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El desenvolupament capitalista a la indústria textil 
sabadellenca, notori en les darreries del set-cents, era el 
resultat immediat de dos processos diferents, pero subs- 
tancialment contemporanis. Primer, el desballestament 
institucional de la indústria tradicional Ilanera, motivat 
sobretot per I'expansió constant de la producció; expan- 
sió amb la qual cada dia s'hi adeien menys les rígides 
ordenances gremials. Els freqüents conflictes entre teixi- 
dors i paraires en foren el testimoni més explícit. El re- 
sultat d'aquesta crisi gremial, recollida més d'una vega- 
da per la legislació a partir de les Ordenances Llaneres 
del 1769, fou I'establiment gradual de relacions de pro- 
ducció fora del control gremial, les quals tendiren a subs- 
tituir el vell binomi paraire/teixidor pel nou fabricant/ 
obrer-artesal. Segon, la introducció el 1789 de la fabri- 
cació de teixits de cotó, amb un retard notable respecte 
a-altres zones del Principat. Aquesta producció, limitada 
només a la filatura i el tissatge, depenia des d'un bon co- 
mencament de capitalistes de Barcelona; d'allí venien 
els diners i la primera materia i allí era acabat el produc- 
te (estampació, etc.). En la crui'lla dels dos segles hi ha- 
gué un notable creixement de la producció. La inexisten- 
cia d'estructures gremials, els avencos tecnologics i I'es- 
tímul d'una demanda molt superior possibilitaren la 
constitució de relacions de producció més nítidament 
capitalistes en aquest sector. Fou així com s'esboss8 un 
proletariat cotoner, que es nodria tant de camperols i ar- 
tesans com de grups socials -dones i nens-, els quals 

1 L'estructura gremial de la indústria llanera datava a Sabadell de la 
segona meitat del segle xv~,  tot i que I'origen de dita indústria prové del 
XIII. Vegi's (VENTALLO, 1904) piigs. 56 i 21 9. Sobre la indústria llanera 
del set-cents vegeu (MOLAS, 1975) pags. 161 -1 91. El rerafons del con- 
flicte teixidors-paraires el palesen aquests darrers el 1766 en dir que el 
millor funcionament de les fiibriques d'indianes es deu ((a que 10s dueiios 
de ellas son absolutos y no dependen en cosa alguna de 10s texedores y 
demes empleadoss (ROCA, 1960). pBg. 17. 

2 Les dades de la producció textil cotonera de Sabadell entre 1794 i 
1803, espigades de les membries d'Antoni Bosch i Cardellach, es troben 
a (NADAL, 1970) piig. 353. Sobre la relació innovació tecnologica-canvi 
social (BOSCH I CARDELLACH. 19681, piig. 10, quan diu que els indus- 
trials ((se han aplicado a las (fAbricas) de algodón que cardan e hilan con 
dichas mequinas de todas las especies mas o menos simplificadas y ma- 
nejables por una niiia o por una bestia)). Sobre aquest nou proletariat, des- 
coneixedor encara de tota disciplina industrial, vegeu (BOSCH I CARDE- 
LLACH, 1882) piigs. 336 i 353. 

eren incorporats a la produccio de manera absolutament 
nova2. 

L'expansió del mercat de la indústria llanera, si bé a 
uns nivells menors que a la cotonera, juntament amb el 
desgavell gremial van produir una hibridació de formes 
tradicionals i capitalistes. Cal recordar que legalment con- 
tinuava la vigencia de les ordenances gremials, que hi ha- 
via problemes tecnologics no resolts i que -sobretot- hom 
no disposava d'una elasticitat en I'oferta de primera mat&- 
ria i en I'amplitud del mercat comparables a les de la in- 
dústria cotonera3. 

Aquest desenvolupament va ésser trencat per la con- 
catenació de les guerres amb Anglaterra, la invasió fran- 
cesa i, especialment, la independencia de les colonies 
americanes. Les repercussions de tot aixo en la nostra 
indústria, a vegades mal conegudes en detall, són clarís- 
simes en termes globals: retrocés de la producció per 
sota dels nivells assolits -fins i tot  en els anys més do- 
lents- a la f i  del set-cents i aturada del procés d'innova- 
ció tecnologica i de canvi socio-economic a la indústria 
cotonera. Calgué esperar a la decada dels vint per que es 
recuperessin, malgrat tots els obstacles, els nivells an- 
terior&. 

Tot un conjunt de factors, assenyalats per Miquel 
lzard i Jordi Nadal, varen fer possible el rellancament de 
la industrialització en la decada dels trenta, ara amb el 
vapor i la implantació del sistema de fabrica. En un pri- 
mer període, el de la guerra carlina dels set anys, el pro- 
cés va afectar basicament la ciutat de Barcelona. En 
canvi a Sabadell, mentre la indústria llanera coneixia un 
fort creixement de la producció, que no implicava canvis 
tecnologics substancials com els que portaren a la in- 
dustrialització cotonera, el sector cotoner travessava una 
fase d'estancament, els motius de la qual podien estar 

3 En aquesta etapa les innovacions a la llaneria es limitaven al prepa- 
rat de la llana (BOSCH I CARDELLACH. 1944), pag. 67. Aquesta indústria 
Ilanera, immersa en un proces de canvi de les relacions de producció, re- 
sulta més innovadora que la descrita per (FONTANA, 1973). piig. 67. 

4 Sobre el paper del mercat colonial en I'economia catalana d'a- 
quests anys hom pot veure les aportacions de FONTANA, IZARD, MARTI- 
NEZ-SHAW i GARCIA BAQUERO al I Col.loqui d'Histbria Economica 
d'Espanya recollides per (NADAL, 1974). Els efectes de la perdua del 
mercat colonial a (FONTANA, 1970, 197 1 ). La producció textil sabade- 
llenca en els anys vint pot veure's en aquestes dades, procedents de I'Ar- 
xiu Municipal de Sabadell (al igual que la resta de material d'arxiu que es 
cita) Lligall (d'ara endavant L) J 1804-1 930. 



tant en la guerra com en la mateixa industrialització bar- 
celonina5. 

La decada dels quaranta, malgrat els primers anys d'in- 
tensa lluita política i social, assenyala un canvi profund en 
la indústria sabadellenca. Primer, la indústria cotonera inicia 
un fort desenvolupament que obrí la via a la mecanització 
de la filatura -sector insignificant a Sabadell- i a una nova 
organització del treball, la qual implicava la consolidació de 
relacions de producció capitalistes, fins i tot allí on no s'ha- 
via donat innovació tecnologica. Aquest era el cas del tis- 
satge, sector dominant a la vila. A I'inici dels cinquanta el 
nombre de maquines i d'obrers dedicats a teixir cotó era 
molt superior als de la indústria llanera. Aquesta indústria 
cotonera depenia en tot de la de Barcelona i en ella hi tro- 
ben plena confirmació els arguments de Jordi Maluquer so- 
bre I'estructura de la indústria cotonera catalana d'aquest 
temps6. La mateixa organització ((tecnica)) del sector coto- 
ner sabadellenc -limitat al tissatge-, les constants sotraga- 
des -més sovintejades i transcendents a les zones ctdepen- 
dents)) que al ((centre)) barceloní- i sobretot la seva efímera 
hegemonia -que es tanca amb una devallada irreversible 
després de I'euforia de Crimea- són els elements que defi- 
neixen la subordinació de la major part de les fabriques sa- 
badellenques. Després de la crisi dels seixanta només so- 
brevisqueren les grans fabriques, aquelles que podríem de- 
nominar autosuficients. El resultat fou un sector cotoner 
molt concentrat i modernitzat, per6 que havia passat a una 
posició secundaria en I'economia de la vila7. 

anys peces de cotó peces de llana 

En segon lloc, la indústria llanera, la qual s'havia man- 
tingut en retard fins la meitat de la decada dels cinquanta, 
inicia -contemporaniament a la devallada cotonera- un 
espectacular desenvolupament, que fou alhora un procés 
d'industrialització amb la generalització dels telers jac- 
quard i la mecanització de la filatura i els acabats. El tis- 
satge, on hi havia la major part de la forca de treball, no 
fou mecanitzat sinó en plena Restauració. Fou per la via 
de la industrialització de la llaneria que es produí I'absor- 
ció de la major part del capital i de la forca de treball del 
sector cotoner8. 

Aixi es posa fi a I'equilibri bisectorial que havia caracte- 

5 Vegi's(lZARD, 1969). pag. 3 6  i (NADAL, 19751, pag. 195. 
L'analisi de la industrialització a Sabadell pressuposa, ultra un 

estudi crític de les dades de la Matrícula Industrial, un examen detallat 
d'altres fonts que permetin esbrinar les fluctuacions a curt termini i les in- 
terrelacions entre els dos sectors textils. L'únic estudi és el de (LINARES, 
1974). 

6 Les petites i mitjanes empreses no solament treballaven a compte 
de les grans, sinó que fins i tot aquestes Últimes estimularen llur aparició. 
Aquesta estructura permetia els grans fabricants -en els moments de crisi 
de mercat- prescindir d'aquestes indústries -que rebien el major pes de la 
crisi- i limitar-se a les seves. Vegi's (MALUQUER, 1976). 

7 Aixi s'explicarien les violentes fluctuacions, com la de 1847 en que 
el nombre d'empreses cotoneres sabadellenques es redu'i a 1/8 de les 
existents el 1843, i també que després de la crisi de 1856-1 857  es pro- 
du'is I'enfonsament definitiu del sector. Un 2 5  per cent dels empresaris 
cotoners del 1851  eren empresaris llaners el 1859. Entre 1850  i 1861 el 
nombre de telers cotoners es va reduir en un 63.3 per cent i les empreses 
van caure de 5 0  a 20. Vegi's (LINARES, 1974)  pags. 48-49. 

8 L'expansió llanera es concreta entre 1854  i 1860. En aquests anys 
es passa de 2 0 4  telers manuals a 992, de 20.860 fusos a 40.945 i de 
123  empreses a 173. Vegi's (LINARES, 1974)  pag. 280. 

ritzat la indústria textil de Sabadell en els anteriors decen- 
nis. El primer element d'aquest bisectorialisme comprenia 
una indústria llanera dispersa en un gran nombre d'em- 
preses, molt poc mecanitzada, i amb una forca de treball 
poc ((modernitzada)) pel que fa a I'accés als mitjans de 
producció i a la seva composició social. El segon, en canvi, 
era una indústria cotonera més concentrada, més meca- 
nitzada, i amb una forca de treball més proletaritzada, més 
deslligada dels mitjans de producció i més moderna per 
composició social. En I'etapa final del període, iniciada 
amb la crisi de 1856-1 857, i dominada per la crisi de la 
decada dels seixanta (fam del cotó, crisi economica gene- 
ral de 1866-1 868  ... ), Sabadell esdevenia la ciutat Ila- 
nerag. 

2. LA FORMACIO DEL PROLETARIAT 

En el primer vintenni del vuit-cents es frena sobtada- 
ment el procés de formació del proletariat industrial, des- 
prés es reféu lentament fins I'expansió dels anys trenta i 
I'arrencada industrialitzadora dels quaranta. Per aixo no 
sorpren veure que els treballadors sabadellencs dels anys 
vint s'assemblaven molt més als de la fi del set-cents que 
al nou proletariat cotoner de vint anys després. El punt de 
partenca de la formació econbmica del proletariat cal cer- 
car-lo en la industrialització del sector cotoner, on la nova 
tecnologia i I'organització del treball eren més avancades, 

QUADRE l 

Població de Sabadell: 1787-1 8721° 

anys població total anys població total 

9 Una indústria llanera dominant, pero tecnologicament endarrerida. 
Vegi's el cas del tissatge. Font (LINARES, 1974). pag. 280. 

anys telers mecanlcs telers manuals anys telers mecanics telers manuals 

1866  1 4  1.180 1873  102  569 
1868  41 758  1880  449  172 
1869  2 7  740  

10 La destrucció dels arxius parroquials el 1936  es un obstacle insu- 
perable per a reconstruir la demografia del període. Malgrat tot, podem 
concretar el valor de les dades del quadre. En 1'8poca foren criticades les 
dades del 1787 i hom atribu'ia a la vila més de 3.000 habitants (BOSCH i 
CARDELLACH, 1789), pag. 17. Per aixo mateix podem considerar desin- 
flades les xifres del 1802. De fet, sino fos així, el ritme i les dimensions de 
la recuperació demogrefica després de la guerra del frances serien sorpre- 
nents. Les dades de 1824  i 1826  (aquesta Última I'hem extret d'un padró) 
les podem donar com fiables, pero en canvi sembla sospitós I'estanca- 
ment que palesa la xifra del 1831, i més si hom té en compte que es trac- 
ta d'una fase de recuperació economica; aquesta dada és de (GALOBAR- 
DAS, 1831 ) i cal dir que el nombre de ve'ins que ens dóna el mateix autor 
-530- resulta enormement inferior als 71 0 que hem trobat en un interro- 
gatori del 1830, L 11  1773-1 921.  Tot i que podem dubtar perfectament 
d'aquesta última xifra, ates que representa només un augment d'onze 
velns respecte al padró de 1826. El salt entre 1831 i 1837 (xifra proce- 
dent del ((Vecindario de la provincia de Barcelona de 1837))) pot explicar- 
se, a part el desinflament de la primera dada, per I'expansió de la indústria 
llanera i per les condicions polítiques del període, que feren refugiar molta 
gent darrera les tosques muralles de la vila. La data del 1842  ve a confir- 
mar aquesta i procedeix del L 9 1825-1854. És important la xifra del 
1850, comptabilitzada a partir del padró del mateix any, i que ve a des- 
mentir altres dades oficials del 1844  al 1853, les quals situaven la pobla- 
ció de Sabadell per sota els 6.000 habitants. Les dades de 1857, 1862 i 
1872. procedeixen dels censos. 



QUADRE ll 
Font: Copiador d'0ficis 9-Vll-1849 

Població obrera textil en 1849 

INDUSTRIA LLANERA13 HOMES DONES TOTALS 
Oficis A dults Menors A dultes Menors 

Sorteig de llana 6 0 6 O 
Tenyir i escaldar 5 O 5 0 
Tirar i espolsar 2 O 400  420  
Filar 72  171 12 2 6 4  
Ordir 3 1 9 5 126 
Teixir 374  235  609 
Esborrar 269  269  
Batanar 2 0  2 0  
Aparells 109 2 4  8 141 
Escutiar, sargir i enflocar 150  5 O 200  
Premsar 3 4  3 4  
Pintes 4 4 0  4 4  

770  2 8 1.368 6 2 2.328 

INDUSTRIA COTONERA 
Teixir 800  2 0 0  
Filar 1 O 12 

810  212  787 357 2.066 

Totals 1.580 2 4 0  2.1 55 41 9 4.394 

i on primer emergeix una classe de treballadors progressi- 
vament deslligada dels mitjans de producció, i que incor- 
pora un percentatge cada vegada més gran de dones i 
nens. El proletariat cotoner és cronologicament el primer, 
perd també és sobre les seves espatlles que es basteix el 
moviment obrer d'aquests anys. 

El creixement demografic de la ciutat és un indicador 
clar d'aquest procés. En el quadre I hom pot veure, a part 
el sorprenent desenvolupament demografic del primer 
quart de segle i el creixement espectacular del decenni 
dels trenta, el doblament de la població en el període clau 
de la industrialització (dades de 1841 i 1862). Després, el 
decenni de crisi de 1862-1 872  queda palesat en un crei- 
xement global de només el 3,14 per cent. 

En tots els processos d'industrialització hi ha un pro- 
cés d'immigració. Es a dir, les xifres del quadre I no es 
poden entendre només a partir del creixement veg'etatiu. 
Per il.lustrar aixo ens serveix el padró del 1850. N'hem 
extret un grup de població clau: els homes majors de di- 
nou anys. Són un total de 2.842 individus, dels quals un 
45,9 per cent (1.035) són nats a Sabadell, un 53,3 per 
cent (1.51 5)  són immigrats i un 0,77 per cent (22)  no 
consta. Els teixidors del mateix grup d'edat i sexe són 
849. D'aquests, un 53,3 per cent (453)  són nats a Sa- 
badell, un 46,l (392)  són immigrats i un 0,2 per cent (2) 
no consten. La inversió dels percentatges pot venir de- 
terminada per la qualificació de I'ofici, per6 no altera les 
coses. A partir d'aquesta mostra podem dir que ccgrasso 
modo)) la meitat dels treballadors thxtils eren immi- 
grats1 1. 

Si les dades demografiques pateixen sovint d'una fia- 
bilitat dubtosa, aixb s'agreuja encara més pel que fa a les 

1 1  No hem agafat arbitrariament aquest grup d'edats, el fet és que el 
padró només especifica I'ofici d'aquest grup d'edat i sexe. Cal aclarir que 
dels 1.51 5 immigrats comptabilitzats nomes 40 provenen de fora de Ca- 
talunya; es a dir, de la resta d'Espanya i de ['estranger. 

dades sobre la classe obrera. A part unes primeres xifres 
del 1802, prou il.lustrativesl2, fins el 1849 no disposem 
de números satisfactoris tant per les dimensions com per 
la composició dels treballadors thxtils (Quadre 11). A dife- 
rencia dels padrons, que omitien I'ofici de les dones i dels 
nens, aquest estat inclou la ma d'obra femenina i infantil. 
Es destaca I'equilibri entre els dos sectors textils, pero 
convé retenir la complexitat de les operacions de la Ilane- 
ria -i la dispersió en elles de la ma d'obra-, com correspon 
a un procés industrial autocentrat a Sabadell. Hom pot 
apreciar la poca qualificació de la ma d'obra femenina 
(només el 17,l % són teixidores), centrada fonamental- 
ment a I'acabat de les peces (30,6), a la neteja i prepara- 
ció de la llana (29,2) i a la filatura (1 2,5). La delimitació 
entre oficis masculins (el 48,5 dels homes són teixidors) i 
femenins i la correspondencia amb nivells de qualificació 
és clara. En canvi, el sector cotoner, aclapadorament limi- 
tat al tissatge, palesa la realitat d'un grup obrer compacte 
i nombrós (els teixidors són tres vegades els de la llana) i 
la qualificació de la ma d'obra femenina (equivalencia en- 
tre el nombre de dones i homes teixidors). Cal assenyalar, 
tot i que la xifra de la llana sigui insuficient, que la pobla- 
ció infantil és sis vegades superior en el cotó. La consis- 
tencia d'aquest grup obrer, els teixidors de cotó, i una 
explotació més transparent, els faran protagonistes del 
període 1843-1 856. 

Les altres dades referents a la dimensió i a I'estructura 
de la població obrera són insatisfactories, i sovint es con- 

12 Les dades del 1802 procedeixen d'un interrogatori (L s. x ~ x  Histori- 
gues Varies, I) i ens donen: 287 persones a les fabriques de llana (1  62 en 
els seixanta telers i 125 a altres operacions), 2 19 persones ocupades en 
els 140 telers de cotó, i a més 600 dones ccdedicadas a la hilaza y otros 
ramos de la indústria)). 

13 En el text que acompanya el quadre es diu: ctAdemBs de 10s esta- 
blecimientos y número de personas, existen en 10s terminos de San Julián, 
Junqueras, Barbará y Castellar, colindantes el segundo y el penúltimo con 
el termino de esta villa, siete establecimientos cuyo motor es el agua, pro- 
pios de estos fabricantes (llaners), y en gran parte 10s operarios son de 
esta población y no figuran en el estado referidow. 



QUADRE III 
Població obrera a la indústria llanera en 1858 

Font: L J 1804-1 930  

Oficis homes nens dones nenes Total 

Tints 5 O 5 O 
Assortiments 200  8 O 200  157 495 
Telers 1.042 2 0 0  6 O 1.302 
Batans 2 5 2 5 
Premses 5 O 5 O 
Perxes 6 O 2 0  8 O 
Tondoses 5 8 5 8 116 
Netejar llana i peces 700  175  875  

Totals 1.485 158  1.100 392 3.1 35  

tradiuen entre s i  o amb les xifres de la població global 
de la vilal4. Només I'estat de 1858  sobre els treballa- 
dors de la indústria llanera (Quadre III) ens sembla mí- 
nimament satisfactori, tot  i que amb seguretat infrava- 
lora la ma d'obra femenina i infantil. Malgrat tot, reflec- 
teix la progressiva incorporació dels nens a la produc- 
ció: han passat del 3,8 per cent del conjunt dels obrers 
llaners al 16,5; així mateix els teixidors han avancat en 
nombre i compacitat (han passat del 26.1 per cent so- 
bre el total d'obrers el 1849  al 43,8), tot  i que I'aclapa- 
radora presencia masculina assenyala encara un cert 
anacronisme. 

El 187 1 Pirala ens dóna unes xifres, que assenyalen 
al total predominancia llanera a la ciutat, tot i que puguin 
estar un xic inflades: 8.004 obrers a la indústria llanera 
(4.764 homes, 1.982 dones i 1.258 nens) i 709  obrers a 
la indústria cotonera (21 9 homes, 345  dones i 145  
nens). El procés d'industrialització troba una correlació 
exacta en les dimensions i I'estructura del proletariat 
textil: el 1849 els obrers textils representen el 43.1 6 per 
cent de la població de Sabadell, i el 1871 el 58,51 per 

14 Altres dades sobre la població treballadora, pero de menor consis- 
tencia: 9.000 obrers el 1857 (BALAGUER, 1857). pag. 72. El cens obrer del 
1858, L 22 C 1842-1 899, dóna un total de 3.238. Pel 1860: 4.009 obrers 
a la indústria llanera ccy por cSlculo prudente puede considerarse que un nú- 
mero igual cifra su subsistencia en la algodonera y en las auxiliares de am- 
basr (RIUS, 1860). pag. 24. El 1867 se'ns dóna la xifra de 7.000 obrers a la 
indústria llanera (RIUS, 1867), pags. 124-126. Finalment pel 1868, el Co- 
piador d'0ficis de I'Ajuntament (d'ara endavant CO) del 20-IV-1868, dóna 
3.679 obrers a la indústria llanera i 857 a la cotonera. 

Anvs 

cent. Els treballadors de la indústria llanera representa- 
ven sobre la població total el 22,9 per cent el 1849, el 
22,4 el 1858 (bona prova que la xifra esta desinflada) i 
el 53,7 e l l  87  1. Els treballadors cotoners han passat del 
20,2 per cent el 1849 al 4,7 per cent el 187 1 15. 

3. LLUITA POL~TICA I EMERGENCIA DE LA 
CLASSE OBRERA, 1840-1 843 

El procés de transformació socio-economica de la 
industrialitzaciól6 va operar sobre treballadors textils 
amb un seguit de tradicions, a través de les quals van 
destil4ar les noves experiencies del canvi economic, de, 
la lluita política i social, i de les noves formes de vida. 
Es per aixo que algunes d'aquestes tradicions pre- 
industrials, sigui en el nostre cas la revolta popular o 
I'ajut mutu de les germandats, les trobem recreades en 

15 Les dades de Pirala respecte maquinaria es corresponen exacta- 
ment a les de la Matricula Industrial (PIRALA, 1871 ), pags. 336-337. Els 
percentatges són resultat de combinar les dades de població obrera del 
1849, 1858, i 1871 amb les de població total del 1850, 1857 i 1872. 

16 Les fonts a I'abast no permeten avancar sobre les condicions de 
vida i de treball de la classe obrera sabadellenca mes enlla en les frag- 
mentaries dades de sous pels anys 1847-1855 (CASTELLS, 1975). 
phgs. 5.60 i les interessants notícies respecte la relació nombre de famí- 
lies per habitatge -2 ó 3 el 1834 i 1.5 o 2 el 1857-, aportades per 
(LARROSA, 1979) pags. 80 i 86. 

17 Les dades de 1835 són d'una companyia no identificada, les de 
1836 d'una llista de solters que es vol incorporar al batalló de la M.N. i les 
del 1837 d'una companyia de carrabiners. Pel que fa a les dades del 
1836 es Iogic pensar en una major disponibilitat dels solters assalariats 
en relació als altres. 

QUADRE lV 

Composició social de la Mílicia Nacional a Sabadell 

Professions 
Teixidors 
Altres oficis textils 
Fabricants i paraires 
Paletes 
Fusters 
Artesans 
Botiguers 
Pagesos 
Professions liberals 
Altres 

Totals 

Font: L 19 MN 1834-1 8601 7. 



les practiques i expressions de la nova classe en emer- 
gencials. 

Contemporaniament a I'experiencia de la industraliza- 
cio, els traballadors visqueren -i no passivament- les Ilui- 
tes polítiques de la revolució burgesa. Primer, la guerra 
carlina convertí Sabadell en un recinte murallat, atape'it de 
refugiats comarcans. Segon, en les lluites de la guerra i de 
la revolució, la formació de la Milícia Nacional va realitzar 
la incorporació dels treballadors en el combat polític, quan 
no existia cap altre organisme polític de masses. Les da- 
des que aportem, tot i que només es refereixen a dues 
companyies de la Milícia Nacional i a una llista de solters, 
palesen el pes dels treballadors i dels artesans en el seu si 
(Quadre IV). Malgrat que el comandament restés en mans 
de la burguesia, I'experiencia miliciana va permetre I'apro- 
ximació dels treballadors a las idees liberals, a vegades 
amb les formulacions més radicals, i els va donar un ins- 
trument que podien utilitzar més enlla dels objectius pels 
quals fou creatlg. 

Encara que a Sabadell la radicalització política no as- 
solís els extrems de Barcelona, hom no pot negar una pro- 
gressiva radicalització de la lluita política des de la crema 
del convent dels Caputxins, el juliol del 1835, fins les 
constants expressions de por a la ctfacción anarquicas 
manifestades pels propietaris i les autoritats municipals 
en els darrers anys de la revolució burgesa20. I convé no 
oblidar que la dita radicalització féu possible I'obertura es- 
parterista del 1840  i I'ampliació de les llibertats. I és en el 
transcurs d'aquest trienni, en la constant imbricació de les 
practiques polítiques i sindicals, que sorgeix la classe 
obrera. El moviment sindicals, s'inicia el 1840, afavorit 
per les llibertats conquerides, com a conseqüencia de les 
noves condicions de treball que la industrialització impo- 
sava en el sector cotoner. Des d'un primer moment I'as- 
sociacionisme obrer s'estructura en bases locals, que 
romanien en estret contacte amb I'Associació de Teixi- 
dors de Barcelona, veritable capdavantera del moviment 
obrer. En el 1840  els obrers sabadellencs introdueixen la 
contractació col.lectiva, per6 no es fins I'abril del 1841 
que tenim notícia més precisa de I'establiment d'una co- 
missió mixta de fabricants i teixedors de cotó per elaborar 
un conveni21. Com a altres indrets industrials, neixen les 
formes organitzatives i les practiques sindicals que domi- 
naran el període 1840-1 868, tot impregnant-ne forta- 
ment encara el moviment obrer de les darrieres del segle. 

Després d'haver-se acordat aquest conveni cotoner, 
comencaren els estira i arronsa sobre la seva aplicació. 
Després d'un seguit de tensions en el més de maig, els 
teixidors temien que algun fabricant comencés a desen- 
tendre's del conveni. Els temors es confirmaren en el més 
de juny, quan el fabricant de cotó Antoni Selvas rebaixa el 
preu de les peces. La resposta obrera no fou simplement 
vaga, sinó I'assalt de la casa d'aquest fabricant, seguida 
de concentracions davant d'altres cases de fabricants. 
Quan les autoritats, en témer una radicalització dels fets, 
pretengueren desarmar els teixidors de la milícia Nacional, 

18 Seguim el concepte de classe de (THOMPSON, 1968) pags. 9-12 
i 2 12-2 14. Aquest autor ha tornat a insistir més recentment en aquesta 
concepció (THOMPSON, 1978). 

19 Sobre la Milícia Nacional a Sabadell vegi's (CASTELLS, 1975) 
pags. 4.4 i 4.1 3. Un estudi recent sobre la Milícia Nacional a Madrid es el 
de (PERE2 CUESTA, 1978). 

20 Sobre el radicalisme liberal i el republicanisme a Barcelona vegi's 
(ELORZA, 1975) i (LONGARES, 1976). A Sabadell (CARRERAS, 1932). 
pag. 3 10; sobre les pors, el Llibre d'Actes de I'Ajuntament (d'ara endavant 
LDA) del 20-111-1 836.21-IV-1837 i 14-XI-1838. 

21 El gener del 1841 un fabricant llaner imcompleix un conveni sobre 
la mida dels ordidors. Sobre toto aixd L 10 G 1831-1 907 Expedient 
Govern Civil, L 9 1825-1 854. Tarnbe (OLLE, 1973) pags. 108 i 301. La 
comissi6 mixta  VI^, 1972) pag. 78. 

el conflicte ultrapassa 1'8mbit laboral, ja que els obrers es 
resistiren i molts fugiren amb les armes. L'avalot iniciat el 
16 de juny no es dona per acabat fins el 24, perd dos me- 
sos després encara hi havia detencions de teixidors. El fet 
és enormement il.lustratiu del que hem sostingut abans: la 
nova experiencia de la contractació col.lectiva en base al 
nou associcionisme sindical, acaba amb una ((vella)) revolta, 
la qual per la via dels teixidors milicians i la intervenció de 
les autoritats assoleix una important dimensió política22. 

Aixó provoca una forta repressió i la reestructuració de 
la Milícia en perjudici dels obrers, així quan el setembre es 
produí I'aixecament de Barcelona, aquest no reeixí a Sa- 
badell, tot i que ho féu en altres indrets. 

El 1842 fou un any de crisi, mal coneguda encara, a la 
indústria cotonera, i per aixo comenca i acaba amb des- 
patxament d'obrers. La crisi féu que I'Associació de Teixi- 
dors de Sabadell imités la de Barcelona en formar una 
cooperativa de producció anomenada igualment ((Compa- 
ñía Fabril93. En aquest marc s'endurí la contractació 
col.lectiva i des del maig es reprodueixen els conflictes al 
volant del conveni cotoner de I'any 1841. Els fabricants 
volien ignorar-lo i els teixidors, la seva estricta aplicació. 
L'alcalde va intentar fer un conveni semblant al de Barce- 
lona, per6 no ho aconseguí. Aquesta situació hauria d'ha- 
ver afavorit la participació dels treballadors sabadellencs 
en el segon aixecament antiesparterista, en el mes de no- 
vembre, com va succeir a Barcelona, Vic, Olot ..., pero el 
fort domini polític dels moderats i la presencia d'un desta- 
cament militar faren fracassar les partides armades envia- 
des des de Barcelona. Malgrat tot, Seoane, el cap polític 
no va fer distincions i també va dissoldre les societats 
obreres sabadellenques24. 

La repressió sobre el moviment obrer amb que s'inicia 
el 1843 arriba a obstaculitzar fins i tot la marxa de la 
((Compañia fabril)), i predisposa la classe obrera a la radi- 
calització política. Inequívocament I'atmosfera afavoria els 
fabricants que allargaven en el mes de gener, malgrat la 
queixa dels teixidors, les peces de llana. El moviment an- 
tiesparterista del juny havia d'aconseguir per aixó mateix 
el més ampli suport popular. A Sabadell sortí a combatre 
a favor de la Junta Suprema Provisional de Barcelona una 
companyia de vuit-cente homes, i fins i tot aquest orga- 
nisme s'instal.1a a la vila. Per6 el moviment triomfant era 
un aiguabarreig de classes socials i posicions polítiques, i 
també els fabricants consideraven seva la victoria, com ho 
demostraren en imposar en el mes d'agost un augment 
en la Ilargaria de les peces de cotÓ25. EIS teixidors es 
queixaren a la Junta Suprema i el mes de setembre 
aquesta aprovava totes llurs demandes. El panorama polí- 
tic havia canviat radicalment, s'havia obert el combat en- 
tre moderats i radicals, i la Junta Suprema era I'organ de 
tots aquells que volien derrocar el govern moderat. Per 
aconseguir el suport popular calia fer concessions. Saba- 

22 Vegi's les cartes aportades per (OLLE, 1973) pags. 31 2-31 3. 
També L 10 D I Expedient 1. L'assalt fou condemnat pels dirigents obrers 
barcelonins, perd més endavant Muns treia la llic6 dels fets i recomanava 
als obrers vigatans elegir per a la Milícia als qui cctengan compromisos 
para ella (la liibertat), que sean francos, inteligentes y que no sean contra- 
r io~ a nuestra soc~edad)) (OLLE, 1973). pag. 323. 

23 Vegi's (OLLE, 1973) phg. 140; L I O D. I Expedient s.n. També (RE- 
VENTOS. 19601 oaos. 45-47. 

- ~ - .  ,--o- - 

2 4  Sbbre I'aixecament de novembre del 1842 vegi's L 10 D II i LDA 
27-Xl-1842. Tarnbe L 9 1825-1 854 Registre. Correspondencia Oficial, 
1842. Les queixes dels teixidors a L 10 D I Expedient s.n. i L 9 1825-1 854 
lbid L'atur i els despatxaments a la fi del 1842 a L 22 C 1842-1 899 Ex- 
pedients 8 i 9. Referencies a l  conveni a l  mateix lligall, Expedient 15. L'a- 
greujament de la crisi durant I'aixecament i les queixes dels teixidors per 
les rebaixes de sous a L 9 1825-1 854. Ibid. 

25 Sobre I'actuació dels fabricants i les protestes obreres vegi's L 22 
C 1842-1 899 Expedient 15. La revolta centralista a Sabadell a L 8 Politi- 
ca y Guerra Civil 1821-1 898. També (CASTELLS, 1975) pigs. 4.1 7-4.1 8. 



del1 es pronuncia pels ((Centralistes)) el 12  de setembre i 
es constituí una Junta Auxiliar RevolucionBria. La major 
part dels membres del consistori moderat fugiren de la 
vila, per6 n'hi romangueren tres, decidits a ((evitar desma- 
nes)). L'experiment revolucionari fou breu. El 2 4  de setem- 
bre, sense que coneguem els detalls, la Junta Auxiliar es 
dissolgué, els seus components foren expulsats de la vila i 
les centralistes van deposar les armes. La mateixa nit 
Prim arriba a Sabadell i féu presoner Francesc Riera, el 
revolucionari barceloni, que s'havia refugiat a Sabadell. Un 
cop instaurat el nou ordre la burgesia local procedí a de- 
manar un comandant d'armes per a la vila ((identificado 
con las doctrinas que profesa el gobierno)) i seguidament 
disposa la reforma de la milícia26. 

4. REVOLTES I VAGUES EN LA DECADA 
MODERADA, 1844-1 854  

Cap al mori de les quintes 

Després de la repressió del moviment dels centralis- 
tes, la ((Compañía Fabril)) i alguna germandat restaren les 
úniques expressions organitzatives de la classe obrera. 
Tota la practica anterior de societats obreres d'ofici, con- 
tractació col.lectiva, comissions mixtes i intervencionisme 
de les autoritats, desaparagué. La situació política i la crisi 
economica del 1844  empenyien els treballadors a la mi- 
seria, i així és facil explicar-se la proliferació dels bans 
contra el pillatge en aquest temps27. 

Aquest clima, que malcontenta els treballadors, no va 
restar al marge de I'esclat de la revolta de les quintes en 
el mes de juliol del 1845. Tot comenca quan el govern va 
ordenar que s'executés la quinta del 1844 segons la Llei 
de lleves del 1837. Aixo implicava el sorteig de tots els 
joves solters. Aviat I'ajuntament va preveure les greus 
conseqüencies que aixd comportaria ((atendiendo a que 
es una novedad repugnante a 10s hábitos y usos del 
país))28. El consistori disposa la recollida de signatures 
entre la població per a oposar-se al sorteig, i de fet així co- 
menta I'agitació. El mes de juny les autoritats locals enca- 
ra maldaven per aconseguir un conveni entre tota la po- 
blació per aquesta i altres quintes. Pero aixo era difícil en 
la mesura que havien augmentat les quotes de substitució 
i molts vei'ns es trobaven en el dilema de (to venderse y 
despojarse alin de lo mas necesario para 10s usos comu- 
nes de la vida o bien sufrir la suerte de soldado tan repug- 
nante a la juventud de esta villa)). Es prou clar que els 
pobres eren els més perjudicats. L'ajuntament va pensar 
de dedicar part dels seus recursos a la quinta i recuperar- 
10s més tard amb un impost sobre el ramat, perd ara res 
no podia evitar la realització del sorteig29. 

El sis de juliol el diputat pel partit i cap polític Joaquim 
Maria Gisper informava I'ajuntament de Sabadell que a 
Barcelona les operacions es realitzaven amb normalitat, 

26 vegi's L 8 Política y Guerra Civil 1821-1 898, Expedients: Ordenes 
de la Junta Suprema i Repressi6 de la revolta dels centralistes. LDA, 
12-IX-1 843. Sobre I'expulsió de la Junta Auxiliar vegi's L 9, 1825-1 854 
Registre. Correspondencia Oficial 1843 i (DIARI0 ... 1843) pag. 39-40. 
També (ORELLANA, 1870-1 871 ) 1, pags. 232-234. Sobre el nucli repu- 
blicb a Sabadell (CASTELLS, 1975), pags. 4.1 8. 

27 Hi hagué un cert titubeig respecte a la política a seguir respecte 
les societats obreres (OLLE, 19731, pag. 98 i 99. Sobre la crisi (VILA, 
1972) pBgs. 120 i 132. 

28 Generalment el sorteig no s'arribava a practicar mai, i els ajunta- 
ments coordinats per la Diputació organitzaven la recollida de diners per a 
la substitució dels joves catalans (CARRERA PUJAL, 1957) IV, pags. 
43-47. Si hom realitzava el sorteig i el substitut desertava, el moco sorte- 
jat havia de fer el servei militar. Vegi's LDA 25-V-1845. 

29 LDA 13 i 17-VI-1 845 i 5-Vll-1845. 

pero que a Sant Andreu del Palomar s'havia produ'it una 
revolta i que cinc amotinats havien estat executats30. El 
mateix dia esclatava la revolta a Sabadell. Els sublevats 
assetjaren les tropes de la guarnició, refugiades en un 
hostal. La rendició s'obtingué de pressa i sense vessa- 
ment de sang. Els revoltats cantaven triomfants, mentre 
passejaven les armes capturades i comencaven a prepa- 
rar barricades. A les viles i pobles vei'ns com Terrassa i 
Sentmenat el procés fou el mateix. L'endema arriba a Sa- 
badell un nombrós cos d'exércit amb llancers i artilleria 
comandat pel general Concha. En témer un bombardeig 
els joves sublevats i molts altres vei'ns es refugiaren en els 
boscos de la rodalia. Les tropes els perseguiren i, malgrat 
que hi oposaren una feble resistencia, causaren un impor- 
tant nombre de morts. Segons Concha foren quaranta els 
morts en les expedicions de represalia de Sabadell i Ter- 
rassa31. 

Més endavant el govern va oferir un indult, pero a la f i  
de juliol I'agitació encara continuava, i sembla que els car- 
lins volien reclutar els fugits per a la guerrilla. La població 
fou multada i alguns dels presoners foren deportats. La re- 
volta havia estat sostinguda basicament pels sectors po- 
bres i el nou alcalde, Pere Turull, fou el primer en manifes- 
tar-ho en dir que la multa ((ha de gravar a las clases 
inocentes puesto que 10s que podían considerarse culpa- 
bles se hallan faltos de todo medio y recursos...)) Dies més 
tard un anonim signat per José Libertat acusava Turull 
dels confinaments i amenacava amb atacar la propietat i 
la vida de ((10s mas ricos)). La revolta havia deixat una pro- 
funda tensió 

La vaga de les paperetes 

Altres causes feren esclatar aquesta tensió. El 12 de 
febrer del 1846 el governador provincial de Barcelona va 
establir I'empadronament obligatori dels obrers, que havia 
de consistir en unes paperetes on figuraria el nom de I'o- 
brer, notes sobre la seva conducta i causes del despatxa- 
ment. Aquesta papereta seria obligatoria per aconseguir 
un nou treball. Tot plegat va provocar una certa agitació, 
pero els obrers sabadellencs les emplenaren i les Iliura- 
ren33. Pero a comencaments de marc els obrers d'algunes 
fabriques es retractaren i exigiren la devolució de la pape- 
reta. Pocs dies després, el 13 de marc, s'iniciava la vaga 
en algunes fabriques cotoneres. L'ajuntament argumenta- 
va que la vaga de Sabadell era motivada pel fet que en 
altres localitats no s'acomplia I'empadronament i consta- 
tava ctmancomunación)) entre els vaguistas. La vaga es 
generalitza enmig d'algunes violencies. El 19 de marc la 
vaga era general a tot el textil, i a més a més s'havia extes 
als paletes, als fusters i als oficials dels artesans. Es trac- 
tava d'una vaga antirrepressiva, hom culpava I'ajuntament 
de I'afer de les paperetes, que unia per primera vegada 
tots els treballadors de la vila a partir d'una reivindincació 
político-sindical. La durada de la vaga féu que mols treba- 
lladors, que havien exhaurit llurs recursos o que temien re- 
presalies, marxessin a treballar a altres llocs. Finalment el 
23  de marc el cap polític renuncia al sistema de les pape- 

30 L 8 Política y Guerra Civil, 1821 -1 899. Expediente Sedicidn de las 
quintas. 

31 Les dades de Concha al ((Boletin Oficial de Barcelona)), 
12-Vll-1845. El motí i la repressió a (BURGUES, 1929) pags. 16-17; 
(CASTELLS, 1975) pags. 5.3-5.7. (CARRERAS, 1932) pag. 31 1; (RIBOT 
Y SERRA, 1882) pags. 38-39. Els documents a L 8 Política y Guerra Civil, 
1821-1 898. El sorteig es realitza el 18 de juliol a tres quarts de cinc del 
matí, L 20 181 8-1 882. 

32 Vegi's L 8 Política v Guerra Civil, 182 1-1 898. 
33 Vegi's (VILA, 1972) pags. 120 i 121 i L 22 C 1842-1 899, Expe- 

dient 7. 



retes. Concessió que de cap manera no exclo'ia la repres- 
s ~ Ó ~ ~ .  

Dels matiners a la represa sindical, 1847- 1854 

La crisi economica, amb que es tanca la decada dels 
quaranta, comenca a manifestar-se amb claredat els pri- 
mers mesos del 1847. Aquests anys es caracterizaren per 
la paralització de les fabriques, les rebaixes dels sous i 
I'atur. La crisi era general a tot Europa, pero la indústria 
cotonera la patia doblement, perque a més de la crisi del 
mercat sofria la caror del cotó arran de la pessima collita 
del 1 84635. La crisi, unida a I'agitació política -pasquins i 
partides armades-, acaba per aterroritzar I'ajuntament de 
Sabadell. Aquest aviat va sol.licitar I'establiment de forca 
armada permanent, ja que la major part de la població es- 
tava en atur i el país era ple de partides ccy ardiendo en 
muchos el deseo de un cambio estrepitoson. El temor que 
es combinessin malcontentament obrer i revolta dels ma- 
tiners no era inversemb~ant~~ .  En el juliol del 1847 s'havia 
produ'it una manifestació d'obrers contra la rebaixa de 
sous, que fou dispersada pels soldats. Les reunions de fa- 
bricants i teixidors en els mesos successius, ordenades 
pel governador, no portaren en lloc, perque els primers 
eren inflexibles en la qüestió dels sous. A la f i  de I'any la 
crisi afectava també la indústria llanera. En els primer me- 
sos del 1848. Aquest clima, agravat per les notícies arri- 
baven de la revolució francesa del febrer, va menar a algu- 
nes violencies i a mesures de repressió que eren expres- 
sió de I'augment de la tirantor política i En el 
transcurs d'aquest any la vila sofrí una invasió dels mati- 
ners, a conseqüencia de la qual el general Pavia li imposa 
la multa més elevada de tota la seva campanya a Catalu- 
nya. A finals d'any, quan vint significats republicans fugi- 
ren i s'uniren als matiners, la por dels burgesos arriba al 
maxim. L'alcalde, I'hisendat Salvador Barata, ho atribu'ia 
tot al club republica i alguns fabricants i regidors pensaren 
en abandonar ~ a b a d e l l ~ ~ .  A conseqüencia de tot aixo un 
nou fortí militar s'afegí al que ja existia. Durant els primers 
mesos del 1849 la situació fou practicament la mateixa: 
nova invasió dels matiners, continua aparició de pasquins 
i desigs de fugida per part dels rics i les  autoritat^^^. Tot i 
que minva I'agitació dels matiners fin desapareixer, la crisi 
economica continua durant I'any 1849 i encara el 1850  
seguia la rebaixa de sous, la qual cosa provoca algunes 
vagues. Un breu rebrot de crisi cotonera el 1852 i un pa- 
rell de conflictes marginals el 1853 assenyalen la f i  dels 
anys de crisi i agitaci640. 

En aquestes condicions s'inicia la represa del sindica- 
lisme. El 1854  comenca amb algunes vagues, de les 
quals en tenim poquíssima informació, i també hi hagué 

34 Vegi's el CO del 6 al 22 de marc del 1846. Tambe L 22 C 
1842-1 899 Expedient 7. 

3 5  Sobre la crisi (VIDAL, 1977). 
36 Sobre la crisi economica, les partides i les maniobres dels ((clubs)), 

CO 7-111-1847, 17-V-1847, 20-V-1847 i 24-VI-1 847. Tamb6 L 22 C 
1842-1 899 Expedient 12. Sobre la guerra dels matiners, iniciada el se- 
tembre del 1846, (LLORD, 1926) i (CAMPS, 1978). 

37 Violencies com I'agressió a un fabricant el dia de Carnaval, repres- 
sions com I'expulsió d'un propagandista republica ... Les dades procedei- 
xen del CO de juliol a novembre del 1847 i del L 22 C 1842-1 899 Expe- 
dient 12. 

38 Sobre la multa (PAVIA, 1951 ). pags. 264-265. En aquest clima un 
anonim signat per ((alguns pares que tenim fills a la facció)) amenacava 
I'alcalde si denunciava els que es passaren als matiners, vegi's L 19 De- 
fensa, 1834-1 860. La tensid social en els documents del CO, mesos de 
marc, juny i novembre. 

39 Vegi's (CASTELLS, 1975) pags. 5.1 1. També CO 4-1-1 949, 
14-1-1 849 i 3-111-1 849. 

40 Vegi's el CO d'aquests dades: 26-1-1 852, 12-VI-1 852, 
19-VI-1 852, 20-VI-1 852.21-VII-1852.21-11-1853 i 27-VIl-1853. 

malestar entre els treballadors del ferrocarril. Aquests fets 
precediren I'onada vaguística, que s'extengué per les co- 
marques industrials ve'ines a Barcelona, a partir de la re- 
pressió d'una vagade la ((Espafia Industrial)). A Sabadell, 
I'alcalde -novament Turull- féu avortar la vaga poc des- 
prés que comencés en algunes fabriques el 3 d'abril. No 
obstant aixo, aquesta vaga -exitosa a altres indrets- era la 
prova més contundent de la revifalla del moviment obrer 
societari, tant allí on havia reeixit la vaga com on s'havia 
frustrat. El tema candent de la vaga fou el dret d'associa- 
cio, i les autoritats ja no pogueren aclucar els ulls a les de- 
mandes successives per la legalització de les societats 
obreres. El mes d'abril els obrers barcelonins demanaven 
la legalització de les seves societats, un mes després els 
obrers sabadellencs requerien a I'ajuntament que urgís el 
govern civil I'aprovació de les seves4'. 

5. LA CLASSE OBRERA DURANT EL 
BIENNI PROGRESSISTA, 1854-1 856  

La consolidacid de l'associacionisme obrer, juliol 1854-juny 
1855 

Els testimonis més precisos de la revolució de juliol del 
1854  van subratllar els esforcos dels seus dirigents per 
eludir la intervenció de les classes subalternes. Temien el 
desbordament de la sublevació, i -precisament perque no 
pogueren evitar els moviments populars- aquesta reeixí42. 
A Barcelona no fou possible impedir que la lluita contra 
les selfactines interferís, des del 15 de juliol, la lluita políti- 
ca. A Sabadell el 23  de juliol, una setmana després del 
pronunciament de les tropes acontonades a la vila, una 
manifestació d'adhesió al nou regim -en la qual un miler 
de persones s'aplegava darrera la bandera de la Milícia 
Nacional i el retrat d'Espartero- acaba convertida en una 
protesta radical contra els consums. Les aspiracions dels 
sectors subalterns en la revolució semblaven indefugi- 
b l e ~ ~ ~ .  

Tot i que a Sabadell no existia el problema de les sel- 
factines, a la f i  de juliol els obrers estaven en lluita oberta 
contra els fabricants, fins al punt que I'alcalde va demanar 
tropes. Paral.lelament els obrers seguien apressant I'ajun- 
tament per que obtingués I'aprovació definitiva de 
llurs societats. L'aparició del colera complica la situació, i 
tot seguit s'inici8 el tancament de fabriques i s'estengue 
I'atur. La crisi va continuar fins la tardor, sense que reei- 
xissin els esforcos de I'ajuntament per que reobrissin les 
fabriques44. 

Les associacions obreres, aprovades o no, estaven 
enfuncionament, i un cop acabada la crisi retornaren a la 
practica de la contratació col.lectiva. Així s'inicia un 
període de pressió obrera, que compren els mesos que 
van de novembre del 1854  a juny del 1855. En aquest 

41 Sobre els conflictes de comencaments del 1854 cal veure el Re- 
gistre General de Sortides de I'Ajuntament (d'ara endavant RGS) del 
4-1-1 854. Tambe L 22 C 1842-1 899 Expedient 16 i L 10 C Expedient 
s.n. Sobre les vagues de la fi de marc i comencaments d'abril CO 
3-IV-1854 i LDA 3-IV-1854. La demanda de legalització de les societats 
obreres a CO 3-V-1854. El juny tornen a insistir en aix6 els filadors de Ila- 
nap L Historiques Varis S. XIX Expedient N. Per tot aixd (VILA, 1972) pags. 
149-1 57, i (BENET, 1976) 1, pags. 238-241. 

42 Vegi's (RIBOT FONTSERE, 1854) pag. 89 i (KIERNAN, 1970) 
pag. 50. 

43 Vegi's (BENET, 1976) 1, pag. 347-356. La manifestació a CO 
23-Vll-1854. 

44 NO hem pogut esbrinar els motius d'aquesta lluita; I'única refer8n- 
cia es troba a L 22 C 1842-1 899 Expedient 16. La demanda de legalitza- 
ci6 de les societats obreres és a CO 26-Vll-1854. La crisi a LDA 
23-Vlll-1854 i CO 13-IX-1 854 i 18-X-1854. 



temps s'establiren sis convenis d'ofici en els dos sec- 
tors textils, dos convenis de fabrica i es reuniren dues 
comissions mixtes, els resultats de las qual ens són 
desconeguts45. Tot plegat fou I'efecte de la forca orga- 
nitzada de la classe obrera. En les associacions obreres 
es reflectia clarament la composició de la classe. La so- 
cietat més nombrosa era la dels teixidors de cotó amb 
1 .O39 socis, dels quals 430 eren dones. Seguia des- 
prés la dels teixidors de llana amb 632  afiliats, tots ho- 
mes. Altres eran la dels perxadors, tonedors, bataners y 
palmassers de llana, la dels filadors de cotó, la dels tei- 
xidors mecanics i la dels filadors de llana amb 69  socis. 
Fora de la indústria textil hi havia una societat de fus- 
ters amb 5 6  afiliats i tot  fa suposar I'existencia d'una 
de paletes. Es tractava d'un nivell organitzatiu més que 
notable si hom considera les dimensions demografi- 
ques de saba del^^^. 

No tenim notícia de cap centre coordinador local, pero 
tot fa suposar-ho, i més encara si tenim en compte la 
coordinació -suficientment provada- del moviment obrer 
catala a través de la ((Junta Central de Directores de la 
Clase Obrera)) de Barcelona. Alguns d'aquests dirigents 
sovintejaren Sabadell en aquest període. 

Tota aquesta tasca de contractació col.lectiva no es 
féu sense la resistencia dels fabricants, la qual comenca 
el gener del 1855  contra el conveni dels teixidors de Ila- 
na, i fou especialment forta en el mes d'abril quan gaire- 
bé tots els grups obrers intentaven aconseguir convenis. 
Quan hom tractava de renovar un conveni que havia ca- 
ducat, la resistencia es reprodui'a. Aixo provoca a la f i  
d'abril una atmosfera de vagues i tibantors, que no dife- 
ria gaire de la d'altres indrets industrials de Catalunya. 
Fou per aixo que el governador civil Cirilo Franquet deci- 
dí imposar el ban del 3 0  d'abril del 1855, que, de fet, im- 
plicava la liquidació de la contratació co14ec t i va~~.  Les 
autoritats centrals reforcaren aquesta política de duresa, 
i finalment hom passa a una repressió més executiva a 
partir del procés incoat a Josep Barceló, dirigent dels fi- 
ladors de Barcelona, en relació a un afer criminal. En 
aquests dies els obrers sabadellencs aconseguien els da- 
rrers convenis, malgrat I'enduriment de la patronal. Sens 
dubte la renovació del conveni dels teixidors de cotó evi- 
ta a Sabadell una situació de lluita a la f i  de maig. Fou 
per aixo que no tingueren lloc a la vila conflictes com els 
que s'estengueren en altres pobles de Catalunya en els 
mesos de maig i juny, on els fabricants -reforcats per la 
política governamental- refusaven tota concessió. Les 
autoritats militars acabaren per intervenir en aquests 
conflictes, aixecaren la fal.1acia de la connexió de les Ilui- 
tes obreres i els carlins, i finalment decretaren I'estat de 
guerra i Barceló fou executat. L'acte final consistí en el 

45 EIS convenis establerts foren: Teixidors de Llana (1 7-XI-1854). 
Teixidors de Cotó (1 2-111-1 855). Teixidors de Vels (1  7-111-1 855). Filadors 
de Llana de Sabadell i Terrassa (21-IV-1855) i Filadors de Cotó 
(26-IV-1855). A la fi de maig i comencaments de juny s'establi un nou 
conveni amb els Teixidors de Cotó. Els convenis d'empreses foren el dels 
teixidors mecanics de Bonaventura Brutau (maig del 1855) i el dels teixi- 
dors de llana de Pere Bulbena (maig-juny del 1855). Les comissions mix- 
tes que es reuniren, sense que ens hagi arribat el conveni, foren la de 
mestres i oficials paletes (1 9-IV-1855) i la de fabricants i teixidors de Ila- 
na oer a renovar el conveni (25-V-1855). Tot fa suposar que aquest con- 
veni fou renovat, com ho indica el fet que es firmes el de Pere Bulbena. 
Per tot aixo L 22 C 1842-1 899, L 22 D 1854-1 856, L 22 1855-1 91 3, 
LDA i CO. 

46 Les dades són de L 1 1 V 1822-1 938 i L 22 C 1842-1 899. 
47 Resistencies al conveni dels teixidors de llana a CO 4-1-1 855. 

Conflicte entre fabricants i teixidors de cotó a L 22 C 1842-1 899 Expe- 
dient 2. Sobre aquests mesos (VILA, 1972) pag. 189-1 96. La vaga dels fi- 
ladors de llana fou el 19-IV-1855, vegi's L 22 E 1855-1 9 13 Expedient 8. 
La situació a Sabadell a la fi d'abril segons el cdnsol frances a (BENET, 
1976) 1, pag. 656. 

ban del 21 de juny del general Zapatero, el qual declara- 
va dissoltes les societats obreres48. 

La vaga general i la repressió, juliol 1855-juliol 1856 

La resposta a aquesta repressió fou la primera vaga 
general a nivell de Catalunyna. El 2 de juliol, dia en que 
comenca la vaga a Barcelona, una comissió de teixidors 
de cotó es reunia amb I'alcalde de Sabadell per a queixar- 
se de la rebaixa de sous i de I'incompliment del conveni. 
Els convenis eren ara paper mullat en front de la combina- 
ció de la repressió i la duresa patronal. L'endema comen- 
ca la vaga a vuit empreses cotoneres i el dia 4 era gene- 
ral. El dia 5 els obrers sabadellencs passejaven amb 
acompanynament de música una bandera vermella, com 
la que dies abans havien onejat els obrers barcelonins. 
Mentrestant I'ajuntament decidia establir vigilancia amb 
la Milícia Nacional i ccalgunos vecinos honrados)). Les 
constants al.locucions d'aquestes autoritats i la vigilancia 
no evitaren que la vaga s'allargués fin el dia 10, que co- 
menta el retorn a la feina49. No obstant aixo, la normalitat 
no s'havia restablert ja que el 17 foren apallissats tres es- 
quirols i el 19 el fabricant Brutau, que havia tingut tanca- 
da més dies la fabrica per reparar I'enginy de vapor, decidí 
readmetre només aquelles obrers mereixedors de la seva 
confianca. El governador civil va negar-se a intervenir en 
el conflicte, la qual cosa era una prova claríssima que els 
temps havien canviat. A part les represalies patronals, la 
repressió governamental havia empresonat i desterrat els 
principals dirigents obrers, molt especialmente els teixi- 
dors de cotó. Amb I'ordre del 2 5  d'agost foren dissoltes 
practicament totes les societats dels teixidors de cotó. 
Tambe en aquest mes I'ajuntament de Sabadell, tot i no 
ésser partidari d'una depuració massa drastica que el dei- 
xe's indefens davant les partides carlines, comenca a pur- 
gar la Milícia Nacional. L'ajuntament elimini aquells de 
ccgenio díscola)) o de ccrnal comportamiento)). Hem com- 
provat que foren expulsats 89  individus de les set compa- 
nyies existents a la vila. D'aquests 89, 69 eren teixidors i 
filadors, i hem constatat que d'aquests, 3 9  eren afiliats a 
les societats obreres. De fet, acabada la vaga, desterrats, 
els principals dirigents i dissolta la societat de teixidors de 
cotó, I'ajuntament podia permetre's una depuració selecti- 
va5O. 

Després de la vaga la indústria cotonera va entrar en 
una fase de crisi de mercat, i novament hom conegué la 
rebaixa dels sous. Ara més que mai els fabricants estaven 
contra tota contratació col.lectiva, i adhuc podien argu- 
mentar que amb la crisi els convenis eren impossibles. A 
finals d'octubre comencaren els despatxaments i I'atur es 
generalitza. El desembre eren tres-cents els teler donats 
de baixa de la Matrícula Industrial. Amb la practica desa- 
parició de la societat dels teixidors de cotó, la iniciativa 
passa ara als teixidors de llana. De fet, aquests eren majo- 

48 Sobre aquesta situació (BENET, 1976) 1, pags. 654-667 i 
753-818. Els conflictes a Sabadell a la fi de maig, a LDA i L 22 D 
1854-1 856 Expedients 1 i 3. L'aixecament d'una partida carlina a Mata- 
depera provoca la vigildncia de I'unica fabrica de telers mecbnics. Vegi's 
CO 25-VI-1 855 i 29-VI-1 855. 

49 La vaga s'inicia els dies en que foren executats a Sabadell set dels 
comoonents de la oartida carlina de M a t a d e ~ e r a  (CASTELLS. 1975). 

5.19 i 5.20. NA cal dir que la matanca no ksporuguiels treballadors: 
Sobre la vaaa, CO del 3 al 1 O de iuliol. Tamb6 L 22 E 1855-1 91 3 i (VILA, 
1972). pbg-213. 

50 Les primeres represalies a CO 17-Vll-1855 i 19-Vll-1855. Tambe 
a L 22 E 1855-1 91 3. Els teixidors de cotó Joan Font. Domenec Tort, Ra- 
mon Xarpell, Pere Fontcuberta i Josep Carne foren deportats a Sevilla i 
Cbrdova. Ramon Camps, Antoni Soley i Rafael Sayol a Valencia i Cartage- 
na. Vegi's CO 1 1-IV-1856 i L 1 O 1826-1 924 Expedient 8. La depuració 
de la Milícia a LDA 12-Vll-1855 i L 19 MN 1834-1 860. 



ria en la comissió obrera sabadellenca que es trasllada a 
Madrid el mes d'octubre per veure Espartero i demanar-li 
la llibertat dels obrers presos i el retorn dels desterrats51. 
En aquestes condicions I'estructura organitzativa de la 
classe obrera s'havia modificat substancialment. Poc 
abans de la f i  del bienni, només existien a Sabadell la so- 
cietat dels teixidors de llana amb 740  afiliats (1 0 8  més 
que un any abans) i la de filadors de llana i de cotó, amb 
3 0  afiliats dels primers i 4 2  dels segons52. 

La crisi economica i la repressió foren tambe les cons- 
tants del 1856, si bé ara hom perseguia principalment els 
democrates i els republicans. No obstant aixd, a Sabadell 
no hi hagué enfrontaments laborals a les darreries del 
bienni, i per aixo la seva fi no ocasiona una insurrecció 
obrera com a Barcelona. La única reacció a la caiguda 
d'Espartero fou una manifestació el 19 de juliol, en que 
s'onejava el seu retrat. El mateix dia la Milícia Nacional 
confraternitza amb els manifestants i es Pronuncia per 
Espartero. La Milícia romangué a la vila fins el 2 1 de juliol, 
en que I'ajuntament va decidir que sortís per a combatre 
en millors condicions, per6 el 23  era derrotada i I'endema 
es rendia53. 

MUTUALISME I SOCIABILITAT OBRERA EN 
TEMPS DE CRISI, 1856-1 868 

L'experiencia mutualista 

L'agost del 1856 el capita general Zapatero prohibí les 
societats obreres reivindicatives i considera només legals 
les mutualistes. La tradició anterior, com hem vist, es ba- 
sava en la combinació de les practiques sindical i política 
en la societat d'ofici, pero la prioritat corresponia a la pri- 
mera. D'acord amb la nova legislació s'organitzaren a Sa- 
badell els ctmontepíoss dels teixidors de llana, dels filadors 
de llana i dels filadors de cotó. L'absencia dels teixidors de 
cotó, inactius en el darrer any del bienni, provava que la 
repressió de la vaga del juliol del 1855 no fou banal. Mal- 
grat les limitacions legals, aquestes germandats estaven 
en la línia de I'organització d'ofici, els afiliats eren practi- 
cament els mateixos, i els obstacles legals eren sovint ig- 
norats. La continu'itat s'expressava tambe en els contac- 
tes interlocals. Tot plegat degué semblar perillós a Zapa- 
tero, especialment en les primeries de 1857 quan s'exte- 
nia I'atur. La nova onada repressiva, la qual va comencar 
el gener -prohibició de manifestar-se per demanar feina-, 
es clogué a la fi de marc amb la dissolució dels cmonte- 
pios)) d ' o f i ~ i ~ ~ .  

Ara, per imposició legal, es trencava la continuitat de 
les societats d'ofici. I fou en aquestes circumstancies 
-com ho havia estat en anteriors experiencies de repres- 
sió i crisi- que el mutualisme interprofessional esdevingué 
I'únic recurs. Aquesta practica mutualista provenia de les 
germandats més antigues, i en els anys anteriors havia 
coexistit, si bé marginalment, amb les societats d'ofici. El 

51 La crisi a L 22 D 1854-1 856 Expedient 7; L 22 E 1855-1 91 3 i L 
22 C 1842-1 899 Expedient 22. També CO de setembre a desembre del 
1856 (BENET, 1976), 11, p ig .  196. 

52 CO 14-VIl-1856. 
53 Vegi's (BENET. 1976), per a la qüestió de la mitja hora i la insu- 

rrecció obrera, vol. Il. pdg. 390-41 6 i 436-506. La fi del bienni a Sabadell 
(CASTELLS, i 975). pes. 5.20-5.21 

54 Vegi's (BENET, 1976). 11, p igs. 559-583. restabliment de les 
germandats dels filadors de llana i de cotó es troba als protocols del notari 
Tomis Viladot 1856/302. La dels teixidors de llana infringí a legalitat en 
manllevar vuit-cents duros a la dels teixidors combinats de Barcelona, ve- 
gi's L 22 C 1842-1 899 Expedient 4. La dissolució de les germandats d'o- 
fici a Sabadell va impedir que els filadors de Castellar del Valles i Sabadell 
en una sola germandat, vegi's L 22 E 1855-1 91 3. 

creixement de les germandats interprofessionals esta de- 
terminat per I'existencia de les societats d'ofici. Abans del 
1843 només existien tres germandats a Sabadell -durant 
el període 1840-1 843  no se'n crea cap ,  per6 el 1853 
eren dotze, i la majoria havien estat creades en els anys 
de 1847-1 853. Justament en aquest darrer any es crea 
la primera germandat amb nom laic, ((La Fraternidad)), 
impulsada per un teixidor de llana, el qual va destacar 
després com a sindicalista. Durant el bienni hom torna a 
posar I'accent en les societats d'ofici. Dels quatre intents 
per a crear germandats interprofessionals en aquests dos 
anys nomes en reeixí un. Pero, acabades les ((llibertats)) 
del bienni, les germandats reviscolaren. El 1860  eren dis- 
set. Quatre anys després -amb altes i baixes- el nombre 
era el mateix, per6 el 1868 eren vint-i-quatre amb un to- 
tal de 2.1 3 4  afiliats, la qual cosa equivalia al quinze per 
cent de la població de Sabadell i a més del vint per cent 
dels treballadors. 

Cal evitar simplificacions amb aquest fenomen, perque 
es prou complex. En les germandats hi convivien menes- 
trals, treballadors que es desentenien de I'activitat sindi- 
cal, altres que n'eren partidaris, obrers d'oficis vells, 
obrers d'oficis nous, etc. Certament hom pot considerar 
alguna de les germandats com precursora de les ((adormi- 
deras)) del darrer quart de segle. Es el cas d'aquelles que 
són potenciades directament per I'esglesia o I'ajuntament, 
i tambe el de les que foren creades contemporaniament a 
les societats d'ofici. Es a dir, les d'aquells obrers que no es 
reconeixien en un organisme sindical i mutualista alhora, i 
opten per marginar-se de I'acció de classe. Desgraciada- 
ment no tenim prou dades per identificar amb més preci- 
sió quines són unes i quines són altres, com no les tenim 
sobre la seva composició socio-professional. De tota ma- 
nera, el creixement que hem exposat reflecteix que aquest 
mutualisme era tambe una veritable experiencia de clas- 
se, encara que fos perque era I'única possibilitat legal de 
realitzar I'ajuda mutua. La complexitat de les germandats 
expressa la doble cara del fenomen: germandats religio- 
ses, la'iques, obertes a tots els oficis, excloents ... L'expe- 
riencia ha d'ésser valorada com a practica d'ajuda mutua i 
autogovern, i des d'aquest punt de vista aporta elements 
a les experiencies posteriors. Entre elles no cal oblidar que 
I'aparició d'un mutualisme al marge de la societat d'ofici, 
prepara el desllindament organitzatiu de les practiques 
sindical i m u t u a ~ i s t a ~ ~ .  

Cercles i casinos 

En aquests anys la classe obrera tambe desenvolupa 
noves practiques culturals. Alguns treballadors necessita- 
ven satisfer I'exigencia de saber, i aixo volia dir una nova 
utilització del lleure, fins llavors reduit als jocs i la taverna. 
No hi ha dubte que els obrers amb aquest neguit d'apen- 
dre eren minoria, pero llur posterior protagonisme en el si 
de la classe obrera no pot ser menysvalorat. La repressió 
també va afavorir aquesta opció, perque les activitats polí- 
tiques més elementals eren prohibides. Propagandistes i 
autodidactes es trobaren en els primers cercles. De fet, 
I'adopció d'una forma de sociabilitat burgesa com el cer- 

55 La germandat més antiga data del 1785 (CASTELLS, 1975). p ig.  
7.29. Sobre ((La Fraternidadw vegi's L 22 C 1842-1 899. 

Els intents de creació de germandats en el bienni a L 22 C 1842- 
1899 Expediente 15. Les dades sobre les germandats a L 8 Entidades, 
1830-1 868. Sobre el mutualisme en la formació de la classe obrera, ve- 
gi's (THOMPSON, 1968). pags. 456-464 i (PAPA, 1967). Les ((adormide- 
rasw eren societats mutualistes creades pels fabricants catalans en el da- 
rrer quart del x ~ x  per desviar els obrers dels sindicats. Algunes germandats 
no acceptaven els paletes, els traginers i els picapedrers. 



cle obrí el cami que, anys després, havia de portar al club 
federal ¡/o I'ateneu obrer. Des d'un primer moment la di- 
ferenciació entre cercles obrers i burgesos va ésser clara. 
Els primers no eren només llocs de reunió, tot i que aixo 
no fos menys important. Volien ésser centres d'autofor- 
mació dels treballadors, els quals dificílment podrien arri- 
bar-hi per una via individual. El primer d'aquests cercles 
fou el ((Casino Catalán Industrial)), creat el 1857 i que 
perdura fins el 1870. Des d'un bon comencament s'hi or- 
ganitzaren classes i la seva biblioteca aviat fou molt més 
nombrosa que la del ((Circulo Sabadelles)), el casino bur- 
ges per excel.lencia. El 1859 un grup d'obrers intentava 
crear el ((Circulo Central)) i un altre el 1860 el ((Circulo de 
la Uniónn. Tot i que no hi ha notícia que fossin aprovats, 
val la pena aturar-se en aquesta floració de cercles. Si te- 
nim en compte que el ((Casino Catalán Industrial)) era tit- 
llat d'esparterista i que un dels promotors del ((Circulo de 
la Unión)), Agustí Serra, fou un destacat sindicalista del 
bienni i havia d'ésser un propagador de la Internacional, 
tot fa pensar que aquests cercles tenien importants con- 
notacions ideologiques. El desig de saber acompanyava el 
desig de discussió ideologica. El 1861 fou aprovat el 
((Circulo Instructiva)) i entre els seus promotors hi havia 
tres teixidors de llana, afiliats a la societat d'ofici durant el 
bienni. Aquest cercle era la continuació del ((Circulo Lite- 
rari~)), creat el 1859. Juntament amb els cercles, les so- 
cietats corals i les societats de ball, de les quals en tenim 
menys notícies, contribuiren a configurar les noves practi- 
ques culturals dels obrers56. 

CAP EL 1868 1 DESPRES 

Sens dubte, la cohesió i el protagonisme dels treballa- 
dors textils van sobresortir en la lluita sindical -constant 
en tots aquests anys- contra els empresaris. Pero I'emer- 
gencia histbrica de la classe obrera sabadellenca -i el ma- 
teix val per al conjunt de la classe obrera catalana- fou el 
resultat de tot un seguit d'experiencies, en les quals s'in- 
clouen, a més del sindicalisme, I'acció político-ideologica 
-des de la Milícia Nacional al republicanisme-, la revolta 
contra I'Estat -quintes, matiners-, I'enfrontament amb les 
autoritats burgeses locals -altra vegada els fabricants-, el 
mutualisme i les noves practiques culturales. Si la interre- 
lació d'aquestes experiencies va configurar la classe obre- 
ra en els anys 1840-1 868, tot aixo, havia de condicionar 
també la seva acció en el futur inmediat. 

Les actituds obreres, en el període obert amb la revo- 
lució del 1868, implicaren continu'itat amb aquesta con- 
formació de la classe obrera. El reviscolament sindical a 
partir del 1865 va ésser el retorn al societarisme de sem- 
pre. I encara en el Congrés Obrer de Barcelona del 1870, 
Pau Sempere, representant dels teixidors de llana de Sa- 
badell, recordava que la seva societat havia estat creada 
el 1843. El republicanisme, expressió ideologica dominant 
en la classe obrera, era definit pels treballadors a partir de 
les seves experiencies. Met Cafiomeras, teixidor i sindica- 
lista en el bienni progressista, deia que República ((vol dir 
pa blanc, la racció de carn corresponent, vol dir a fora 
consums, a fora quintes i treball ben pagat; que el treba- 
llador no hagi d'anar a captar en arribar a vell i, sobretot, a 

fora capellans)). Les practiques de revolta -quintes-, les 
noves experiencies culturals -cercles-, són presents en el 
federalisme. I adhuc trobarem continui'tat en el personal 
polític. Dels set alcaldes federals que va tenir la ciutat 
entre el 1868 i el 1874, tres foren obrers textils, els quals 
actuaven des del bienni progressista. Tot una altra historia 
seria veure la continui'tat ¡/o la ruptura en la introducció 
de I'anarquisme a ~ a t a l u n ~ a ~ ~ .  

RESUM: 

L'autor analitza primerament la industrialització a Sa- 
badell, on coexistien la indústria llanera i la cotonera. A la 
f i  d'aquest període Sabadell estevigué una ciutat llanera. 
En relació a tot aixo, estudia la formació del proletariat, la 
seva importincia numerica i la seva composició social, i 
insisteix en les diferencies entre els treballadors llaners i 
cotoners. Més endevant descriu el moviment obrer local, 
sense deixar de banda el context catala, a traves de qua- 
tre fases des del 1840 fins al 1868. L'emergencia histori- 
ca de la classe obrera sabadellenca no es limita al movi- 
ment sindical, i per aixo es tenen en compte totes les ex- 
periencies en les que es subjecte actiu: vagues, revoltes, 
lluites polítiques, difusió d'idees, mutualisme i practiques 
culturals. És així que es configura la classe obrera 
d'aquests anys, i així aquestes experiencies condicionaran 
la seva actuació sindicalista i republicana en els propers 
anys. 

SUMMARY: 

First, the author analyzes the industrialisatio in Saba- 
dell, where the woollen industry and cotton industry coe- 
xisted. Sabadell became a woollen town by the end of this 
period. Connected with all this he studies the making of 
the local proletariat, its importance in number and social 
composition. He emphazises the differences between the 
woollen workers and cotton workers. So far, he describes 
the local working class movement in four stages from 
1843 to 1868, without forgetting the catalan context. 
The historical emergence of the Sabadell working class 
isn't limited tho the labour movement, for that reason he 
considers all the experiences in wich the working class is 
the active subject: strikes, uprisings, spreading of ideas, 
political struggles, mutualism and cultural practices. In 
this way the local working class has been formed during 
these years, and in this way these experiences will condi- 
tion unionist and republican action in the near future. 

56 El ((Circulo Sabadellésr fou creat el 1856. Un altre casino burges 
era el ((Circulo del Jardín Sabadellésw (1  857-1866). No tenim dades so- 
bre el caracter del (tCirculo del Centro Sabadellesa (1 857-1 862). Sobre 
aixd, vegi's L 8 Entidades, 1830-1 868. Sobre el ((Casino ... s com esparte- 57 Sobre el reviscolament sindical vegi's L 22 C 1842-1 899 Expe- 
rista (CASTELLS, 1975). pBg. 6.44. El paper polític i ideologic dels cercles dients 30, 32 i 34. Sobre Pau Sempere (TERMES, 197 1 ), pBg. 3 13. Sobre 
a (AGULHON. 1978). pBg. 15-1 7. les paraules de Caiiomeras (BURGUES, 1929). pBg. 166. 
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