. 
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Cal fer un comentari sobre aquesta estadística sectorial. Com sempre, sols 
pot ésser tinguda en compte en un sentit indicatiu. Es més ajustada la columna 
que correspon a 1920, donat que he pogut contrastar diverses informacions i 
els resultats han aparegut contrastar diverses informacions i els resultats han 
aparegut força equilibrats, amb molt poques diferències. Pot ser els sectors on 
menys seguretat hi hagi sigui el de comerç i el de serveis públics, ja que per a 
ells només m'he pogut basar en el cens professional de 1920 de 
l'empadronament de la població. En canvi, per a les xifres de 1930 són menys 
els sectors en què hi ha una certa seguretat informativa: el tèxtil, el suro, per 
al cas concret de Girona província, cuiros i pells, paper i cartró, etc. Sense tenir 
en compte que per a Lleida província m'he hagut de conformar amb dades de 
1925 (excepte per al cas del tèxtil). Per tant, les xifres que he inclòs aqui com 
a indicatives del volum obrer del sector —les més de les vegades traslladen a 
1930 xifres d'anys anteriors— és molt difícil que puguin ésser utilitzades per a 
assenyalar una evolució; en molts casos només tenen un cert interès per a 
contrastar les dades de 1920. 

En qualsevol dels casos apareix clar el domini absolut del tèxtil. Però pot 
ésser útil, deixant de banda per ara el cas d'aquest sector, intentar veure en 
quins llocs hi havia una major concentració d'obrers. Fora del metall, la 
mineria, el suro (i la fusta), són molts pocs els sectors que no apareixen 
fonamentalment dispersos. 

Llocs de concentració obrera important en el metall són: 

1920 

Badalona, 750. Igualada, 140. 
L'Hospitalet del Llobregat, 550. Sant Feliu del Llobregat, 128. 
Cornellà del Llobregat, 499. Esplugues del Llobregat, 100. 
Sabadell, 1.039. 
Terrassa, 793. Figueres, 125. 
Mataró, 302. Girona,  150 
Vilanova i la Geltrú, 1.070. Ripoll 200 
Manresa, 386. 
Vic, 188. 
Torelló, 177. Tarragona, 178. 
Manlleu, 230. Reus,  215 
Sallent, 203. 
Vilafranca del Penedès, 120. Lleida, 177. 

Si d'aquesta llista trèiem els llocs on més clarament apareixen xifres 
importants donat el volum de la població i que possiblement són producte 
d'una multiplicitat de petits tallers, tenim clarament que fora del Barcelonès, 
només a les ciutats més industrials hi ha una indústria del metall: Sabadell, 
Terrassa, Manresa, Mataró, Vilanova i la Geltrú. També, potser, Vic, Torelló, 
Manlleu, Ripoll, Sallent i Igualada. A notar que en la major part dels casos es 
tracta d'una indústria subsidiària de la indústria del tèxtil. Es a dir, un cert 
sector del metall desenvolupat a fora de Barcelona, podria ésser estimat en 
uns 7.000 treballadors, del total de 18.500 obrers, la major part dels quals per 
tant caldria veure com a la suma de ferrers, manyans, llauners, etc, d'un poble 
determinat o d'una capital de comarca o d'una província. Val a dir, d'altra 
banda, que aquest fet vindria corroborat per les baixes relacions 
empresa/obrer en el sector que ja hem vist. 
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Les zones mineres del país, amb un important grau de concentració el 1920 

són 
fàcils de situar: 
Caldes de Montbui, 300. Sant Carles de la Ràpita, 300. 
Cabrera de Mataró, 101. Arres, Bossòst i Vilac, 292. 
Calaí, 145. Almatret, 240. 
Súria, 500. La Granja d'Escarp, 500. 
Cercs, 925. La Seu d'Urgell (Tost), 195 (1936). 
Bellmunt, 200. Ogassa, 148. 
El Molar, 128. 

A aquesta relació cal afegir que cap el 1930 s'incorporà la important 
concentració 

de Cardona, Castelladral i Súria per a l'obtenció de les sals potàsiques. 
Per últim, la indústria del suro constituií l'altre gran sector industrial de 

fora de Barcelona. Radicava sobretot en el Baix Empordà i part de la Selva. 
Les poblacions "sureres" per excel�lència eren (59): 
Palafrugell, 2.161. Caçà de la Selva, 358. 
Palamós, 1.918. Llagostera, 228. 
Sant Feliu de Guíxols, 2.296. Santa Coloma de Farners, 413. 
Begur, 470. La Bisbal, 185 

Fora d'aquests tres sectores —més el del tèxtil— el treballador industrial 
català tendia clarament a aparèixer dispers i en petits tallers artesanals. 
Només alguna excepció molt local: el cas de Flix i la indústria química, 
Igualada i la de blanqueria, la Riba i la del paper, etc. 

Resten dos casos molt especials del quals malauradament no he pogut fer 
una localització precisa. Em refereixo a la pesca i al sector ferroviari. 
Signifiquen un volum força considerable en el seu conjunt. La pesca agrupava 
6.253 treballadors segons el cens de 1920. Segons les meves taules, la 
distribució era: 
Badalona, 500. Port de la Selva, 500. 
Sant Pol de Mar, 115. Tarragona, 555. 
L'Escala, 450. Torredembara, 200. 
Llançà, 125. Ametlla de mar, 790. 

Es a dir, un total de 3.235 pescadors, xifra clarament insuficient. D'altra 
banda, el 

1932 (segons L'Anuario Social de España), les xifres eren (60): 
Barcelona........................    830 + 300 + 332 = 1.462 
Mataró............................    440 +   86 + 105 =    631 
Vilanova i la Geltrú...........     242 + 333 +   65 =    640 
Sant Feliu de Guíxols........     794 + 482 +   77 = 1.353 
Palamós .........................     412 + 177 + 121 =    710 
Roses.............................  1.037 + 281 + 202 = 1.520 
La Selva.........................     329 + 268 +   71 =   668 
Sant Carles de la Ràpita ....    189 +   40 + 170 =   399 
Tortosa ...........................    480 +  75  + 225  =  780 
Tarragona .......................    400 + 100 +   55 =   555 

Total =   8.718 

(59) Cal efegir amb xifres molt menors Girona (79), Arbúcies, Blanes. Osor, etc. 
(60) La primera columna correspon als mariners (mecànics i fogoners del vapors i motores; la segona els mariners de 

vaixells de vela i rem; la tercera als treballadors de terra (homes, dones i nens). Cf. Anuario Estadistico de España, año XVII, 
1931, M., 1933, i Año XVIII, 1932-1933, M.. 1934. pp. 168 i ss., y 185 i ss., respectivament. 
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La xifra global, per tant, hauria passar de 6.253 a 8.714. El problema consisteix en el 
fet que aquestes dades corresponen a una divisió administrativa pesquera que no 
identifica en detall el nombre de pescadors per municipis costers. 

Resta, per acabar aquest capítol, una darrera discussió important. Fins a quin punt la 
població obrera catalana residia en poblacions fonamentalment obreres o bé en 
poblacions socialment complexes. Entenc per poblacions socialment complexes aquelles 
en les quals la polarització entre burgesia o patronal i món obrer (en el sentit més o 
menys industrialista del terme) no era fàcil d'establir, o en tot cas no apareixia com a 
dominant. Un índex d'això por venir de la simple consideració del pes de la població 
obrera en relació a la població total. En aquest sentit, cal recordar que segons els càlculs 
fets el 1920, a Catalunya en el seu conjunt la població obrera representava un 22% del 
total, mentre que el 1930 oscilava a l'entorn d'un 21% i el 1936 sembla que era d'un 
20%. Es a dir, que després del salt important produit per la Primera Guerra Mundial, que 
havia fet passar la proporció d'un 15% a un 22%, la tendència fou la d'un augment més 
que proporcional del total d'habitants respecte del nombre de treballadors (això no ha 
d'estranyar: el 1968 hi havia a Catalunya 936.544 treballadors industrials sobre un total 
de 5.491.740 habitants el 1970, és a dir, un 17%, proporció que pot augmentar en un 
punt si hom inclou els treballadors del comerç) (61). 

En primer lloc, cal observar la proporció en les poblacions que, en termes absoluts, 
contenien un major nombre d'obrers (62): 

Habitants Obrers % 

Barcelona ........................  710.335 262.242 36,92 
Sabadell ........................... 37.529 13.500 35,97 
Terrassa ........................... 30.532 12.000 39,30 
Manresa ........................... 27.305 9.500 34,79 
Badalona .......................... 29.361 9.000 30,65 
Reus ................................ 30.266 5.300 17,51 
Mataró ............................  24.125 5.000 20,73 
L'Hospitalet de Llobregat. 12.360 5.000 40,45 
Igualada........................... 12.512 4.250 33,97 
Vilanova i la Geltrú ............ 13.720 3.700 26,97 

Total .......................      928.045 329.492 35,50 

Clarament, el pes obrer és considerable en la pràctica totalitat d'aquestes poblacions, a 
excepció de Reus i Mataró. Reus perquè malgrat l'indubtable nombre d'obrers en sembla 
que no pot ésser considerada una ciutat industrial i la proporció és indicativa de la 
complexitat social de la capital del Baix Camp. El cas de Mataró podria ésser diferent, ja 
que és possible que la xifra d'obrers aquí consignada sigui inferior a la real (63). Ens 
trobem, a la fi, davant de les poblacions més industrials de Catalunya (cal fer notar, 
d'altra banda, que la dona treballadora representa importants proporcions del conjunt dels 
treballadors en aquests llocs i que per tant hom no pot intentar augmentar el ja important 
pes de les respectives poblacions obreres actives mitjançant una fàcil multiplicació per 
dos). 

(61) Cf. G.E.C.. vol. IV, B.. 1973, p. 712, Treballadors classificats per indústries (1968), dins de l'article 
Catalunya. 
(62) Amb dades referides a 1920. En ser molt incompletes les dades obtingudes per al 1930, no he pogut 

malauradament fer una anàlisi semblant. 
(63) Els 5.000 obrers consignats aquí podrien ésser 11.900 si el tèxtil el fem passar dels 1635 treballadors 

consignats pel cens de la cambra d'indústria de 1919 als 10.000 (sic) anotats per la informació de l'IRS. Llavors 
el tant per cent seria 49,33. Tanmateix em sembla clar que no es poden donar per bons aquests 10.000 obrers del 
tèxtil; el problema ès que, al seu torn. 1.835 són insuficients. 
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A la relació feta, cal afegir com a poblacions d'importància obrera relativa (64): 

Habitants Obrers % 

Barcelonès 
Santa Coloma de Gramanet 2.728 804 29,47 

Baix Llobregat 
Cornellà del Llobregat........  3.732 1.440 38,59 
Esparreguera....................  4.522 1.882 40,29 
Olesa de Montserrat ..........  4.003 1466 36,62 
Sant Feliu de Llobregat... 4.402 1.170 26,58 
Santa Coloma de Cervelló. 784 619 78,95 

Vallès Occidental 
Caldes de Montbui.............  4.308 1.044 24,23 
Castellar del Vallès ............  3.585 1.464 40,84 
Montcada i Reixac .............  718 355 49,44 
Rubi.5.239 1.289 24,60 
Sant Llorenç Savall ...........  1327 343 25,85 
Sentmenat .......................  1.472 402 23,08 

Vallès Oriental 
Mollet del Vallès................  3.752 1.471 39,21 
Sant Feliu de Codines ........  2.459 679 27,61 

Maresme 
Cabrera de Mataró ............  1.076 294 27,32 
Cabrils.............................  756 194 25,66 
Calella .............................  6.195 1.954 31,54 
Canet de Mar ...................  3.648 1.057 28,97 
Premià de Mar..................  3.422 2.680 78,32 
Sant Pol de Mar ................  1.571 354 22,53 
Vilassar de Dalt ................  3.333 1.237 37,11 
Vilassar de Mar.................  3.235 752 23,25 

Garraf 
Sitges .............................. 3.776 1.021 27,04 

L'Anoia 
Cabrera d'Anoia................. 388 258 66,49 
Capellades........................ 2.512 711 28,30 

Bages 
Artés ............................... 2.115 900 42,55 
Balsareny ......................... 1919 967 50,39 
Calders ............................ 1763 604 34,26 
Callús .............................. 908 362 39,87 
Cardona...........................  4.139 1.003 24,23 

(64)   Sempre referit al 1920. 
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Habitants Obrers % 

Castelladral ......................  2.672 814 30,46 
Castellbell i el Vilar............  2.925 1.452 49,64 
Castellgalí ........................  898 308 34,30 
Monistrol de Montserrat... 2.207 848 38,42 
Navarcles.........................  1.709 526 30,78 
Sallent.............................  4.653 1.606 34,52 
Sant Fruitós del Bages.... 1.533 677 44,16 
Sant Joan de Vilatorrada. 1.454 478 32,87 
Sant Vicenç de Castellet. 1.883 800 42,49 
Súria ...............................  3.194 1.175 36,79 

Berguedà 
Avià ................................  1.894 448 23,65 
Caserres ..........................  1.691 680 40,21 
Castellar de n'Hug.............  698 250 35,82 
Cercs...............................  1.134 990 87,30 
Gironella ..........................  2.977 1.699 57,07 
Olvan ..............................  836 300 35,89 
Puigreig ...........................  4.565 2.693 58,99 

Osona 
Centelles..........................  2.283 661 28,95 
Gurb de la Plana ...............  1.619 627 38,73 
Manlleu............................  5.985 1.985 33,17 
Masies de Roda.................  752 754 100,00 
Masies de Voltregà ............  1.740 695 39,40 
Orís.................................  1.038 497 49,88 
Roda de Ter .....................  2.449 519 21,19 
Sant Vicenç de Torelló... 1.497 778 52,60 
Torelló .............................  3.968 905 22,81 

Ripollès 
Sant Quirze de Besora .......  2.700 636 23,56 
Campdevànol ...................  2.097 607 28,95 
Campelles ........................  425 197 46,35 
Camprodon ......................  1.394 323 23,17 
Les Lloses ........................  1.293 639 49,42 
Ogassa ............................  1.103 248 22,48 
Ribes de Fresser ...............  2.510 548 21,83 
Ripoll...............................  6.328 2.393 37,82 
Sant Joan de les Abadesses 3.524 925 26,25 

Alt Empordà 
Port de la Selva ................  1.323 500 37,79 

Baix Empordà 
Palafrugell........................  8.746 2.775 31,73 
Palamós...........................  6.876 2.159 31,39 
Sant Feliu de Guixols .........  10.013 2.541 25,38 
Begur ..............................  1.796 505 28,12 
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Habitants Obrers % 

Girones 
Salt 4 185 1.134 27 10 
Santa Eugènia de Ter 542 220 40,59 

Selva 
Angles 2 766 1013 36,62 
Osor 1 158 358 30,92 

La Garrotxa 
Montagut 1.321 430 36,62 
Palau de Montagut 1010 294 29,11 
S Joan les Fonts (Beguda)        2 400 987 41,13 

Baixa Cerdanya 
Puigcerdà 2 508 687 27 39 

Segrià 
La Granja d Escarp 1366 500 33,16 
Rosselló de Segrià 930 260 27,96 

La Noguera 
Alfarràs 1 098 389 35 43 

Vall d'Aran 
Arres 228 150 65,79 
Vilac 110 62 56,36 

Baix Penedès 
L'Arboç 1 721 381 22,14 

Alt Camp 
La Riba 841 213 25,33 

Baix Ebre 
L'Ametlla de Mar 3 022 790 26 14 

En aquesta relació es barregen casos dispars des de poblacions com es era Man lleu 
amb un nombre important d'habitants i una proporció molt elevada de treballadors de 
diversos sectors fins a llocs petits amb una sola activitat dominant, com Arres o la Vall 
d'Aran amb la mineria Tanmateix, la relació crec que es indicativa de que, fora d'algun 
cas molt particular, les poblacions industrials catalanes no superen una pro porció obrera 
del 40% Es a dir fins a cert punt, els treballadors catalans resideixen majoritàriament en 
poblacions socialment complexes En el conjunt de les poblacions que he considerat mes 
industrials residien, el 1920, 1 145 669 persones (928 045 i 217 624), de les quals eren 
obrers 404 237 (329 492 i 74 745), es a dir, el 35,28% (65) 
(65) Les xifres entre parèntesi corresponen a les poblacions amb un major nombre absolut d obrers i aquelles 
conside rades en un segon lloc respectivament Cal tenir en compte d altra banda i això por permetre una certa 
contrastació de tota I anàlisi feta el que el 1920 la població activa catalana eslava fixada en 965 900 persones 
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Aquesta és la proporció dominant. En el conjunt de les ciutats amb un major nombre 
absolut d'obrers la proporció és del 35,50%; en la resta de poblacions obreres important 
és de 34,35%. En el Baix Llobregat, 37,36%; en el Vallés Occidental, 35,77%, etc. Hi ha 
només un cas clarament discordant: en el Berguedà la proporció puja al 51, 18%. La raó 
no pot ésser d'altra que la conjunció del pes de la mineria i d'una indústria tèxtil altament 
concentrada (66). 

De manera semblant al fet anteriorment, cal completar l'analisi de les poblacions més 
obreres amb una visió més globalment comarcal del mateix fenomen. El percentatge de 
població obrera respecte de la població total en les comarques que comptaven amb un 
major nombre de treballadors industrials, era (el 1920) (67): 

Habitants Obrers % 

El Barcelonès ...................  770.281 277.567 36,03 
Vallès Occidental...............  103.822 31.610 30,45 
Bages..............................  77.460 23.795 30,72 
El Maresme ......................  84.301 18.205 21,60 
Osona .............................  64.552 10.745 16,65 
Baix Llobregat ..................  55.671 10.070 18,09 
Berguedà.........................  33.615 9.415 28,01 
Baix Empordà...................  60.087 9.020 15,01 

Amb aquesta petita llista hom pot comprovar que les comarques "més obreres" de 
Catalunya són sols el Barcelonès, Vallès Occidental, Bages, Berguedà i, en una zona 
fronterera, el Maresme. No és estrany, doncs, que sigui a l'entorn d'aquest eix que es 
polaritzà l'activitat del moviment obrer. En el fons, no s'havia alterat massa el mapa obrer 
del segle XIX. Des d'un punt de vista intern, la dinàmica del moviment obrer català 
continua establerta entre Barcelona (i el Barcelonès) y la indústria del tèxtil de la conca 
del Llobregat. Potser, dit d'una altra manera, entre l'anarquisme i anarcosindi-calisme 
barceloní i el sindicalisme i anarcosindicalisme del tèxtil (68). 

Epileg 

Si hom vol a aproximar-se al coneixement del moviment obrer, a la comprensió de les 
seves característiques il'anàlisi del seu paper en la història de la societat catalana del 
primer terç del segle, sembla lògic començar per intentar entendre què és això de l'obrer, 
defugint en la mida del possible les discussions doctrinals genèriques i procurant la seva 
consideració concreta i històrica. Hi ha, sens dubte, diversos camins per avançar en 
aquesta direcció; des de l'ús de testimonis personals fins a l'elaboració estadística de 
dades entorn del seu nombre, distribució geogràfica, grau de concentració en el treball, 
etc. Però la qüestió és ben complexa. Obrers, treballadors, assalariats, sectors populars... 
Com delimitar de quina població estem parlant? La historiografia del moviment obrer a 
casa nostra, en especial la dels darrers anys, ha tendit a obviar el problema. En el millor 
dels casos hom ha suposat implícitament que el moviment havia estat impulsat sobretot 
pel treballador ciutadà, treballador més o menys industrial, però hom ha esmerçat molts 
pocs esforços en l'anàlisi de la població obrera. Tampoc desde la historiografia econòmica 
o demogràfica hi ha hagut aportacions importants 

(66) Una petita confirmació del que estic dient es pot trobar, també, en el repàs del pes dels camperols (en principi 
assalariats) en moltes d'aquestes poblacions considerades industrials, fora con ès lògic de Barcelona ciutat. 

(67) He considerat la població total de la comarca i no sols la suma de las poblacions industrials de la mateixa. 
(68) D'altra banda, i quan hom intenta l'anàlisi del fracàs del socialisme a Catalunya, hom no hauria d'oblidar que el 

socialisme català fou arraconat, especialment després de 1920. a Reus i en part al Maresme i una mica a l'Osona, fora 
d'aquest eix centrat (o marginalment relacionat amb el mateix). Pel seu costat, també es significatiu que el comunisme es 
mogués entre Lleida y Girona. 
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 en aquest sentit. Per la seva banda, la sociologia s'ha mogut entre el recull de dades 
disperses aportades pels historiadors i la consideració radiogràfica de la població obrera 
actual. 

En aquest treball només he encetat el tema. He partit de les fonts globals existents i 
he intentat posar de manifest les seves possibilitats (i les seves limitacions) en ordre a la 
consideració estadística de la població obrera, en especial de 1900-1930. He ja advertit 
que en un elevat porcentatge les dades numèriques han hagut d'esser simplement 
estimatives. Al marge d'això, he fet constar també una altra mena de restriccions, potser 
més greus. Per a començar, m'he vist obligat a ignorar la població obrera camperola. Això 
confirma, en el fons, una llarga tradició de minimització historiogràfica del paper dels 
treballadors del camp en la dinàmica del moviment obrer a Catalunya. Les fonts 
estadístiques usades, i en concret els diversos censos obrers existents, no inclouen en 
general aquest sector. Per tant, sòc conscient que he acceptat la convenció més usual: la 
magnificació, en el fons, del paper dels treballadors industrials en el si del moviment 
obrer. Situat en aquest terreny, m'he trobat davant tota una sèrie de problemes 
conceptuals que no he ressolt del tot. Com copsar la gradació obrer industrial, obrer amb 
formes artesanals de treball? Com tractar el tema del treballador del comerç o de 
determinats serveis? Cal incloure o no en l'anàlisi el petit taller artesanal, el botiguer, 
l'aspirant a escriptor, l'intel�lectual, el tècnic, el servei domèstic, el mestre, el funcionari, 
el pescador, el bomber o el guàrdia municipal? El meu tractament ha vingut determinat, 
una vegada més, per les característiques de les fonts disponibles. He procurat, això sí, 
una certa contrastació. En darrera instància, crec que la via més segura per a saber qui 
hem de ficar dins del concepte de classe obrera és l'observació atenta dels qui 
efectivament i històricament es van considerar obrers. Un índex important en aquest 
sentit pot venir donat per l'anàlisi dels sectors socials que s'incorporaven al moviment 
obrer, a condició que no caiguem en el parany de reduir el moviment obrer a l'exclusiva 
existència d'una determinada central sindical o unes determinades organitzacions 
polítiques. A la fi, crec que he incidit en la consideració d'una població obrera, bàsicament 
ciutadana i més a menys industrial, amb la inclusió de forces sectors a voltes considerats 
marginals com és ara el cas de les minyones, els funcionaris, els mestres, els tècnica o 
els treballadors dels espectacles públics. 

Com he dit, m'he mogut en aquest treball en el marc d'un tractament estadístic forç 
global. M'haguès agradat incorporar també a l'anàlisi un altre tipus de fonts, literàries si 
es vol, de testimonis personals. En ocasions, pot apropar-nos més a la realitat obrera 
concreta les opinions i les explicacions personals sobre temes com els oficis, la feina, la 
ciutat, la immigració, els conflictes polítics i la seva relació amb la lluita sindical, les 
condicions de vida, etc, que no llargues sèries estadístiques. Es un camí poc conreat al 
qual crec que s'haurà de recórrer. En definitiva, però, aquestes pàgines poden servir per 
a començar a tenir en compte en el estudis del moviment obrer del segle XX a Catalunya 
alguns aspectes importants. En especial, es tractaria d'avançar en les respostes a 
qüestions com les que segueixen: 

Fins a quin punt la classe obrera i el moviment obrer foren fonamentalment 
ciutadans. A Catalunya, en el primer terç del segle es produí un augment de la població 
urbana més que proporcional a l'increment de la població total. La població obrera va 
créixer sobretot a les ciutats, socialment complexes, i no tant en les poques zones del 
país que hom pot considerar poblacions exclusivament industrials i obreres. 

Com incidí la immigració en la composició de la població obrera. La immigració 
iniciada amb força ja a finales del segle XIX, prengué una especial embranzida en els 
anys de la primera guerra mundial i certament s'incrementà el seu pes en el conjunt de la 
població. Alhora, si hom vol tenir un índex significatiu del pes dels obrers de recent 
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incorporació al món obrer, cal tenir en compte, també, els moviments 
migratoris dels catalans i no sols de les persones arribades de fora de 
Catalunya. 

Fins a quin punt la població obrera industrial mantingué una certa 
estabilitat numèrica global, en termes relatius respecte del total de la població. 
Catalunya era més "obrera" el 1936 que començaments de segle? Quina era, 
d'altra banda, aquesta Catalunya obrera, es pot intentar la seva localització 
pormenoritzada? 

L'anàlisi sectorial d'aquesta població obrera pot potser ajudar a entendre 
una certa dinàmica del moviment obrer. Fins a quin punt els sectors industrials 
més moderns o en tot cas més importants tenen un paper i un pes específic en 
el moviment. Quins són aquests sectors més importants? 

Els obrers catalans treballen en grans, mitjanes o petites empreses. Quin 
és el grau de concentració empresarial de la indústria catalana. Què vol dir 
gran empresa en la Catalunya dels anys vinti-treinta Sembla que aquest 
aspecte hagué d'incidir en el comportament i les característiques del moviment 
obrer. Però, com? 

Una darrera observació. En aquest treball parlo més de població obrera 
que no de classe obrera. No crec que siguin dos conceptes exactament 
sinònims. M'ha semblat que les anàlisis estadístiques que he incorporat podem 
permetre, en el millor dels casos, l'aproximació a una sèrie de característiques 
estructurals d'un conjunt de persones que mantenien unes determinades 
relacions respecte dels mitjans de producció, en un anys concrets, a 
Catalunya. Penso que seria erroni la identificació, sense més, entre aquest 
conjunt de persones i el concepte de classe obrera. Seria erroni reduir la 
significació de la classe obrera a la simple relació quantitativa d'uns homes que 
cobren un salari, que viuen en un lloc i no en uns altres, que treballen en unes 
determinades empreses. 
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