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Pròleg 

Ciutat i fàbrica: espais de vida, treball i conflicte 

sociopolític 

Javier Tébar Hurtado 

 

La història local com una estratègia de recerca ha 

estat des de fa unes dècades un camp de renovació de la 

historiografia en l’àmbit espanyol, afavorit pels debats 

internacionals iniciats els anys setanta del passat segle 

XX. Aquests plantejaments superaven, per una banda, la 

visió clàssica d’allò «local» i, alhora, qüestionaven amb 

força els grans relats «nacionals-estatals» que 

caracteritzaven, i encara continuen en bona mesura 

caracteritzant, el discurs històric. Però, per una altra 

banda, aquelles aportacions inicials també denunciaven 

l’estèril aportació de les cròniques locals, recloses en si 

mateixes, com si poguessin romandre alienes al món 

exterior, i que habitualment confirmaven la narració 

general, ja fos sobre una revolució o sobre un cop d’estat, 

o bé apareixien com una dissonància peculiar i 

particularista dins de la dinàmica històrica d’una societat.  

L’estudi de Joan Gimeno Rubí en lluita: el 

moviment obrer en la geografia local de la ruptura 

(1970-1977) és un exemple d’una història local, que no 

localista, en la qual l’autor aborda problemes històrics 

amb rigor analític i voluntat interpretativa. El treball 

s’allunya del relat purament cronístic, que mostra una 
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successió d’esdeveniments inscrits i encerclats en una 

ciutat o una vila. Però, a més, aquesta perspectiva 

s’adopta per abordar un problema: la configuració i el 

protagonisme del moviment obrer en un context com va 

ser la transició política a la democràcia a Espanya, situant 

breument alguns precedents.  

Aquest estudi segueix, en aquest sentit, l’estela 

d’altres recerques anteriors sobre el tema com són el 

model proposat fa dècades per l’historiador britànic 

Sebastian Balfour per a l’àrea metropolitana de 

Barcelona o bé el de José Babiano sobre Madrid; però 

també altres de posteriors, com el treball de Xavier 

Domènech sobre Sabadell —elaborat també en bona 

mesura a partir d’iniciatives de la Fundació Cipriano 

García en organitzar l’exposició “Memòria Democràtica 

de Sabadell (2001)”— o, més recentment, el de Cristian 

Ferrer sobre Tarragona, per posar solament alguns 

exemples.  

Alhora l’estudi que presentem és deutor d’una línia 

d’interpretació sobre el significat històric de la transició a 

la democràcia al nostre país, aquella que també des de fa 

temps ha qüestionat les bases de les interpretacions que 

han construït la imatge d’una transició modèlica i 

aquelles altres la resposta de les quals ha estat crear un 

altre mite en clau de transició antimodèlica. Així es pot 

entendre el que ens planteja l’autor en les seves 

conclusions sobre la ruptura local, assenyalant-ne les 

conquestes i, alhora, els límits. 
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En definitiva, l’estudi que presentem analitza a 

consciència i en detall els principals aspectes relacionats 

amb una determinada ecologia obrera: el paper dels 

suburbis com a espais de recepció de l’allau 

immigratòria, la relació entre societat i règim en l’àmbit 

local, els espais del treball industrial i, de manera 

fonamental, la conflictivitat pel canvi polític entre 1976-

1977, que va tenir com a principal protagonista 

l’anomenat «nou» moviment obrer identificat amb les 

Comissions Obreres. Aquelles es van constituir en «una 

mena de virus», en paraules d’un dels seus fundadors, 

Cipriano García, instal·lat dins del mateix cos del 

franquisme, i van arribar amb el temps a configurar-se 

com el desafiament obrer a la dictadura. Això permet a 

Gimeno bastir un relat sobre la ciutat i la fàbrica com a 

espais de vida, de treball i de conflicte sociopolític amb 

la finalitat de reconstruir la geografia de la lluita per les 

llibertats democràtiques al nostre país. 

«Rubí en lluita», una frase pròpia dels pamflets que 

circulaven durant aquells anys setanta per visibilitzar les 

lluites fabrils o els crits de la protesta a l’espai públic, 

constitueix un estudi que s’afegeix al gresol que aquesta 

col·lecció de «Materials d’Història de l’Arxiu» ha anat 

completant al llarg dels darrers catorze anys.  

Aprofito l’ocasió per acomiadar-me com a director 

d’aquesta col·lecció, pensant que ha estat un esforç 

merescut tractar d’incorporar mirades diferents a la 

nostra història, combinant escales geogràfiques i 

sectorials, personals i col·lectives, difonent les fonts que 
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es conserven a l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, 

però, sobretot, contribuint a la pluralitat de relats que 

configuren la nostra història buscant ser útils en la seva 

transmissió, tant al conjunt de l’afiliació i la militància 

del sindicat com a la resta de la societat. 
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1. Introducció 

 

A finals de 1971 la vida d’una població que patia 

un creixement exponencial com Rubí quedà trasbalsada 

per una onada d’aturades a les seues fàbriques. Es 

tractava de la irrupció local d’un subjecte col·lectiu, 

travessat per la tensió entre allò «vell» i allò «nou», que 

iniciava així un procés d’erosió de la legitimitat del règim 

i la seua expressió a escala municipal. Sense el paper de 

vector democratitzador dels moviments socials en 

general —i de l’obrer en particular— al tardofranquisme 

és difícil obtenir un quadre complet del canvi polític, de 

les seues fites i mancances. Aquest és el propòsit 

d’aquest treball: observar l’expressió local d’aquesta crisi 

d’hegemonia del règim franquista fins al moment del 

canvi polític. Resseguir, en definitiva, aquesta primera 

eclosió i obertura d’una escletxa per part del moviment 

obrer, el procés d’extensió i consolidació organitzativa 

fins a l’articulació d’una contrahegemonia local al voltant 

dels moviments socials i d’una societat civil 

antifranquista que, finalment i malgrat els entrebancs, va 

fer inviable qualsevol permanència del continuisme a les 

institucions locals. 

Abans que res, el treball planteja un recorregut 

sintètic per l’estat actual de la recerca del canvi polític i 

el paper dels moviments socials al tardofranquisme, així 

com l’exposició de les diverses teories generals del canvi 

polític i les aportacions més recents des de la història 
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social i política. Així mateix, plantejaré amb especial 

atenció el paper d’un subjecte polític clau en tot aquest 

procés com a moviment social «matiner»: el moviment 

obrer. A continuació, abordaré un estudi de cas concret: el 

Rubí del tardofranquisme entre l’esclat conflictiu de 

finals de 1971 i la dimissió de l’alcalde franquista 

Manuel Murillo l’any 1977. És durant aquest període que 

opera, al principi lentament, per després accelerar-se amb 

la mort del dictador, el procés de canvi polític a la vila, la 

culminació del qual serà l’establiment del primer 

ajuntament democràtic a la població, precedit per un 

període d’interinitat. En aquest recorregut no he volgut 

deixar d’esbossar el context socioeconòmic de la 

població i els importants canvis que van tenir lloc durant 

aquest període. No com a factors determinants, sinó com 

el context material en què es van desenvolupar les vides 

de milers d’obrers i obreres anònims. Com la base, en fi, 

sobre la qual es bastiran les identitats i els discursos 

polítics que s’articularan en oposició al bloc històric del 

franquisme i la seua expressió orgànica local. 

El moviment obrer dels anys setanta a Rubí, més 

enllà d’alguna nota puntual, no ha estat objecte de cap 

recerca. Segurament es deu a dues qüestions 

fonamentals: en primer lloc, a la dificultat per accedir a 

les fonts i a l’escassetat d’aquestes. Més enllà de les 

presents a l’Arxiu Municipal de Rubí (AMR), resulta 

indispensable la consulta de l’Arxiu General i de la 

Biblioteca de la Subdelegació del Govern (AGSGB), el 

fons de la Fundació Cipriano García de CCOO (Arxiu 
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Històric de la CONC, AHCO), altres sèries presents a 

l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (ACVO) i la 

publicació local Rubricata. Així mateix, no puc estar-me 

d’agrair la bona voluntat i disposició de les companyes 

de la CGT de Rubí, les quals m’han permès accedir a 

importants col·leccions personals de materials d’època, 

tant de la CNT com d’altres grups que van actuar a la 

localitat durant el tardofranquisme. També crec que s’ha 

donat un cert eclipsament de la localitat a favor d’altres 

de properes que, certament, resulten paradigmàtiques a 

l’hora de mesurar l’èxit parcial o complet de les ruptures 

locals; per exemple els casos de Sabadell —i el seu 

«alliberament democràtic»—1 o de Terrassa, la Roja.2 

Seguint amb les consideracions heurístiques, la 

major part de les fonts consultades, especialment les del 

consistori i del Govern Civil, presenten biaixos evidents. 

La lectura crítica d’aquestes no s’ha limitat a la 

documentació que ha llegat el règim, sinó que s’ha fet 

extensible a la premsa obrera, els pamflets i els fullets 

clandestins, també necessitats d’aquesta precaució, atès 

que la vessant propagandística, com no podria ser d’altra 

manera, hi era molt present. 

Part d’aquest treball és fruit del meu treball de fi de 

màster, defensat el 2014 i realitzat en el marc del procés 

 
1 DOMÈNECH, Xavier, Quan el carrer va deixar de ser seu. 

Barcelona: Abadia de Montserrat, 2002. 
2 Consulteu BALLESTAR i PASTOR, M., «Terrassa, la Roja, i els 

fets de la Transició, 1975-1979», a Franquisme i transició 
democràtica a les terres de parla catalana: actes del 2n Congrés de 

la CCEPC (Palma 16, 17 i 18 d’octubre de 1997), 2001, p. 57-66. 
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de recerca «Dels seixanta a la Transició, Rubí, història 

d’un poble». En aquest sentit, no puc estar-me d’agrair 

l’ajuda de l’equip investigador, format per Raül Aguilar, 

Aram Monfort, Carme Molinero i Pere Ysàs; del Centre 

d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID); del 

personal dels arxius consultats, per la seua amabilitat i 

professionalitat, fonamentalment Juanma García i Javier 

Tébar; la Fundació Cipriano García, pel seu suport; 

l’Anna Andrés, el meu «contacte rubinenc», i, last but 

not least, els meus companys de gremi per les converses 

sobre història i històries.  

Esment especial mereix la Gemma Roset, filla del 

fotògraf Josep Maria  Roset i Camps (1932-2020), qui 

tan amablement ha proporcionat les instantànies que 

trobareu en el present treball. 
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2. Abans de la Transició: el no-res? Aproximació a 

una narrativa d’èxit 

 

Els relats sobre esdeveniments passats han mostrat 

una excepcional capacitat performativa. Capacitat de, a 

través de la construcció de relats, variar i transformar, si 

més no, la recepció i l’arrelament a la memòria 

col·lectiva dels esdeveniments i els processos pretèrits. 

Sens dubte, i en aquest sentit, els relats construïts sobre el 

procés de transició de la dictadura a la democràcia han 

constituït la narrativa de la gènesi del règim actual, 

consagrat pel consens i la Constitució de 1978 i 

desenvolupat des d’aleshores en un llarg procés que 

superaria la cronologia oficial proposada. Una narrativa 

oficial i encomiàstica que ha privilegiat el paper de les 

elits enfront de les mobilitzacions populars i que ha 

minat, doncs, elements fonamentals per tal d’entendre el 

procés i els seus resultats.3  

Tanmateix, la percepció d’aquest protagonisme de 

les elits polítiques, també de les provinents del 

franquisme, no ha estat sempre així. Una enquesta del 

CIS el 1985 mostrava com un 55 % dels enquestats 

responia a la pregunta sobre quin considerava el vector 

fonamental que havia portat a les llibertats democràtiques 

 
3 Un actualitzat estat de la qüestió a CASTELLANOS LÓPEZ, José 

Antonio i ORTIZ HERAS, Manuel, «Cabos sueltos y lagunas 
pendientes: la Transición y sus lecturas recientes», a Historia del 

Presente, núm. 27 (2016), p. 97-112. 
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assenyalant les mobilitzacions populars, davant un 13 %, 

en canvi, que assenyalava els dirigents de les distintes 

opcions polítiques-partidàries.4 Serà des d’aleshores, i 

sobretot al llarg de la dècada dels noranta, quan 

s’encetarà el reforçament del relat normatiu de la 

Transició, que aconseguirà capgirar aquest estat d’opinió. 

En aquest sentit, l’any 2000 un altre estudi del CIS 

assegurava que el 86,1 % de la població estava 

«orgullosa» de com s’havia portat a terme el procés de 

transició —l’empremta del relat de la Transició 

«modèlica» o «pacífica» és evident—, i un percentatge 

semblant considerava la democràcia com el millor 

sistema possible.5 L’estudi il·lustra molts aspectes 

interessants, però allò que ens ocupa és com s’ha modulat 

la percepció dels agents socials del canvi. 

Si el 1985 una àmplia majoria considerava la 

mobilització popular, en sentit ampli, com el vector 

democràtic fonamental, 15 anys després la percepció 

havia canviat. D’una escala sobre 10 el personatge i la 

formació política més valorats com a promotors del canvi 

polític eren Adolfo Suárez i l’UCD. Significativament 2 

punts per sobre del PCE, que gairebé suspèn en aquesta 

qüestió, situant-se lleugerament per davant de l’AP de 

Fraga. Quan la pregunta fa referència a «sectors o grups 

 
4 Dades citades a PÉREZ LEDESMA, Manuel, «“Nuevos” y 

“viejos” movimientos sociales», a MOLINERO, C. (ed.). La 

Transición treinta años después, Barcelona, 2006, p. 126. 
5 CIS, 25 años después, Estudi núm. 2401, desembre de 2000, p. 3 i 

8. 
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socials» el rànquing l’encapçala l’exmonarca, seguit, 

però, a poca distància, del concepte una mica ambigu de 

«ciutadania en general» i, entorn d’1 punt de diferència, 

hi trobem el «moviment obrer». Aquest darrer és seguit 

dels mitjans de comunicació —és a dir, el «Parlament de 

paper»—,6 el «moviment estudiantil» i, finalment, els 

«intel·lectuals».7 No cal dir que s’ha produït un canvi 

fonamental en detriment del protagonisme popular.8 

Ara bé, aquest estat d’opinió no pot reduir-se a 

l’experiència concreta i subjectiva dels individus o grups, 

sinó que s’ha de veure també com una construcció que ha 

tingut «cuiners» i emissors. Els mitjans de comunicació, 

a la Transició, no només van promoure un procés de 

legitimació del control hegemònic dels partits sobre la 

política9 o el blindatge del monarca,10 per exemple, sinó 

que han estat fins ara els principals emissors d’una versió 

 
6 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso, «La opinión pública como 

motor de la Transición española (1975-1982)», a QUIROSA-

CHEYROUZE, Rafael (ed.), Prensa y democracia. Los medios de 

comunicación en la Transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, p. 
29-44. 
7 CIS, 25 años después..., p. 3 
8 Amb la notable excepció de Catalunya. Els motius superen a 

bastament l’espai d’aquest treball. Consulteu: CIS, Memorias de la 

Guerra Civil y el Franquismo, Estudi núm. 2760, abril de 2008. 
9 Sobre aquesta qüestió: SIMELIO, Nuria, Prensa de información 

general durante la Transición política española (1974-1984): 

pervivencias y cambios en la presentación de las relaciones sociales, 

tesi doctoral dirigida per MORENO SARDÀ, Amparo, UAB, 2007. 
10 ZUGASTI, Ricardo, «La prensa de la Transición como cómplice 

de Juan Carlos I: el ejemplo de la legitimidad franquista de la 
monarquía», a Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia 

Contemporánea, t. 18, 2006, p. 299-313. 
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oficial del procés que ha tingut com una de les seues 

grans víctimes la mobilització social rupturista no només 

durant el canvi polític, sinó també en la llarga crisi del 

franquisme. Aquest relat dominant, que ha convertit la 

Transició en una «idea força» que galvanitza l’actual 

règim polític, una sort de tòtem nacional que fuig de 

l’explicació causal del canvi polític,11 té absències 

importants. Però el seu estatus l’ha fet transcendir a 

sectors importants i ha permeabilitzat bona part de 

l’espectre polític.12  

El procés de reconstrucció d’un teixit social 

alternatiu i la rearticulació de l’oposició antifranquista, 

que fa un salt qualitatiu als setanta fins a conduir el 

continuisme a un atzucac el 1976, en un context d’àmplia 

mobilització de masses, s’ha vist subsumit al relat de la 

direcció «des de dalt». Les conquestes populars queden 

així desdibuixades, de la mateixa manera que ho fan els 

anhels frustrats. El resultat se’ns presenta, d’aquesta 

manera, com l’únic possible o, si més no, com el més 

desitjable o menys perjudicial. En definitiva, un relat 

amarat de cert «determinisme retrospectiu» i que presenta 

 
11 VINYES, Ricard, «La memoria de Estado», a El Estado y la 

memoria, Gobierno y ciudadanos frente a los traumas de la historia, 

Barcelona, RBA, 2009, p. 23-67. 
12 MORÁN, Gregorio, Grandeza y miseria del Partido Comunista de 

España, Barcelona, Planeta, 1985 o la reeditada El precio de la 

Transición, Madrid, Akal, 2015. En aquest sentit és semblant el que 
també apunta RODRÍGUEZ, Emmanuel, a Por qué fracasó la 

democracia en España, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015. 
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omissions importants que reforcen una imatge idíl·lica 

però contradictòria.13  

 

2.1. La historiografia: una perspectiva alternativa? 

Si el relat dominant se’ns presenta com quelcom 

gairebé monolític, tot establint en termes generals una 

cesura i l’inici del procés de canvi polític amb data de la 

mort del dictador el 20 de novembre de 1975, des de la 

historiografia no s’ha combregat amb aquesta idea de 

democràcia atorgada graciosament pels sectors 

reformistes provinents del franquisme. Les conclusions 

d’estudis que arrenquen a la segona meitat de la dècada 

dels noranta han ajudat a completar o a qüestionar aquest 

relat i, actualment, poden coadjuvar a introduir-ne 

d’alternatius. Existeix, però, un nexe comú entre les que 

podríem considerar, grosso modo, les dues grans tesis 

historiogràfiques sobre el canvi polític: la fixació d’una 

cronologia més àmplia. Inscriure la Transició com a 

corol·lari d’un procés de més llarga durada sembla que es 

perfila com un lloc comú en els àmbits acadèmics i 

 
13 Com ocorre amb el seu caràcter violent. CASANELLAS, Pau, 

Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, 

Madrid, Catarata, 2014; BABY, Sophie, El mito de la transición 

pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, Akal, 

2018; BALLESTER, David i VICENTE, Manuel, Corre, 

democràcia, corre. Manifestacions i repressió policial a la 

Catalunya de la Transició (1975-1980), Barcelona, Base Editorial, 

2019; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio, «La violencia terrorista en la 
Transición española a la democracia», a Historia del presente, núm. 

14, 2009/II, p. 9-24;  
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genera consensos científics. Tanmateix, els factors 

explicatius que cobren rellevància són més aviat dispars 

o fins i tot antagònics. 

Realment, no poden establir-se dos compartiments 

estancs, sense intercanvis i hibridacions, però sí que 

podem establir dos pols des dels quals es produeix una 

aproximació des de la historiografia actual. En primer 

lloc, trobaríem un relat que podríem titllar de la 

«modernització». Aquest es bastiria, en línies generals, 

sobre l’explicació causal dels canvis socioeconòmics i, 

en alguns estudis, els culturals que l’Estat espanyol 

experimentà des de la seua inserció en el mercat 

capitalista mundial i el creixement econòmic del 

desarrollismo. Un creixement sostingut que, sota l’epítet 

del «milagro español», oblidava el caràcter força 

desigual d’aquest, les seues debilitats i les aportacions 

fonamentals, en forma de sacrifici, dels sectors populars 

al creixement a través, per exemple, del fenomen de les 

migracions.14 De la mateixa manera, aquest camí cap a la 

«normalitat», encetat sota el franquisme, menysté el 

factor de la conflictivitat i la crisi política que 

impossibilitarà la continuïtat del franquisme, alhora que 

corre el risc de coadjuvar lectures esbiaixades sobre la 

natura del règim, transmutat en «modernitzador».15 Una 

 
14 DOMÈNECH, Xavier, «La otra cara del milagro español. Clase 

obrera y movimiento obrero en los años del desarrollismo», a 

Historia contemporánea, núm. 26 (2003), p. 91-112. 
15 Aquestes serien les tesis desenvolupades per Linz. Així mateix, en 
trobem reminiscències a JULIÁ, Santos, «Orígenes de la democracia 

en España», a Ayer, núm. 15 (1994), p. 165-188. Una versió més 
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perspectiva un xic mecanicista i teleològica en què, 

parafrasejant el pensador sard, la història sembla una 

tendra alzina i els hòmens, glans.16 

D’altra banda, i pràcticament bastida en oposició a 

aquesta tesi de la «modernització», caracteritzada per 

mantenir una fràgil distància d’una «historiografia 

apologètica»,17 trobem una línia alternativa que podríem 

sintetitzar en la màxima segons la qual «un règim polític 

estable, amb suports socials amplis, sense 

qüestionaments importants i sense greus amenaces 

exteriors no desapareix».18 És a dir, ens trobem davant 

d’una perspectiva que tracta de retornar el factor polític i 

la conflictivitat social com a elements explicatius de 

primer ordre.  

                                                                                           
recent i matisada a JULIÁ, Santos, «En torno a los proyectos de la 

Transición y sus imprevistos resultados», a MOLINERO, Carme 

(ed.), La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 

2006, p. 59-80. Una perspectiva crítica d’aquesta visió a YSÀS, P, 

«La crisis de la dictadura», en op. cit, p. 27-58. 
16 GRAMSCI, Antonio, Antología, Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 48.  
17 Sobre aquesta qüestió i una crítica a la tesi de la modernització 

consulteu DOMÈNECH, Xavier, Quan el carrer va deixar de ser 

seu, Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat, 2002, p. 22-30. 

Quant a les relacions laborals, per exemple, la tesi de la 

modernització és errònia, ja que el 1958 la Ley de Convenios 

Colectivos no fou un camí cap a la normalització de les relacions de 

treball, atès que aquest mantenia el treball en una situació de 

submissió. MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, «La historia social de 

la época franquista. Una aproximación», a Historia social, núm. 30 

(1998), p. 147. 
18 YSÀS, Pere, «Ni modèlica ni immodèlica. La Transició des de la 

historiografia», a Franquisme i Transició, núm. 1 (2013), p. 274. 
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Si Juan Pablo Fusi parlava de la reactivació de la 

conflictivitat als anys seixanta, en un text ja clàssic, 

afirmant que «los conflictos [...] contribuyeron 

decisivamente a poner en evidencia las contradicciones 

del franquismo. Nada menos, pero tampoco nada más»,19 

del que s’ha tractat és, sobre la base d’estudis empírics 

nous i un ampli tractament de fonts, d’aprofundir en 

l’afirmació i virar del relat de la «democràcia atorgada» a 

la «conquerida».20 Aquesta perspectiva, que recupera la 

centralitat dels moviments socials com a desafiaments 

col·lectius a les elits, autoritats o altres grups socials per 

part d’individus amb propòsits comuns i solidaris,21 ha 

pres cos en aquest corrent historiogràfic. Introduir 

l’estudi de la conflictivitat, en definitiva, ha ajudat a 

qüestionar la visió monolítica d’un període de més de 

quaranta anys de dictadura sota els quals tota dissidència 

quedà ofegada per la brutalitat repressiva. Alhora, 

aquesta perspectiva permet explicar la fi de la dictadura i 

caracteritzar la repressió, precisament, com un símptoma 

 
19 FUSI, Juan Pablo, «La reaparición de la conflictividad en la 

España de los sesenta», a FONTANA, Josep (ed.), España bajo el 

franquismo, Barcelona, Crítica, 1986, 2000, p. 160-169. Era una 

primera contribució a la qüestió en la qual continuava present la 

«mística de la modernització» en afirmar que «el règim de Franco no 

va sobreviure al seu titular, ja que [...] li mancava legitimitat moral 

en una Europa definida pels principis de la democràcia liberal i 

davant una societat [...] radicalment modernitzada», p. 169. 
20 MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, «La historia social...», 1998, 

p. 154. 
21 TARROW G, Sidney, Power In Movement, Social Movements And 
Contentious Politics, New York, Cambridge University Press, 2011, 

p. 16. 
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de la seua incapacitat per eixamplar els consensos, 

travessada com estava per una greu crisi de legitimitat. 

Dit això, podríem esbossar una sèrie de fases, a 

grans trets, en les quals la dialèctica opressió-

alliberament experimentà caràcters distints. La duresa de 

la repressió exercida durant la guerra,22 que no només 

desballestarà el moviment obrer espanyol i l’enquadrarà 

en organitzacions de l’Estat per tal d’eliminar la més 

mínima autonomia dels treballadors,23 sinó que expurgarà 

el llenguatge oficial de pràcticament tota reminiscència 

de classe, no impedirà, però, una conflictivitat 

individualitzada24 o una sort d’actes de resistència 

ordinària, com ara les paperetes amb continguts satírics i 

sarcàstics durant les eleccions sindicals organitzades pel 

mateix règim.25 Comicis que ben aviat seran emprats per 

 
22 FONTANA, Josep, «Reflexiones sobre la naturaleza y las 

consecuencias del franquismo», a España bajo el..., 2000, p. 19. 
23 L’èxit d’aquesta política de control de mà d’obra marcat per 

minses polítiques assistencialistes ha estat qüestionat. Consulteu: 
BABIANO, José, «¿Un aparato fundamental para el control de la 

mano de obra? (reconsideraciones sobre el sindicato vertical 

franquista)», a Historia social, núm. 30 (1998), p. 23-38. L’article 

qüestiona les línies interpretatives establertes per l’obra ja clàssica de 

LUDEVID ANGLADA, Manuel, 40 años de sindicato vertical, 

Barcelona, Laia, 1976. 
24 Consulteu MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Productores 

disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad 

laboral en la España franquista, Barcelona, Crítica, 1998, p. 26-43. 
25 Consulteu ESTIVILL, Jordi i DE LA HOZ, José M., La cultura 

política dels treballadors a Catalunya, Estudi sobre les eleccions 
sindicals (1944-1987), Barcelona, Publicacions Fundació Jaume 

Bofill i Editorial Magrana, 1988. 
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part de militants cristians26 i comunistes i contribuiran al 

desenvolupament de l’embrió d’un nou moviment obrer.  

Els fluxos migratoris, però, primer els del camp-

ciutat que tindran lloc ja des dels anys quaranta27 i que 

podien tenir motivacions polítiques,28 també seran una 

vàlvula d’escapament que ajuda a explicar el descens de 

la conflictivitat. Ara bé, si en un principi podrien haver 

tingut aquest paper inhibidor alleujant la pressió 

demogràfica als llocs d’origen, aviat foren percebuts pel 

règim com una possible amenaça per a la pau social als 

indrets d’arribada. Fonamentalment perquè afavorien la 

concentració, sovint en condicions llastimoses, a 

determinades poblacions industrials del país o, 

senzillament, eren indrets on passar desapercebuts, 

fustigats per la manca de treball, la fam i, àdhuc, la 

 
26 D’organitzacions de «reconquesta cristiana de la classe 

treballadora» a crear bufets laborals, participar a vagues i conats de 

conflicte. És el cas de les JOC i l’HOAC. Vegeu BERZAL DE LA 

ROSA, Enrique, «Cristianos en el “nuevo movimiento obrero” en 

España», a Historia social, núm. 54 (2008), p. 137-156. 
27 Per a una revisió de la tesi clàssica segons la qual les migracions 

haurien començat als anys cinquanta vegeu: MARÍN CORBERA, 

Martí, «Familiares pero desconocidas: las migraciones interiores 

durante el franquismo», a GONZÁLEZ, Damián Alberto, El 

franquismo y la Transición en España: desmitificación y 

construcción de la memoria de una época, Madrid, Catarata, 2008, 

p. 61-95. L’autor suggereix, a més a més, que aquests moviments 

tingueren un deix de «revolta passiva» contra un règim que 

observava i tractava de controlar els moviments de població amb 

gran zel però amb mecanismes força insuficients. 
28 Consulteu PUIG, Angelina, «La Guerra Civil espanyola, una causa 
de l’emigració andalusa en la dècada dels cinquanta?», a Recerques: 

història, economia i cultura, núm. 31 (1995), p. 53-69. 
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persecució política. Tanmateix, aquesta política, que es 

traduïa en el control de les migracions, a banda d’una 

exaltació retòrica de les bondats del món rural, entrava en 

severa contradicció amb les necessitats d’acumulació de 

capital i la demanda de mà d’obra als nuclis industrials 

del país.29 

Si bé l’escenari no era propici per a l’oposició 

antifranquista «clàssica», castigada per la repressió i la 

fragmentació, aquest no impedí la reaparició de repertoris 

d’acció col·lectiva pretèrits, com tampoc estroncà 

l’aparició de noves organitzacions obreres com les de 

signe cristià. La consolidació del règim franquista, però, 

tampoc implicà automàticament una ruptura de les 

tradicions militants i les cultures polítiques del període 

republicà, que continuaren sent transmeses als espais on 

la dictadura, malgrat la seua voluntat, no acabava o no 

podia imposar-se: bàsicament als espais semipúblics i 

familiars-privats.30 Així mateix, el 1951, quan l’autarquia 

 
29 MARÍN CORBERA, Martí, “La fàbrica, el barri, la ciutat i el país. 
La integració dels immigrants a Catalunya sota el franquisme”, a 

FONT, Jordi (dir.). Història i memòria: el franquisme i els seus 

efectes als Països Catalans, València-Banyoles, SPUV-Centre 

Estudis Comarcals de Banyoles, 2007, p. 261-284. 
30 Per una aproximació a aquesta qüestió consulteu DOMÈNECH, 

Xavier, Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. 

Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977), Madrid, 

Icaria, 2012, p. 31-51. Per a la importància de les transmissions 

familiars en la militància femenina consulteu: BORDERIAS, C.; 

BORELL, M.; IBARZ, J.; VILLAR, C., «Los eslabones perdidos del 

sindicalismo democrático, la militancia femenina de las CCOO de 
Catalunya durante el franquismo», a Historia Contemporánea, núm. 

26 (2003), p. 161-206. 
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havia entrat en un atzucac, s’emprendrà un lent procés de 

liberalització econòmica consolidada amb el Pla 

d’estabilització de 1959. Aquest creixement desigual, que 

permeté recuperar el nivell de renda per capita de 1935 

gairebé dues dècades més tard, es veurà acompanyat pel 

renaixement de la conflictivitat social, que no es limità a 

les sonades protestes universitàries.31 De fet, entre 1956 i 

1962, s’estendrà la conflictivitat que s’ha anomenat 

negociació col·lectiva per motí (o per onada),32 que tenia 

l’efecte de dispersar els recursos repressius del règim.  

Ja el març i l’octubre de 1956, per tal de fer front a 

les creixents tensions laborals, el Govern va haver de 

decretar dos increments salarials i, a l’estiu, derogà el 

decret del 16 de gener de 1948, que donava continuïtat a 

una norma prèvia que prohibia els augments pactats entre 

patrons i treballadors. Així mateix, ja des de 1956 

s’emprengueren mesures que, sota l’ègida d’augmentar la 

productivitat, i, paral·lelament a la implantació dels 

sistemes d’organització científica del treball (OCT), 

possibilitaren plantejar demandes per part dels 

treballadors, de la mateixa manera que la Ley de 

Convenios Colectivos (de 1958, tot i que no començà a 

 
31 Consulteu YSÀS, Pere, Disidencia y subversión, La lucha del 

régimen franquista por su supervivencia (1960-1975), Barcelona, 

Crítica, 2004. 
32 BALFOUR, Sebastian, La dictadura, los trabajadores y la ciudad, 

València, Alfons el Magnànim, 1994 i DOMÈNECH, Xavier. Clase 
obrera, antifranquismo y cambio político, Madrid, Catarata 2008, p. 

29-37. 
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aplicar-se fins al 1961)33 facilitaria els acords d’augments 

salarials associats a la productivitat. En el pla de 

l’organització obrera, el model «per onada», esgotat el 

1962, van donar lloc a les comissions obreres. Aquests 

òrgans ad hoc de representació esdevindrien òrgans 

permanents d’autoorganització obrera34 i serviren també 

per catalitzar les protestes, tot i que les vagues seguien 

fora de la llei com a delictes de «lesa pàtria».35 

Les xarxes de solidaritat preexistents, com ara les 

derivades de les migracions, de les convivències a barris 

precaris o senzillament d’avinences ideològiques, tenen 

una importància cabdal no només com a bases per a 

l’articulació de resistències, sinó també com a espais de 

transmissió de cultures polítiques alternatives a 

l’oficial.36 Tanmateix, també cal considerar la 

importància fonamental, com a nòduls, dels militants 

catòlics, però, sobretot comunistes —com a «mediadors 

evanescents»37— en l’articulació de l’antifranquisme 

 
33 BARRIO ALONSO, Ángeles, Por la razón y el derecho. Historia 

de la negociación colectiva en España (1850-2012), Granda, 
Comares, p. 204.  
34 RUIZ, David, Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), 

Madrid, Siglo XXI, 1993.  
35 El 1965 el Govern promourà la modificació de l’article 222 que 

eliminava el concepte de sediciosos aplicat als obrers en vaga o als 

patrons que promoguessin un locaut. Ara bé, aquest fet no evitava 

que totes les vagues continuaren sent considerades com a il·legals. 

YSÀS, Pere, Disidencia y..., 2004, p. 86-87. 
36 DOMÈNECH, Xavier, Cambio político..., 2012, p. 88-100. 
37 Com ha caracteritzat E. Balibar, la militància comunista, 

ANDRADE BLANCO, Juan, «A propósito de la idea de comunismo: 
una síntesis crítica de la New York Conference de 2011», a Nuestra 

historia, núm. 1 (2016), p. 162-173. 
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obrer. En aquest sentit, el principal referent de l’oposició, 

el PCE-PSUC, havia experimentat un viratge tàctic. No 

només deixava enrere el «jornadisme», les grans 

convocatòries puntuals de mobilitzacions que tants costos 

repressius havien tingut, sinó que el partit de 

l’antifranquisme apostà per la lenta erosió del règim. 

Això comportava revisar la política d’aliances per trencar 

l’aïllament al qual estava sotmès, tot potenciant el treball 

de masses a través de la seua contribució a l’articulació, 

entre d’altres, de les comissions obreres.38 

Els resultats de candidats propers a les CCOO en 

les eleccions sindicals de 1966, convocades en el marc de 

les polítiques «populistes» de Solís Ruiz, foren desiguals 

però força significatius als nuclis industrials principals i a 

les grans empreses. Aquests produiran un viratge en 

l’estratègia del règim, que aprofundirà les mesures 

repressives per desballestar allò que començava a 

perfilar-se com una amenaça en augment. Les CCOO 

seran associades al PCE el març de 1967 i seran objecte 

 
38 MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, De la hegemonía a la 

autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), 

Barcelona Crítica, 2017; TREGLIA, Emanuele, Fuera de las 

catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Madrid, 

Eneida, 2012; VEGA, Rubén, «La relación con Comisiones 

Obreras», a Papeles de la FIM, núm. 24 (2006), p. 235-247; «Las 

fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante 

el franquismo», a BUENO LLUCH, Manuel i GÁLVEZ BIESCA, 

Sergio (ed.), Nosotros los comunistas, Madrid-

Sevilla/FIM/Atrapasueños, 2009, p. 309-363, i DOMÈNECH, 

Xavier, «Entre el chotis reformista y la sardana idílica. La política de 
alianzas del PSUC de Cataluña en tiempos de cambio político», a 

Papeles del FIM, núm. 24 (2006), p. 201-233. 
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d’una repressió creixent,39 paradoxalment, després 

d’haver aprovat la Ley de Asociaciones (1964) i la Ley 

de Prensa (1966): una de freda i una de calenta. Aquesta 

dinàmica de lenta descomposició del règim serà ja 

irreversible i s’expressarà en la creixent tensió que 

acabarà amb l’estat d’excepció de 1969 i la suspensió de 

les eleccions sindicals d’aquell any. Tanmateix, aquesta 

volta, el moviment obrer, tot i que tocat, no només no 

quedarà desarticulat per l’escalada en la repressió, sinó 

que aviat es recompondrà. En aquest sentit, la 

conflictivitat, amb les excepcions dels anys 1971 i 1975 

pel que fa al nombre de conflictes, no deixarà 

d’augmentar i esdevindrà «endèmica» a àmplies zones de 

l’Estat durant els setanta.40  

El paroxisme conflictiu s’assolirà després de la 

mort del dictador, al primer trimestre de 1976, moment 

en el qual les mobilitzacions massives faran impossible el 

projecte continuista a l’entorn d’Arias i conduiran al 

Govern de Suárez, que iniciarà diàlegs amb l’oposició 

després de les eleccions. Canvis socioeconòmics, sí, 

tanmateix aquests no basten per explicar l’auge de la 

conflictivitat. Resulta fonamental introduir els aspectes 

polítics, la tasca de les «minories subversives», sobretot 

al voltant de les comissions obreres. Ja a principis dels 

anys setanta, un informe sobre les CCOO remès al 

delegat provincial de sindicats de Barcelona, José María 

Socías Humbert, es lamentava que «sus líderes tienen 

 
39 YSÀS, Pere, Disidencia..., p. 96. 
40 MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Productores..., 1998, p. 97. 
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más experiencia de “guerra social” que los actuales 

dirigentes de la organización sindical»,41 és a dir, 

s’estaven perfilant com els representants legítims dels 

treballadors i els alienaven definitivament d’un règim que 

consideraven associat a la patronal.42 

 

2.2. Moviment obrer sota el franquisme 

El moviment obrer ha estat un dels objectes 

d’estudi predilectes de la història social i, en aquest 

sentit, el cas espanyol no n’ha estat una excepció malgrat 

iniciar-se la producció sota el règim franquista.43 La 

necessitat, parafrasejant Hobsbawm,44 d’aproximar-se al 

«món que hem perdut» produí una eclosió, entre els 

seixanta i els setanta, d’estudis sobre el moviment obrer. 

Val a dir, com hem vist a les pàgines anteriors, que aquest 

reviscolament es produí en paral·lel a l’auge de la 

conflictivitat obrera, i va generar una demanda, si més no 

en cercles militants i opositors, per tal d’aproximar-se a 

aquest objecte. Una història focalitzada en les 

organitzacions, en les seues directrius tàctiques i 

 
41 Informe CCOO, 1970-1971, AGSGB, Carpeta: delegación 

provincial de sindicatos, C. 179. 
42 L’associació estesa entre empresaris i franquistes ha estat tractada 

a MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Els industrials catalans durant 

el franquisme, Vic, Eumo, 1991, p. 123-126. 
43 És el cas, per exemple, del manual clàssic de TUÑÓN DE LARA, 

Manuel, El movimiento obrero en la Historia de España, Madrid, 

Taurus, 1972. 
44 HOBSBAWM, Eric, «De la historia social a la historia de la 

sociedad», a Historia social, núm. 10 (1991), p. 5-25. 



35 

estratègiques, i impregnada «per un cert sentimentalisme 

obrerista més propi de Dickens que de Marx»,45 en què 

els historiadors actuaven com a «advocats d’una causa 

més que com a investigadors d’un problema».46 

Com és lògic, aquesta primera eclosió no abastava 

l’anàlisi del moviment obrer sota el franquisme. Si bé és 

cert que ben aviat apareixerien els primers estudis sobre 

el moviment obrer al tardofranquisme i la Transició, 

aquesta era «una altra història encara massa tendra per 

escriure».47 Caldrà esperar als vuitanta, i més aviat cap a 

la fi d’aquesta dècada i l’inici de la següent, per tal de 

trobar estudis del moviment obrer sota el franquisme. 

Una història que, a més a més, trencava amb aquesta 

tradició d’història «militant» o aquella altra «policial».48 

Tanmateix, la proliferació d’estudis arribarà enmig 

d’agitats debats a l’entorn de la història social i, en 

concret, del moviment obrer, en un context de crisi d’allò 

 
45 Juan Pablo Fusi, citat a ÁLVAREZ JUNDO, José i PÉREZ 

LEDESMA, Manuel, «Historia del movimiento obrero. ¿Una 

segunda ruptura?», a SÁNCHEZ LEÓN, P. i IZQUIERDO, J. 
(comp.), Clásicos de la historia social en España. Una selección 

crítica, València, Historia Social, 2004, p. 261. 
46 PÉREZ LEDESMA, Manuel, «¿Una nueva concepción de la 

historia obrera?», a Tiempo de historia, any I, núm. 12 (1975), p. 

121-122. 
47 En paraules de HUERTAS CLAVERIA, Josep. M., Obrers a 

Catalunya, manual d’història del moviment obrer, 1840-1975, 

Barcelona, L’Avenç, 1982, p. 353.  
48 FONTANA, Josep, «Pròleg», a GABRIEL, Pere (coord.), 

MOLINERO, Carme... [et al.], Comissions Obreres de Catalunya, 

1964-1989: una aportació a la història del moviment obrer, 
Barcelona, Editorial Empúries i Centre d’Estudis i Recerca Sindicals, 

1989, p. 9-10. 



36 

que A. Prost ha anomenat el «paradigma labroussià»49 i, 

per tant, d’un domini dels aspectes socioeconòmics i 

quantitatius a la història i el caràcter determinant 

d’aquests en les explicacions causals. 

La «revolució historiogràfica» dels anys vuitanta, 

però, no ha estat exempta de tensions i debats enconats 

on els consensos no han estat la regla general. Ja el 1982, 

Álvarez Junco i Pérez Ledesma feien una crida per 

reforçar la vessant cultural de l’estudi del moviment 

obrer i allunyar-se d’una perspectiva institucionalista 

d’equiparació classe-partit.50 L’article tingué la virtut de 

plantejar debats importants sobre la història del 

moviment obrer, una revisió crítica de conceptes com 

classe o consciència de classe que encara continuen 

presents en les discussions actuals, tal com veurem més 

endavant.  

La mateixa definició de la classe treballadora i del 

moviment obrer continuen sent, de fet, un camp de debat. 

D’una banda, trobem una accepció de tipus 

exclusivament objectivista, en funció de les relacions de 

producció,51 en què la classe s’integra per tots els 

assalariats que venen la força de treball per necessitat 

 
49 PROST, Antoine, Doce lecciones sobre historia, València, 

Frónesis, 2002, p. 219-235. 
50 ÁLVAREZ JUNDO, José i PÉREZ LEDESMA, Manuel, «Historia 

del movimiento obrero...», 1982, p. 19-41. 
51 Present i explicitada a BABIANO MORA, J., Emigrantes, 

cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los 
trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977), Madrid, 

Fundación 1.º de Mayo, 1995, p. 3-4. 
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econòmica estricta. Aquesta visió es fa ressò dels debats 

internacionals existents entorn de la qüestió entre, en 

termes generals, l’estructuralisme francès i el marxisme 

britànic, fonamentalment a càrrec d’E. P. Thompson, i 

que posaria l’accent en la consciència derivada de 

l’experiència conflictiva de les relacions de producció 

capitalistes, de la lluita de classes.52 La classe quedaria, 

així, construïda segons la manera com els homes i les 

dones viuen les seues relacions de producció i en funció 

de l’experiència de les seues situacions determinades,53 

dintre del «conjunt de les seues relacions socials», amb la 

cultura i les tradicions que s’han tramès, i segons com 

aquests posen en pràctica aquestes experiències a escala 

cultural.54 

El plantejament thompsonià és especialment útil 

atès que no limita el moviment de classe a l’estricament 

obrer en un sentit «platònic-leninista», sinó a d’altres que 

es puguin configurar en funció d’una consciència 

d’explotació com podria ser el primer moviment veïnal, 

les comunitats integrades per persones migrants o els 

segments determinats del moviment estudiantil. En 

 
52 Aquest és el plantejament que trobem, per exemple, a 

THOMPSON, Edward. P., La formación de la clase obrera en 

Inglaterra, Madrid, Capitán Swing, 2012. Un balanç actual de 

l’aportació de l’obra de Thompson a DOMÈNECH, Xavier, «Lucha 

de clases sin clases. Pasado y presente del legado de E. P. 

Thompson», a Hegemonías, crisis, movimientos de resistencia y 

procesos políticos (2010-2013), Madrid, Akal, 2014, p. 177-224. 
53 THOMPSON, Edward, The Poverty of Theory, Delhi, Aakar 

Books, 2013, p. 10, 220 i 230. 
54 THOMPSON, Edward. P., «Algunas observaciones sobre clase y 

“falsa conciencia”», a Historia social, núm. 101 (1991), p. 30. 
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efecte, al moviment veïnal, hi trobem sovint una marca 

d’identitat obrera i de barri i, fins i tot, una «economia 

moral» comunitària contraposada a la visió urbanística de 

les elits.55 Trobem una expressió d’aquesta realitat en la 

idea de la «doble explotació» al barri i a la fàbrica.56 

Com ha assenyalat Bordetas, fou als barris obrers on la 

problemàtica urbana fou més acusada, on primer va fer 

eclosió el moviment veïnal i on el moviment obrer ja 

portava alguns anys organitzant-se. Més encara a 

Catalunya, on aquest, a diferència d’altres indrets com 

Madrid, tingué una expressió més sociopolítica que 

estrictament sindical. 

La perspectiva de l’articulació a través del 

llenguatge no presenta, però, un desenvolupament marcat 

en la historiografia espanyola del «nou» moviment obrer, 

malgrat que, tot citant Pérez Ledesma, van ser els 

integrants del moviment obrer els qui «interpretaren les 

experiències comunes dels treballadors i difongueren els 

marcs conceptuals que van permetre aquests últims 

integrar-se en una identitat col·lectiva».57 Han estat, com 

deia, escasses les aportacions que han abastat la 

 
55 Consulteu MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Construint la ciutat 

democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la 

Transició, Barcelona, Icaria, Memorial Democràtic i UAB, 2010. 
56 BORDETAS JIMÉNEZ, Ivan, «“Ni tú ni yo somos nadie si tú y yo 

no somos nosotros”: los orígenes del movimiento vecinal en 

Catalunya», a DA. Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, 

identidades y formas de representación, Santander, Publican, 2011. 
57 «La formación de la clase obrera: una creación cultural», a CRUZ, 
Rafael i PÉREZ LEDESMA, Manuel (ed.), Cultura y movilización 

en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, p. 233. 
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dialèctica entre la construcció discursiva d’allò social i la 

construcció social dels discursos polítics sense 

atrinxeraments.58 En els darrers anys l’interès des de les 

ciències socials cap als moviments socials ha augmentat 

considerablement i, en aquest sentit, el moviment obrer 

no n’ha estat una excepció.59  

L’estudi del moviment social per «excel·lència» ha 

tingut en les comissions obreres un dels seus pals de 

paller. Aquestes experimentaren un gir històric el 1966 —

tot plegat en un context de «primera primavera» de 

l’oposició antifranquista a Catalunya—60 durant les 

eleccions sindicals en assolir importants quotes de 

càrrecs sindicals; així va ser com es va iniciar, en 

paraules de Cipriano García, el «derrumbe de la C[entral] 

N[acional] S[indicalista]».61 Com ha assenyalat Xavier 

 
58 Trobem primeres aproximacions a aquesta qüestió a BABIANO, 

José, «Retóricas y espacios del antifranquismo», a PÉREZ 

LEDESMA i SAZ CAMPOS, Historia de las culturas políticas en 

España y América Latina. Del franquismo a la democracia (1936-

2013), Saragossa, Marcial Pons i PUZ, 2015, p. 299-326 o TÉBAR, 
Javier, «El obrero imaginado. Representaciones sociales, culturas 

políticas y movilización social», a SANZ, BABIANO i ERICE (ed.), 

E. P. Thompson. Marxismo e historia social, Madrid, Siglo XXI, 

2016, p. 241-267. 
59 GÁLVEZ BIESCA, Sergio, «La “extraña” derrota del movimiento 

obrero», a Papeles de la FIM, núm. 26/27 (2008), p. 83-116.  
60 MARTÍN RAMOS, José Luis, «La Transició política a 

Catalunya», a YSÀS, Pere (ed.), La Transició a Catalunya i 

Espanya, Barcelona, L’Avenç, 1997, p. 67-77. 
61 GARCÍA, Cipriano, Una lluita permanent pels drets dels 

treballadors, les llibertats nacionals i la democràcia. Miscel·lània 
d’homenatge i selecció d’escrits (1970-1988), Barcelona, Fundació 

Cipriano García, 1995, p. 53. 
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Domènech, el moviment obrer actuà com un «moviment 

social matiner», és a dir, que començà un enfrontament 

amb el règim reduint els costos repressius i possibilitant 

que altres moviments amb una base més dèbil pogueren 

activar-se. Així mateix, el moviment obrer desplegà una 

acció col·lectiva «modular», reproduïble a la resta de 

moviments socials.62 Tanmateix, i com he indicat amb 

anterioritat, em sembla de gran importància l’anàlisi de 

les organitzacions polítiques de classe, especialment el 

PSUC, que no només emprarà els moviments socials com 

a «sòl de d'enlairament», sinó que els reforçarà en una 

relació gairebé simbiòtica.63 

El franquisme, com tot règim polític, practicà una 

doble política sense la qual hauria estat impossible la 

seua llarga durada: d’una banda, tractà d’eixamplar la 

seua base a través de polítiques orientades a augmentar el 

consens i, de l’altra, no dubtà a recórrer a la repressió. 

Aquesta darrera opció fou especialment virulenta en la 

immediata postguerra, però caracteritzà tota la dictadura i 

experimentà un rebrot amb l’auge de la contestació i el 

dissens.64 L’efecte d’aquesta política repressiva des 

d’unes institucions que van sobreviure a la mort del 

dictador fou, però, paradoxal. Si bé actuà com un clar 

inhibidor de la protesta, també catalitzà i accentuà la 

 
62 Quan el carrer..., 2002, p. 81. 
63 En aquest sentit resulta fonamental l’obra de MOLINERO, Carme 

i YSÀS, Pere, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme 
(1956-1981), Barcelona, L’Avenç, 2010. 
64 CASANELLAS, Pau, Morir matando..., op. cit.  
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radicalització de les existents. Aquest fenomen no 

passaria inadvertit per als mateixos franquistes.65 

Si als anys seixanta la lluita antifranquista es basà 

en la consecució de «petits grans canvis», en una lenta 

acumulació de forces, durant els setanta la protesta 

esdevingué endèmica a les zones industrialitzades de 

l’Estat. La mobilització assolí les seues majors quotes 

després de la mort del dictador, quan una «immensa 

minoria de ciutadans» portà el règim a l’atzucac,66 amb la 

qual cosa estroncà la possibilitat d’un franquisme sense 

Franco. Mobilitzacions que haurien estat, però, 

moderades i orientades fonamentalment a la consecució 

de les llibertats democràtiques. Una certa perspectiva 

sobre la qüestió de la moderació o passivitat ha format 

part del relat oficial tant del franquisme com de la 

Transició. Així mateix, aquest s’ha basat en 

consideracions de tipus quantitatiu més que no pas 

qualitatiu, tot ajudant així a desdibuixar el fet que la 

simple existència de la protesta —així com la incapacitat 

del règim per tal de reprimir-la— constitueix la prova del 

rotund fracàs del franquisme i la impossibilitat de la seua 

continuïtat.  

A Catalunya aquesta realitat fou especialment 

punyent, atès que el moviment obrer, a través dels seus 

dos referents principals, el PSUC i CCOO, va aconseguir 

 
65 MOLINERO, C. i YSÀS P., Productores..., p. 266. 
66 Consulteu YSÀS, Pere, «¿Una sociedad pasiva? Actitudes, 
activismo y conflictividad social en el franquismo tardío», a Ayer, 

núm. 68 (2007), p. 31-57. 
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teixir una àmplia aliança entorn de l’Assemblea de 

Catalunya, fundada el 7 novembre de 1971, amb 

l’objectiu estratègic d’enderrocar la dictadura i conquerir 

les llibertats democràtiques. És en aquesta aliança, entre 

el moviment obrer i una societat civil antifranquista, on 

s’ha de cercar el principal vector de democratització del 

país i l’Estat. 

El debat sobre la «moderació» o «l’escassa 

politització» dels treballadors també ha recorregut les 

investigacions sobre el franquisme. Les tesis sostingudes 

per J. M. Maravall sobre l’elevada politització de la 

conflictivitat laboral a Espanya sota la dictadura, sobretot 

a partir de 1967,67 han portat a tot un interessant debat 

entorn de la intensitat i, especialment, de les motivacions 

dels conflictes.68 En tot cas, i atès el marc polític en el 

qual es desenvoluparen, resulta del tot difícil establir una 

clara divisió entre la naturalesa política i econòmica de la 

conflictivitat, que esdevé una mica artificial (com la 

separació en els seus components de l’economia política 

en general). Comptat i debatut, la conflictivitat tingué 

 
67 MARAVALL, José María, Dictadura y disentimiento político. 

Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1979. 
68 SOTO CARMONA, Álvaro, «Huelgas en el franquismo: causas 

laborales-consecuencias políticas», a Historia social, núm. 30 

(1998), 39-61. Per a aquest autor les motivacions serien 

fonamentalment econòmiques i la conflictivitat menor a la d’altres 

països occidentals. Tanmateix, l’autor fa la comparació amb 

democràcies. Si comparem amb algun règim polític homologable, 

com ara Portugal, el pic conflictiu assolit el 1969 es troba, en aquest 

sentit, molt per sota dels índexs registrats a Espanya. La resposta, al 
nostre parer definitiva, a la qüestió ha vingut a DOMÈNECH, 

Xavier, Cambio político..., 2012, p. 101-138. 
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evidents efectes econòmics,69 així com polítics, que, a 

mitjà termini, impossibilitaren, en fi, la continuïtat de la 

dictadura. Aquesta qüestió és un dels debats fonamentals 

que, en el cas de la lectura economicista, ha estat 

travessat d’una visió en certa mesura «finalista» que 

enllaça amb la suposada «moderació» i la 

«desmobilització» de la classe treballadora espanyola 

amb l’arribada de la democràcia, lloc comú matisable a 

partir de les dades empíriques.70  

La crisi del règim i l’augment de la conflictivitat 

van anar en paral·lel a una creixent politització dels 

treballadors espanyols, més que qualsevol altre grup 

social. La premsa d’època, basant-se en informes 

sindicals, es feia ressò de la «frecuencia de factores 

políticos en los mismos [conflictes laborals]», així com 

de la importància cabdal de les «minories subversives» 

en aquest procés. Aquest fet, tal com recollien els diaris, 

«no ha sorprendido a nadie».71 La mateixa organització 

 
69 Els salaris van créixer, entre 1974 i 1976, tres voltes més que la 

productivitat, amb la qual cosa es va retallar de manera notable la 
taxa de benefici. BALFOUR, Sebastian, La dictadura..., p. 235. M. 

Etxezarreta limita aquest fet i parla d’un augment proper al doble de 

l’increment interanual de la productivitat i també matisa la 

participació del treball en la renda nacional. ETXEZARRRETA, 

Miren, La economía española (1970-1979), Barcelona, El Viejo 

Topo, 1979, p. 71-73. 
70 YSÀS, Pere, «Movilización y desmovilización obrera. Del 

franquismo a la democracia», a TÉBAR, Javier (ed.), El movimiento 

obrero en la gran ciudad, Barcelona, 2011, p. 273-297. 
71 «Politización de la huelga», El Alcázar, 28-VIII-1975. La font s’ha 

de tractar amb cura, però considerem que, possibles exageracions a 
banda, il·lustra, si més no, la percepció dels sectors més favorables al 

règim. 
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sindical del règim reconeixia també, per a l’any 1976, 

que només un 42,3 % dels conflictes havien tingut causes 

estrictament laborals mentre es preveia que «la 

conflictividad no descenderá apreciablemente» en els 

propers anys. Tot i així, és possible que es 

sobredimensionés aquesta empremta política per tractar 

de deslegitimar unes mobilitzacions que obeirien a 

interessos espuris. En sentit contrari, i en el que semblava 

un intent desesperat, el Secretariat de Asuntos Sociales de 

l’OSE proposava, de manera una mica ambigua, «una 

política social eficaz [...] una política de rentas coherente 

[...] para evitar diferencias salariales no justificadas, 

causa en muchas ocasiones de conflictos importantes».72 

El darrer fragment deixa entreveure el desenvolupament 

d’allò que José Babiano ha anomenat, tot i que no 

exactament en el mateix sentit, una «economia moral dels 

salaris» de tendències igualitaristes.73 

El relat del consens, en fi, s’ha vist adobat pel 

d’una «virtuosa» moderació o, en alguns casos, 

l’apoliticisme de la classe treballadora. Qüestió que no 

s’ajusta del tot als fets. Menys encara perquè, com 

recorda Domènech, la dimensió democràtica de la lluita 

desenvolupada pels moviments socials en general, i 

l’obrer en particular, a banda de ser el vector fonamental 

del canvi polític en un sentit democràtic, tingué una 

dimensió anticapitalista, no com a projecte acabat, és 

 
72 «Conflictividad laboral durante 1976, solo el 42,3 por ciento por 
motivos laborales», El Alcázar, 19-I-1977. 
73 BABIANO, José, Emigrantes..., p. 252-267. 
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cert, sinó com a valors, actituds i reivindicacions74 que 

seran, en certa mesura, víctimes del procés de transició, 

però també de la crisi econòmica que experimentarà 

Espanya a partir de la segona meitat dels anys setanta. 

Aquesta crisi obligà, en alguns casos, a l’aposta per una 

no sempre fàcil síntesi entre estratègies defensives i 

ofensives per vèncer l’obstacle que suposà a la 

mobilització dels treballadors.  

Isabel Nos Melich, treballadora de l’empresa 

localitzada a Rubí Material Clínico i dirigent sindical de 

la USO primer i de CCOO més tard, expressava aquesta 

ambivalència, ja quan el present i el passat es barregen, 

de la següent manera: 

«M’agradava la democràcia i l’he trobat sempre bé 

renovant-me amb aspectes de llibertat, no? Però 

penses que hi ha hagut una sèrie de coses que 

haurien sigut diferents, no? Si les haguéssim 

guanyades, no si les haguéssim pactat.»75  

 

2.3. Rubí: reconstruint la geografia de la lluita per les 

llibertats 

«Y Rubí me parece que era una de las ciudades 

donde más huelgas hubo de España [...]. Por 

despedir a alguno, por castigar a no sé quién, por 

 
74 DOMÈNECH, Xavier, Cambio..., p. 238-239. 
75 Entrevista a Isabel Nos Melich, AHCO, col·lecció “Biografies 

Obreres”, realitzades des del 1996. 
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sancionar a la gente, por alguna actitud de pedir 

más o no sé qué [...]. Yo hacía cosas aquí, me 

acuerdo allí en Marinaleda decía: “Hostia, eso lo 

hacemos aquí cada día.” A la par íbamos a las 

empresas, yo encabezaba el movimiento con gente 

parada, con no sé... Saltábamos por encima de las 

empresas, nos metíamos dentro, hacíamos las mil y 

una.»76 

Aquest testimoni recull amb un entusiasme evident 

—i ajuda a copsar algunes percepcions militants— la 

intensitat de la conflictivitat a la vila de Rubí del 

tardofranquisme. De fet, la població presentà aviat una 

fisonomia proletària si la comparem amb altres localitats 

vallesanes, com ara Sant Cugat o Cerdanyola.77 Això va 

propiciar, si més no, les condicions de possibilitat 

d’articular protestes i el dissens segons el concepte de la 

doble explotació a què he adduït adés. Les nombroses 

fàbriques on es realitzaven llargues jornades, la 

construcció associada al desgavell urbanístic i els barris 

sense equipaments i serveis constituïren bona part de la 

realitat viscuda per una població que experimentava un 

creixement exponencial. En aquest sentit, l’àmbit local 

s’estableix com un marc espacial adient per tal 

 
76 Entrevista a Fernando Fernández Jiménez, AHCO, col·lecció 

“Biografies Obreres”, obrer natural de Còrdova, activista de CCOO i 

militant del PSUC, més endavant del PCC. 
77 ARRIBAS, Ramón i MÓDENES, José Antonio, Les disparitats en 

els creixements de Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Cugat del 
Vallès: tres vies en el procés de consolidació urbana del sud del 

Vallès Occidental, 1960-1991, Centre d’Estudis Demogràfics, 1994. 
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d’observar el paper del moviment obrer com a vector de 

canvi polític, ja que, com s’ha afirmat, és en aquest camp 

local on el moviment obrer «té el seu àmbit natural 

d’actuació».78  

Malauradament, els treballs sobre Rubí entorn de 

l’objecte que ens plantegem són gairebé inexistents. Sí 

que hi ha, però, una mínima bibliografia rubinenca que 

ens pot orientar en l’abordament de la qüestió. En aquest 

sentit, trobem una obra col·lectiva indispensable 

d’aproximació general a la història de la ciutat i que 

reserva un important espai al Rubí del període 

franquista.79 Així mateix, s’han realitzat aproximacions a 

través d’estudis comarcals i de sectors econòmics 

determinats que presenten referències a la vila.80 

Finalment, existeix un estudi sobre la localitat en el 

període de la Transició que també dedica un considerable 

espai al Rubí del tardofranquisme.81 Aquest, a més a més, 

recull interessants testimonis orals dels protagonistes en 

format d’entrevistes breus. Tot i així, per al tractament 

dels anys que ens interessen, s’ha basat fonamentalment 

en la publicació local Rubricata, que, com el mateix 

 
78 DOMÈNECH, Xavier, Cambio político..., 2012, p. 204. 
79 MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, «Rubí al segle XX: una vila en 

transformació», a DA. Aproximació a la història de Rubí, Rubí, 

Ajuntament de Rubí, 1986, p. 220-280.  
80 Consulteu MOTA MUÑOZ, José Fernando, Mis manos, mi 

capital, Els treballadors de la construcció, les CCOO i 

l’organització de la protesta a la Gran Barcelona (1964-1978), 

Barcelona, Fundació Cipriano García, 2010. 
81 PARRAS, Jaume, La Transició a Rubí. Història d’uns anys viscuts 
acceleradament, Rubí, El Castell ecomuseu urbà i Ajuntament de 

Rubí, 2004. 
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autor assenyala, tendeix a menystenir o, directament, a 

ocultar la conflictivitat.  

En un altre ordre trobem també les memòries de 

l’alcalde de la localitat entre 1962 i 1977.82 El relat del 

que fora batlle, pel que fa a la narrativa legitimadora, fa 

seua la mística de la «modernització», conjuminada amb 

una bona dosi d’apologia del règim i la seua pròpia gestió 

com a motors d’aquest procés. El llibre pretén respondre, 

sovint amb una lògica una mica alambinada, les 

«encrespadas olas de tipo revanchista» i proclama emprar 

«un tono completamente apolítico, objetivo e imparcial» 

que s’estén en «todo lo positivo conseguido, [que] o fue 

silenciado o se tergiversó» (sic). Com es pot comprovar, 

la font obliga a una anàlisi crítica que, en canvi, brama a 

través de les elisions. Per exemple, qualsevol referència a 

la postguerra serà omesa, així com a l’existència d’un 

«altre Rubí». Les omissions i els tons hagiogràfics, però, 

no desdibuixen en absolut l’interès d’aquesta font.83 Una 

aproximació, en definitiva, a un personatge en el qual 

cristal·litzen bona part dels elements constitutius del 

règim franquista, que s’erigirà en autèntic «búnquer 

local» en temps de canvi polític i que va tenir el detall de 

 
82 MURILLO IGLESIAS, Manuel, 40 años de Rubí, autoedició, 

Rubí, 1995. 
83 En una entrevista trobem una justificació de la seua gestió en els 

anys del desarrollismo: «Vaig entrar a l’alcaldia quan hi havia nou o 

deu mil habitants i en vaig sortir amb cinquanta mil (sic)», citat a 

MORENO FORNÉS, Meritxell; PONS ALSINA, Gemma; RUIZ 
VILLALBA, Christian, Rierada de Rubí de 1962, Rubí, Ajuntament 

de Rubí, 2001, p. 47. 
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llegar-nos una obra que, segons el títol, duplica, almenys 

en extensió, la del seu homòleg sabadellenc.84 

Entendre el marc local sota el franquisme és, 

alhora, abastar com s’organitzava el règim en aquesta 

instància. Trobem una monografia sobre la qüestió que 

ens ajuda a establir en termes generals aquesta realitat.85 

De fet, les característiques generals dels ajuntaments 

franquistes es corresponen amb bastant fidelitat al cas de 

Rubí. D’una banda, el règim suposà la fi de qualsevol 

autonomia local en un sentit financer, administratiu o 

polític. Instaurà uns poders locals totalment addictes que, 

en termes generals, no trasbalsaren les estructures de 

domini social, sinó que les reforçaren. Sovint trobem 

noms de les famílies «de bé» de la vila als càrrecs de la 

corporació local, amb la qual cosa es reforçava la 

percepció d’una síntesi entre elits franquistes i elits 

econòmiques locals. La depuració dels càrrecs anteriors, 

la introducció de personal addicte i ajuntaments 

governats per estretes oligarquies seran, per tant, la 

característica que abastarà tot el període. 

Les gestions d’aquestes corporacions estaran 

marcades pel «no fer res», més enllà de convertir-se en 

engranatges locals del règim encarregats de vetllar i 

sufocar qualsevol tipus de dissidència. En aquest sentit, 

no és estrany trobar nombroses missives de Murillo al 

governador civil en què informava d’activitats 

 
84 MARCET COLL, José M., Mi ciudad y yo, Barcelona, 1963. 
85 MARÍN CORBERA, Martí, Els ajuntaments franquistes a 

Catalunya, Lleida, Pagès Editors, 2000.  
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«subversives», mentre la població creixia de manera 

desordenada, fins i tot caòtica, atesa la manca d’un pla 

d’ordenament urbanístic. Val a dir, però, que el període es 

trobarà caracteritzat, també, per unes minses dotacions 

pressupostàries en un moment de marcats canvis 

socioeconòmics que haurien necessitat una considerable 

acció pública. Aquest serà un dels motius, per tant, que 

afavorirà l’eclosió del moviment veïnal enfront d’un estat 

més paternalista i assistencial que no pas social. El 

panorama gens encoratjador que es plantejava —les 

implicacions concretes del qual tractaré més endavant— 

fou agreujat per una confusió sistemàtica entre negocis 

privats i interessos públics. Tot plegat va afavorir, doncs, 

que els discursos de l’oposició fossin capaços de generar 

adhesions, però també, cal reconèixer-ho, «més audiència 

i simpatia que no pas militància».86   

L’erosió d’aquest poder local, com a fenomen 

imbricat en un procés més general de desgast del règim, 

és allò que reconstruiré a continuació. Resta, segurament, 

assenyalar una important carència d’estudis en un sentit: 

el de la immigració. Aquesta fou un factor fonamental a 

l’hora d’entendre la creació de noves xarxes de solidaritat 

i d’hàbits col·lectius.87 Així mateix, el pes absolut de la 

població jove potser provocà una renovació tant en la 

composició de classe com en les seues tradicions, i això 

caldrà matisar-ho. Aquesta qüestió, però, resta com a 

objecte d’estudi en una vila marcada pels fenòmens 

 
86 Op. cit, p. 490. 
87 Consulteu BABIANO, José, Emigrantes..., 1995, p. 13-20. 
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migratoris des de principis de la dictadura,88 tot i que 

disposem d’estudis de poblacions properes que poden 

ajudar a plantejar hipòtesis més o menys versemblants 

sobre l’impacte d’aquest procés demogràfic.89  

En definitiva, l’estudi que realitzaré està inscrit en 

la tradició de la microhistòria, que pren per objecte 

l’anàlisi d’una comunitat o localitat. Un estudi de cas que 

no pretén il·lustrar quelcom senzill o anecdòtic, sinó 

orientat a comprendre altres casos semblants tot establint-

hi les similituds i diferències, i reduir l’escala 

d’observació de cara a estudiar conductes socials que 

d’altra manera resultarien invisibles.  

I tot això incorporant, així mateix, al nostre relat 

aspectes més generals del procés de la crisi del règim, la 

guerra de posicions portada a terme per l’oposició i el pas 

a uns moviments amb la mort del dictador en el cicle 

comprès entre 1976 i 1977. És a dir, es tracta de no 

quedar-se en allò estrictament local o esbrinar-ho tot 

sobre la població —tasca, d’altra banda, força difícil 

 
88 Un senzilla ullada a les dades de l’Idescat mostra com la població, 

després del trasbals de la Guerra Civil, experimentà un creixement 

del 12,4 % en la dècada dels quaranta: dels 6.091 fins als 6.953 

habitants. 
89 Consulteu PUIG VALLS, «La immigració meridional: el cas de 

Torre-Romeu, 1950-1975», a BENAUL, J. M. i CALVET, J. (ed.), 

Indústria i ciutat. Sabadell, 1800-1980, Barcelona, Fundació Bosch i 

Cardellach / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, p. 193-

222; MARÍN, Martí, «Las migraciones interiores hacia la Cataluña 

urbana vistas desde Sabadell (1939-1960)», a DA. Migraciones y 
coyuntura económica del franquismo a la democracia, 2008, p. 177-

196.  
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atesa la fragmentària existència de fonts— ni tampoc de 

pretendre constituir allò concret com un senzill reflex 

d’allò global, sinó observar les interaccions entre 

ambdues esferes. 
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3. Un suburbi industrial 

 

3.1. Barris obrers: l’altra cara del milagro 

Una llum al final d’un túnel. Aquesta era la 

metàfora en un anunci a plana sencera a La Vanguardia 

Española, de la vila de Rubí a principis dels setanta.90 

Una «ciutat en la natura», resava, que havia multiplicat 

per cinc la seua població en els darrers nou anys (sic), 

ben comunicada amb la Ciutat Comtal, amb una elevada 

demanda de mà d’obra des d’unes «industrias, cada día 

más numerosas, [que] constituyen una importante fuente 

de nuevos puestos de trabajo, en todo tipo de 

especialización». Tanmateix, la composició en blanc i 

negre d’aquest anunci publicitari, i malgrat les consignes 

comercials atractives, fa que en l’actualitat projecti un 

missatge entre llòbrec i irònic. En certa mesura, el discurs 

del règim hi esdevé comercial, presentant-nos un espai on 

la natura i la comunitat es fonen, de satisfacció de 

necessitats, d’harmonia i pau social: una sort de 

materialització discursiva d’un desarrollismo madur. 

Quelcom que, a banda d’estar discursivament constituït i 

discursivament experimentat, també hauria d’ésser viscut 

en termes de pràctica i vida material. 

Tanmateix, en aquest cas, la correspondència 

discurs-materialitat no sembla clara o, si més no, ho seria 

més aviat en funció dels múltiples relats individuals i 

 
90 La Vanguardia Española, 28-III-1971. 
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col·lectius bastits sobre les experiències concretes. El 

Rubí real del discurs oficial per descomptat que no ho era 

per a tothom. Val a dir que resulta força complicat 

rastrejar, més enllà dels indicis, aquest altre Rubí. El 

«real, amb els seus conflictes».91 De fet, en el discurs del 

règim i de les elits, la conflictivitat quedava totalment 

exclosa, paradoxalment, als inicis d’una dècada on 

aquesta esdevindria un tret característic d’aquesta 

població. El caràcter desigual de la modernització era 

l’altra cara del desarrollismo.  

Si bé Rubí experimentà un lent creixement ja des 

de la postguerra, quan gairebé un terç de la població 

estava inscrita al «plato único», no serà fins a la dècada 

dels seixanta quan el creixement demogràfic esdevindrà 

exponencial. Així, si el 1960 la població era de 9.862 

habitants, només deu anys després aquesta s’havia quasi 

triplicat fins als 24.485. El 1975 havia assolit els 35.915 

habitants, segons dades de l’INE. El ritme, des 

d’aleshores, no serà tan pronunciat com el que hem vist, 

tanmateix un creixement més moderat seguirà i arribarà a 

un total de 43.839 habitants l’any 1981.92 Trobem, per 

tant, que el Rubí del tardofranquisme experimentà un 

augment de població d’importants proporcions, per sobre 

de la mitjana del Vallès. Aquest, sota l’eslògan 

desarrollista de «Rubí sigue su marcha»93, aviat 

 
91 Josep Fontana a «Pròleg», Aproximació a la història de Rubí..., p. 

7. 
92 ARRIBAS, R. i MÓDENES, J. A., Les disparitats ..., 1994, p. 14. 
93 MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, a Aproximació a la Història 

de Rubí..., p. 271. 
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esdevindrà una població víctima del laissez-faire 

urbanístic de l’època. 

Desenvolupament industrial i immigració seran, 

doncs, dues cares de la mateix moneda. De fet, el 1974 el 

Govern Civil de la província encara oferia «ajudes a 

migracions interiors» per tal de pal·liar les necessitats de 

mà d’obra de les empreses locals.94 Si bé el Rubí 

vuitcentista presentava un incipient teixit industrial, el 

procés d’industrialització serà més aviat tardà en 

comparació amb altres poblacions vallesanes de major 

tradició. No serà fins a finals de la dècada dels cinquanta 

quan la fisonomia esdevindrà industrial i arraconarà el 

tradicional sector de la vinya que havia caracteritzat la 

població. A partir d’aquesta dècada s’instal·laran 

importants indústries dels sector químic i metal·lúrgic, 

les quals completaran les més tradicionals del ram tèxtil. 

Firmes com Tymesa, Azamón, JOSA o Material Clínico, 

popularment coneguda com «las tripas» per les males 

condicions en què es treballava, disposaran 

d’instal·lacions a la localitat. Així mateix, es desenvolupà 

una important indústria auxiliar, formada per tot un seguit 

de petits i mitjans tallers vinculats, en moltes ocasions, a 

les grans indústries de la població.  

El boom industrial i migratori estigué associat de 

manera indestriable a l’auge de les empreses 

constructores, on l’ocupació i les condicions, com 

 
94 Carta a l’ajuntament des del Govern Civil, de l’1 d’abril del 1974, 

AMR, C. 167. 
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veurem més endavant, eren força precàries. Aquesta 

industrialització tardana, més enllà de generar una forta 

demanda de mà d’obra, no contribuí de la mateixa 

manera a engreixar les arques municipals. Les empreses, 

algunes de capital estranger, d’altres «deslocalitzades» 

des de Barcelona, on continuaven tenint les seues seus 

socials i, fins i tot, d’on eren bona part dels quadres 

directius i tècnics, es van veure atretes per les 

bonificacions fiscals. Aquest fenomen no podia sinó 

contribuir a mantenir unes magres finances locals. De fet, 

el pressupost municipal era de només tres milions de 

pessetes el 1962, de 33 milions el 197195 i de 216 milions 

el 197896 (en un context marcadament inflacionari). Al 

cap i a la fi, la despesa pública de l’Estat central fou força 

moderada fins, almenys, el 1967, collada per una 

fiscalitat notablement regressiva fins a la reforma de 

l’IRPF, el 1977. Tot plegat ens dona una idea del caràcter 

força desigual d’aquest desenvolupament econòmic. 

El resultat de l’escassa planificació i inversió 

pública,97 tant per part de l’Estat central com per 

l’escassament autònom consistori franquista, serà el 

d’una ciutat «suburbial».98 Les barraques a la vorera de la 

riera i als barris de l’Escardívol i Can Fatjó, que gairebé 

 
95 Rubricata, 07-III-1971 
96 Rubricata, 18-VI-1978. L’any anterior, les exportacions de les cinc 

majors empreses de la vila, AEG, Dual Ibérica, Material Clínico, 

Laminados Especiales i Ruffini, havien ascendit a 924 milions de 

pessetes. 
97 Extrem reconegut i lligat a la baixa pressió fiscal pel mateix 
alcalde, MURILLO, 40 años..., p. 36-43. 
98 107 PARRAS, La Transició..., p .42. 
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arrasà la riada de 1962, van deixar lloc a la construcció, 

sempre amb un dèficit d’habitatges que afavorí activitats 

especulatives i abusos, la proliferació de barriades 

perifèriques amb unes connexions dolentes i serveis molt 

deficitaris. Als barris com, segons l’alcalde, el 

«primitivo» Ca n’Oriol, Can Sedó, Pich Aguilera, el barri 

del Pinar i el complex 25 de Septiembre, s’hi afegiren a 

la dècada del seixanta d’altres com ara Rubí 2000 o els 

blocs de Can Cabanyes i de Rubí Sud. Tot plegat amb 

una mancança ja no només d’equipament i serveis, sinó 

en dubtoses condicions de salubritat atesa la qüestionable 

qualitat dels habitatges99 i l’aïllament del nucli de la 

població, fruit del trinxament de l’espai urbà pels 

torrents. Les protestes relatives a les males condicions 

que sovint presentaven els habitatges eren de vegades 

elevades a les màximes instàncies, incloent-hi el 

president Arias Navarro.100 

Bona part d’aquest desgavell arribarà a la dècada 

dels setanta. És més, no existí un pla general d’ordenació 

aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme fins al 

1971. Així mateix, els problemes d’abastiment d’aigua 

eren constants, amb talls continus. «Un día tenemos agua, 

tres no», es lamentaven els veïns de les desaparegudes 

«Viviendas Enher».101 De vegades, els claveguerams 

 
99 Un informe municipal d’Arquitectura i Urbanisme del març del 

1974 alertava de les greus humitats presents a immobles de recent 

construcció, AMR, C. 167.  
100 Correspondència governadors, AGSGB, C. 701. 
101 Carta a l’ajuntament dels veïns de «Viviendas Enher», Ca n’Oriol, 

28 de març de 1974, AMR, C. 167. 
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desembocaven als torrents que travessaven els carrers 

sense asfaltar, amb la qual cosa nodrien malalties 

infeccioses i provocaven les protestes del veïnat.102 Des 

del Govern Civil s’exigia, per exemple, mantenir un 

rigorós tractament d’aigües per un brot de còlera registrat 

el 1971, tot advertint que existia el perill latent que n’hi 

haguessin de nous.103 En aquest sentit, la instal·lació d’un 

dipòsit en condicions i la normalització de l’abastiment 

constituïa una efemèride per celebrar, amb consagració, 

ball i vermut inclosos.104  

A la problemàtica greu de l’aigua, motiu de queixes 

que es dirigien a l’empresa concessionària i a 

l’Ajuntament, s’hi afegia el dèficit d’enllumenat nocturn. 

La primera estava en mans de la benestant família 

Margerat, que se’n descarregava tot apuntant les 

empreses constructores i l’estat d’obra contínua que 

presentava la vila, tot advertint a més a més dels 

problemes d’infeccions.105 Quant a l’enllumenat, la 

situació no era gaire millor. Alguns barris sencers, de fet, 

restaven totalment a les fosques en una població que 

creixia ràpidament i on l’elevat nombre de nouvinguts en 

condicions de necessitat generaven, en ocasions, neguit 

entre determinats sectors de la població. Tanmateix, el 

 
102 Carta a l’ajuntament del cap local de Sanitat, també de Ca 

n’Oriol, 29 de març 1974, AMR, C. 167. 
103 Carta del governador civil a l’alcalde del 6 d’abril del 1973, 

AMR, C. 162 
104 Carta a l’ajuntament del president de l’Associació Els Avets del 4 

de maig del 1974, AMR, C. 168. 
105 Carta de Pedro Margerat a l’ajuntament del 3 de setembre del 

1973, AMR, C. 164. 
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tarannà autoritari del consistori local, escassament 

dialogant i poc propens a escoltar les queixes veïnals, 

feia que bona part de les protestes i de les mostres de 

malcontentament es canalitzessin en un principi de 

manera individual i, sovint, anònima; aquest fou el cas 

d’El Zorro, que, sota aquest pseudònim força significatiu, 

enviava missives amb contingut declamatori a 

l’ajuntament, tot lamentant-ne la inacció.106 

A la foscor i a la percepció d’inseguretat, s’hi 

sumava el dèficit d’agents de policia local, a la vila. Si 

aquests no superaven les dues dotzenes per a una 

població de diverses desenes de milers d’habitants, a 

sobre, en alguns casos el veïnat havia de fer front a l’abús 

d’autoritat per part d’algun d’ells.107 Aviat les comunitats 

s’adonaren que la millor manera de pressionar 

l’ajuntament era a través de les demandes col·lectives i 

de la recollida de signatures, per tal d’elevar les 

reivindicacions amb més possibilitats d’èxit, i, com 

veurem més endavant, tampoc descartaren les 

mobilitzacions. 

El doble dèficit en serveis públics bàsics, sanitat i 

educació, com no podia ser d’una altra manera, colpejà 

els sectors més humils de la població, molt d’ells 

nouvinguts. Com ha recollit Parras, la major part dels 

8.000 estudiants de la vila no tenien places als tres 

 
106 Carta anònima a l’ajuntament del 28 de juliol de 1973, AMR, C. 

163. 
107 Carta a l’ajuntament del veïns de l’edifici Torre Blanca del 10 de 

maig del 1974, AMR, C. 167. 
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col·legis públics, així que una densa xarxa de més 10 

col·legis privats absorbia al voltant de 6.000 alumnes.108 

Així mateix, i per tal de cursar el batxillerat, els joves 

havien de desplaçar-se fins a Terrassa, circumstància que 

va suscitar nombroses queixes per part d’associacions de 

pares i mares.109 La construcció de l’Escola Joan 

Maragall, el 1975, pretenia apaivagar aquest 

malcontentament, però la mala qualitat de la construcció 

catalitzà les protestes entre professorat i alumnat, que 

arribaran a negar-se a emprar el transport públic en 

senyal de protesta.110   

Pel que fa a l’assistència sanitària, el dèficit era, si 

és possible, més aclaparador: només es disposava d’un 

metge de guàrdia per a tota la població. El control de les 

aigües les havia de realitzar una farmacèutica local i la 

recollida de brossa era insuficient, amb la qual cosa 

proliferaven les plagues de rates i d’altres animals 

vectors de malalties. 

Resulta una mica difícil creure que els nouvinguts 

es trobessin una ciutat com es relata al comercial. La 

realitat fou ben diferent i el fenomen migratori estigué, a 

més a més, esquitxat per la tragèdia de la riuada de la nit 

del 25 de setembre de 1962. Com recordava l’alcalde 

Manuel Murillo, la riada «costó muy caro a todos, ya que 

 
108 PARRAS, Jaume, La Transició..., p. 51-57. 
109 Carta a l’ajuntament del 16 de gener del 1974, AMR, C. 166. 
110 Els informes tècnics i les mencions a les protestes a un informe de 
l’aparellador municipal dels desperfectes a l’Escola Joan Maragall, 1 

d’agost del 1978. AGSGB 015, C. 354. 
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los unos se arruinaron, y a la mayoría les costó la vida y 

su desaparición».111 Més que una ciutat «bulliciosa, 

nómada e industrial»,112 ens trobem davant d’una ciutat 

fortament desigual en funció de l’espai i, com veurem 

ara, de l’extracció social i la procedència. La realitat 

quotidiana sobre la qual bastir un discurs de «l’explotació 

al barri», antagonista com a comunitats obreres a la visió 

especulativa de les elits locals i l’ajuntament, hi era i, en 

els darrers anys de la dictadura, es farien sentir amb força 

aquelles formes d’associacionisme. De fet, tenim 

constància d’aquests dèficits fonamentalment per les 

demandes veïnals, que anaren experimentant un auge en 

paral·lel a la construcció d’aquest associacionisme 

veïnal, que, en paraules de l’alcalde, esmicolaren la 

«unidad de la vida española».113 En definitiva, Murillo 

constatava l’eclosió d’aquesta societat civil alternativa a 

l’oficial, que, a través de les seues demandes, coadjuvà a 

la crisi de legitimitat del franquisme, incapaç de satisfer-

les. Aquesta erosió va tenir un escenari privilegiat i 

esquitxà les instàncies locals. Havia arribat el moment 

de, com assenyalaven els parcel·laris de la urbanització 

de Can Mir Castellnou, declarar la guerra «a la 

corrupción y el poderío del dinero».114 

 
111 MURILLO, 40 años..., p. 36. 
112 Op. cit, p. 123 
113 Op. cit, p. 172-173. 
114 AGSGB, 063, C. 701. El descontentament s’havia iniciat per la 
urbanització il·legal de la zona. «Memòria Ajunt. Urbanització Can 

Mir Castellnou», 6 d’abril del 1974, AGSGB, 013, C. 354. 
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Enderroc de Can Cabanyes amb què culminava l'urbanització de Les Torres. 

Fotografia: Josep Maria Roset / Arxiu Municipal de Rubí (AMRU). Imatge cedida per 

la família (1977). 

 

3.2. Fàbriques i tallers, vigilància i incentius 

A principis dels anys setanta la població activa de 

Rubí era d’unes 10.000 persones. Cinc any més tard, 

havia assolit la xifra de 14.000, una bona mostra de la 

capacitat d’absorció de mà d’obra que presentava la vila. 

De fet, molts treballadors i treballadores acudien de 

localitats properes a ocupar-se a les seues indústries. La 

taxa d’activitat, però, era d’entre el 60 i el 70 %, atesa la 

voluntat del règim de mantenir la dona fora del mercat 

laboral i, per tant, en el treball informal o domèstic. 

Tanmateix, aquesta afirmació hauria de resultar matisada. 

En funció dels rams, la presència femenina podia ser 

àmpliament majoritària. És el cas, per exemple, de 

Material Clínico, SA, on la majoria de les 500 persones 

que hi treballaven eren dones, així com els quadres 

sindicals destacats. Lluitar, en paraules de Mercedes 
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Yusta, no era, com veurem, un brandi popular a 

l’Espanya del desarrollismo, «cosa de hombres».115 

Val a dir que la direcció s’aprofitava de la 

composició femenina de la mà d’obra, tot i que les 

condicions a las tripas podrien il·lustrar bé l’estat de 

moltes fàbriques rubinenques: sous baixos, sense 

promoció de categories laborals, salari base escurçat per 

l’impost sobre el rendiment del treball personal (IRTP)116 

i les assegurances socials, intensos ritmes dels quals 

depenien les primes —amb el consegüent efecte de 

pressió psicològica i d’incentiu de la competència entre 

companyes de secció— i uns quadres directius i «caps de 

temps» autoritaris que generaven bones dosis 

d’animadversió.117  

A Rubricata118 va aparèixer, el 1973, un cens 

d’indústries per rams. Segons la publicació i les dades 

ofertes pel delegat comarcal de l’OSE, la distribució del 

total de 896 indústries era la següent: 105 empreses 

 
115 YUSTA RODRIGO, Mercedes, «Las mujeres en la resistencia 
antifranquista, un estado de la cuestión», a Arenal, 12:1 (2005), p. 5-

34. 
116 Com ha assenyalat S. Espuelas, l’Espanya franquista presentà un 

desenvolupament de la despesa social a través de les prestacions 

contributives que, conjuminat amb una fiscalitat marcadament 

regressiva, feia del règim un ens escassament redistributiu, en «La 

evolución del gasto social público en España, 1850-2005», Estudios 

de Historia Económica, Banco Central de España, núm. 63 (2013).  
117 «Material clínico», en Informaciones Obreras. Rubí, febrer de 

1976, núm. 1, AHCO 4546C631. 
118 29-IV-1973, p. 1 i 5. El contrast és força marcat si tenim en 
compte que durant els seixanta el nombre d’indústries era 

d’aproximadament 150. 
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tèxtils que ocupaven 2.500 persones, 156 del ram de la 

construcció que donaven treball a unes 1.000 persones, 

145 de metal·lúrgiques que n’ocupaven 7.500 i 490 de 

tipus mixt amb un total de 3.000 treballadors ocupats. Un 

butlletí obrer criticava el biaix de les xifres, ja que no es 

proporcionaven dades sobre la mida de les empreses, així 

com la manca de concreció sobre el concepte «mixtos», 

les condicions específiques de cada ram o els índexs de 

sinistralitat, totes dades força interessants de cara a 

desenvolupar una estratègia sindical a escala local.119 

Seguint Molinero i Ysàs,120 a Rubí els rams més 

conflictius tenien un pes important en la seua composició 

industrial: metall, tèxtil, construcció i químiques. 

Aquests, a banda d’ocupar la major part de la població 

treballadora espanyola, entorn del 44,49 % dels 

assalariats, també concentraven el 84,09 % dels 

conflictes, el 93,96 % dels treballadors que hi 

participaven i el 93,58 % de les hores de vaga. A Rubí, 

durant la primera meitat dels setanta, si hi sumem aquests 

rams obviant la xifra del «mixt», on per força s’ha de 

trobar comptabilitzat el ram químic, la xifra de població 

ocupada als sectors conflictius sobre el total era de prop 

del 79 % dels assalariats. El volum de les fàbriques era 

molt dispar també. En el cas de Barcelona, la xifra 

d’unitats productives amb més de 100 treballadors 

 
119 «Boletín informativo del Comité de Solidaridad de Rubí», 1 de 
maig de 1973, AHCO, 3466C555. 
120 Productores…, p. 119. 
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representava el 40,18 % del total, sent aquestes les més 

conflictives.121 

 
 

Octaveta datada el 9 de juliol de 1973 i elaborada per la Comisión Obrera de Josa. 

AHCO. 

 

A Rubí, la concentració en grans empreses podria 

haver estat major si tenim en compte que, per exemple, la 

JOSA aplegava entre 1.800 i 2.000 treballadors i 

constituïa ella sola més d’un quart del total del ram del 

metall (seguida d’altres empreses amb diversos centenars 

d’obrers). La concentració, en definitiva, podria haver 

estat major que la mitjana, la qual cosa hauria afavorit, 

així, elevades quotes de conflictivitat i el paper de «punta 

de llança» de determinades factories, com l’esmentada 

JOSA. La pluriocupació i les hores extres sovintejaven, 

esperonades per la necessitat d’uns salaris que, en cap 

 
121 Op. cit., p. 130. 
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cas, passaven, per als peons, de les 10.000 pessetes 

mensuals el 1971. Al llavors governador civil Pelayo 

Ros, de fet, li havien remès informes sobre el malestar 

que generaven els salaris, motiu pel qual n’havia demanat 

una relació al delegat provincial Socías Humbert. Les 

dades aportades corresponien a les fàbriques més 

importants i no incloïen en alguns casos les categories 

més baixes. Tot i així, la missiva reconeixia tímidament 

que no eren elevats.122 Eren, entre d’altres, les hores 

extres les que permetien a la patronal mantenir uns sous 

base baixos i, a més, provocar divisions entre els 

treballadors. És més, no fer hores extres fins i tot podia 

ser motiu de sospita per a les autoritats, sobretot tractant-

se d’una dona, que podia estar complementant els 

ingressos per «altres vies» poc decoroses.123 

Així mateix, podem suposar, sobretot pel que fa a 

la construcció, l’existència d’un índex de sinistralitat 

elevat, agreujat pels ritmes i el sistema de primes. 

Tanmateix, els accidents no se circumscrivien a aquest 

ram. El 22 de novembre del 1972 a l’AEG una planxa de 

diversos centenars de quilos colpejà Antonio Romero Ros 

al cap i li provocà la mort. Els serveis mèdics, únics per a 

les dues plantes de l’empresa, una a Terrassa i l’altra a 

Rubí, no van poder fer res per salvar-li la vida. La manca 

de serveis mèdics i les presses explicaven aquest accident 

 
122 Carta J. M. Socías Humbert a T. Pelayo Ros del 20 de gener de 

1972. AGSGB, C. 179. 
123 Podeu consultar el cas d’una treballadora de JOSA sobre la qual 
hi havia sospites. Carta del cap de la Policia Municipal a l’alcaldia 

del 14 de febrer de 1974, AMR, C. 166. 
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com de seguida, entre la tristesa i la ràbia, van manifestar 

nombrosos dels seus companys, que van mostrar la seua 

voluntat d’aturar en senyal de protesta. Per a un 

representant de l’empresa, interpel·lat per la policia, «los 

trabajadores de la nave desearon parar el trabajo, no por 

una reacción conflictiva, sino por manifestar serles 

sicológicamente imposible desarrollar su actividad 

normal». La policia completava l’argument afirmant que 

«[e]l representante de la empresa atribuyó esta reacción a 

la condición andaluza de la mayoría».124 

Llevat de les diferències salarials, els llocs i les 

condicions de treball presentaven una tipologia semblant, 

a grans trets, d’allò que acabem d’exposar. En finalitzar 

les llargues jornades, el retorn es produïa a aquells barris 

als quals fèiem referència. Treball i vida presentaven, 

sens dubte, fortes disparitats amb els d’altres convilatans 

en un espai on aquests molt probablement es trobaven, 

cosa que agreujava, així, la percepció d’aquesta 

desigualtat. Si bé no podem parlar, ni de bon tros, d’una 

total homogeneïtat en les condicions de vida i de treball, 

sí que existia la base material i l’experiència d’interessos 

compartits sobre la qual es bastirà el discurs del 

moviment obrer. 

 

 
124 Informe de J. Royo Segarra, delegat del Treball a la província, a 
T. Pelayo Ros del 24 de gener de 1973, AGSGB, Carp. Delegación 

Provincial de la OSE, 1973, C. 180. 
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4. El règim local: falangistes i empresaris 

 

El bloc històric que conformarà el franquisme 

tingué també una expressió en l’àmbit local. Serà contra 

aquesta que es bastiran identitats col·lectives 

antagòniques a partir de l’experiència de l’explotació i la 

repressió. Com han assenyalat Molinero i Ysàs,125 

acabada la guerra, a Rubí hi havia un total de 283 afiliats 

a la Falange, la major part dels quals eren grans 

propietaris agrícoles, industrials i comerciants. Acabat el 

conflicte, se’ls restituïren les propietats, en una vila que 

havia estat marcada, durant la guerra, per la força del 

moviment obrer i l’anarcosindicalisme en particular.126 

Els primers anys estigueren marcats per aquestes 

restitucions, les denúncies, la repressió i una total 

provisionalitat en el poder local fins a finals de la dècada 

del quaranta. Els cinquanta, en canvi, es trobaren marcats 

per una «moderació» de les autoritats locals amb 

l’alcaldia de José Fortino (1949-1962), més proper a 

sectors catòlics. Aquesta serà l’etapa del primer 

creixement desigual i precari de la vila. En part, aquest 

desenvolupament caòtic presentà conseqüències fins i tot 

dramàtiques. La riuada del setembre de 1962 escombrà 

aquests barris improvisats que havien crescut a l’entorn 

de la riera.  

 
125 Aproximació…, p. 220-280. 
126 Una missiva del 6 de juliol de 1937 de la federació local d’UGT a 
Largo Caballero demanava la seua intervenció, ja que el poble era 

«un feudo de la FAI». Carta cedida pels companys de la CGT. 
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La xifra oficial del moment fou d’unes 250 

víctimes mortals, fet que demostra que les persones més 

afectades foren sobretot nouvingudes i barraquistes, 

moltes absents al padró. La tragèdia, com recordava Pere 

Ysàs Ferrer a Rubricata, no hauria tingut la mateixa 

magnitud sense l’afany especulatiu del període, ja que 

«¿acaso no han contribuido [als efectes catastròfics de la 

riada] la inconsciencia o la poca conciencia vendiendo 

palmos de terreno para edificar viviendas que 

pertenecieron o pertenecían a la riera?».127 

En un breu lapse de temps, entre la marxa de 

Fortino i el 20 novembre del 1962 —«fecha tan 

señalada»—, 128 en què esdevé alcalde Manuel Murillo, 

se succeiran a l’alcaldia Miguel Rufé i Ramón Farrán, 

ambdós personalitats addictes que exerciran 7 mesos el 

primer i poc més d’un el segon. Sembla clar que la riada 

suposà un crisi política local en els termes en què es 

plantejava durant el franquisme: la substitució de l’antic 

gestor municipal per un altre de més addicte. Els dies 

següents al desastre, Rubricata129 feia crides a la «unitat» 

dels habitants de la vila —probablement com a indici de, 

si més no, murmuris crítics envers els esdeveniments i la 

seua gestió— i agraïa la participació solidària de la 

població en el rescat i el desenrunament. Així mateix, es 

va bastir un relat heroic i legitimador sobre el futur 

alcalde Murillo, qui s’hauria destacat en els moments 

 
127 Aproximació..., p. 268 
128 MURILLO, 40 años..., p .60. 
129 14-X-1962. 
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més complicats, així com sobre altres elits locals, 

sobretot de l’àmbit empresarial. Aquests havien permès 

que els treballadors de les seues empreses sortissin a 

participar en les tasques d’ajut «sin ninguna 

vacilación».130 També s’aprofitava l’avinentesa per 

recordar, en paraules de Rufé, la magnanimitat del 

caudillo, que havia visitat la població en dies posteriors 

als fets i promès que tornaria per veure-ho tot solucionat. 

La visita es repetiria el 19 de juny del 1963, moment en 

què es va beneir la primera ambulància de la localitat, 

cedida per Azamón i, per tant, amb matrícula britànica. 

En un curt període, Rubí mudà de batlle, de mossèn 

i de comandant de la plaça local de la Guàrdia Civil. 

Tanmateix, sota el règim franquista aquests canvis no 

degueren ser percebuts per una majoria com una crisi 

política, tot i que el mateix Murillo recull que un «ex-

cenetista» aprofità per realitzar pintades contra la 

corporació municipal quan aquesta estava rebent «los 

copos verdes» del Banc Central d’Espanya per a la 

reconstrucció.131 La destitució de Miguel Rufé —que 

passà a ser durant uns anys president de la Caixa Rural—
132 fou, però, una decisió política. El cas omís per part 

d’aquest davant les queixes d’un inspector provincial del 

Movimiento arran de la intervenció, en les tasques de 

rescat l’endemà de la riada, dels Minyons de Muntanya, 

grup titllat de «separatista», en motivà la remoció des del 

 
130 MURILLO, 40 años..., p. 48. 
131 Op, cit, p. 63. 
132 El GRA, GRUP FOTOGRÀFIC, Rubinencs del segle XX, Rubí, El 

Gra, 2001, p. 32. 
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Govern Civil. Malgrat aquesta versió oficial, 

l’esdeveniment podria haver estat una maniobra per tal 

que els sectors més durs accedissin al control del 

consistori. En els dies posteriors, una campanya de suport 

de la mateixa associació a l’exalcalde hauria estat 

avortada a Sabadell i a la Universitat de Barcelona,133 

indicis d’un cert grau d’associacionisme alternatiu a 

principis del seixanta. El substitut nomenat pel Govern 

Civil, després del període de provisionalitat, serà Manuel 

Murillo Iglesias, alcalde i cap local del Movimiento fins 

a la segona meitat dels setanta. La seua filiació falangista 

i la llarga trajectòria en les organitzacions del règim —de 

jefe provincial de cadetes y guías de la provincia de 

Barcelona, delegado local de Educación y Deportes, del 

Frente de Juventudes i del Local de Sindicatos a regidor i 

tinent d’alcalde amb Fortino— segurament el convertien 

en una persona de confiança. Murillo també fou receptor 

de distintes condecoracions per part del règim durant el 

seu exercici, en part perquè va mantenir fins al final una 

fidelitat absoluta a la jerarquia governativa en una 

conjuntura en què els ajuntaments passaven a estar sota 

control dels membres de l’oligarquia local. 

Els consistoris franquistes, estructuralment 

subalterns, actuaven sovint com a corretges de 

transmissió del règim i realitzaven tasques de control de 

la població. Si bé aquest model local aconseguí convertir 

 
133 «Informe Jefatura Superior de Policía, Brigada Regional de 

Información» al Govern Civil del 30 d’octubre de 1962, AGSGB, 
Carp. Corporaciones-Adm. Local, Secretaría Política, 1959-1975, C. 

1429. 
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durant la postguerra «els agitats ajuntaments d’antany en 

basses d’oli»,134 aquesta tranquil·litat es veurà 

trasbalsada a finals de la dècada dels seixanta. 

Amb Murillo podríem plantejar la hipòtesi del «gir 

falangista» de la corporació, lligada a l’oligarquia 

municipal. La seua correspondència amb el governador 

civil en què informava sobre qüestions «d’ordre públic» 

serà sostinguda i el fet de treballar als laboratoris químics 

de JOSA el convertia en un bon observador. Parras ha 

caracteritzat l’inici de l’exercici de Murillo com de «gir 

autoritari» de la corporació.135 Tot i que possiblement 

resulta més convenient, com deia a l’inici, parlar de «gir 

falangista», atesa la trajectòria del nou batlle. Una mena 

de xoc polític —en un moment de certa crisi de 

legitimitat provocada per la riuada— aprofitat per blindar 

el poder local i d’esclerotitzar el tímid teixit social de la 

vila. 

Tanmateix, ja sota l’influx del Concili Vaticà II de 

1962, els canvis produïts en algunes parròquies de la vila 

sí que tindran un sentit més progressista. Així, el mossèn 

Jaume Torrent de la parròquia del Bruc, amb l’ajuda 

d’altres capellans, s’havia de convertir en referència 

cultural de la vila, a banda d’impulsar Acció Catòlica i 

les JOC ja des de 1963. Mossèn Torrent, a més a més, 

escriurà missives al governador civil per protestar pel 

ritme lent d’algunes reconstruccions de la riuada que —el 

 
134 MARÍN, Martí, Els ajuntaments..., p. 488. 
135 PARRAS, Jaume, La Transició…, p. 38. 
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1966!— encara no s’havien ni encetat en alguns casos.136 

Així mateix, els canvis socioeconòmics i culturals de la 

vila, així com les situacions de desigualtat 

experimentades, portaran a una dinamització de la vila 

sobretot a finals dels seixanta i durant els setanta. En 

aquest sentit, Murillo recordava com durant aquest 

període els passejos d’antany donaren lloc a «copeos y 

tapeos en las barras de los bares, que han culminado con 

barras servidas por camareras, los pubs musicales y las 

primeras discotecas de ambiente oscuro y dudoso. [...] El 

baile tradicional del domingo en el Casino Español 

desapareció». Una dècada més tard, davant la supressió 

de la processó, un capellà local es queixava de la 

«evidente descristianización de nuestro pueblo, 

fenómeno no sólo local, pero sí más acentuado debido al 

crecimiento desmesurado de la villa en estos últimos 

años».137 Quelcom estava canviant. 

La corporació local, encapçalada per Murillo, 

comptà amb el suport de bona part dels industrials locals, 

com ara Emili Ricart Barceló, i alguns jerarques 

sindicals, alhora escollits representants dels terços 

 
136 Era el cas, per exemple, de la casa parroquial. Mentre mossèn 

Torrent es queixava del lamentable estat en el qual es trobava 

l’edifici des de la riuada, des del Ministerio de Vivienda advertien el 

governador civil, Antonio Ibáñez Freire, que l’endarreriment es devia 

a l’escassetat pressupostària adjudicada a la reconstrucció de les 

zones vallesanes afectades per les riuades. Cartes del 14 de gener de 

1966 i del 16 de febrer de 1966, respectivament,  AGSGB, Sub. 

Carp. Parròquia de Rubí, Carp. Adm. Local, Secretaría Política, C. 

1429. 
137 Carta a l'alcalde del mossèn de la parròquia de Sant Pere del 26 de 

juny de 1973, AMR, Correspondència sortida, C. 162. 
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corporatius. En aquest sentit, la correspondència mostra 

la «preocupació» constant de Murillo per ajudar els seus 

«amics». La identificació entre empresaris i règim 

resultà, amb el temps, evident entre alguns observadors 

quan afirmaven que «el fascista del alcalde y su camarilla 

de buitres han hecho de Rubí un “polo industrial” [...] un 

verdadero paraíso para los capitalistas».138 Era en 

aquestes qüestions, entre d’altres, on s’apreciava que el 

franquisme era fonamentalment un règim de classe. No 

només per aquesta percepció dels lligams indestriables 

entre autoritats franquistes i elits empresarials, sinó 

perquè «entre els seus principals objectius polítics hi 

havia el domini d’una classe sobre l’altra».139  

La patronal de la construcció, per exemple, pogué 

actuar a discreció en una vila prestada al creixement 

desbocat i l’especulació, emprant l’alcaldia per accelerar 

gestions i aconseguir adjudicacions. En aquest sentit, una 

circular del Sindicato de Construcción advertia a 

l’ajuntament la necessitat, obligatòria de fet, d’afiliar-se a 

l’Agrupación Nacional Sindical de Urbanizadores davant 

la sèrie de notícies que posaven «en entredicho la 

honorabilidad del urbanizador como profesional».140 

L’exhortació es produïa en una data tan avançada com era 

1973. Malgrat les amenaces d’exigir responsabilitats 

civils i penals, la repetició de l’ordre resultava indicatiu 

de l’escàs ressò i la impunitat d’aquests empresaris.  

 
138 Rubí Obrero, gener de 1972, AHCO, 0598C094. 
139 DOMÈNECH, X, Cambio político..., p. 223. 
140 Circular del Sindicato de la Construcción a l’alcaldia de Rubí del 

12 d’abril de 1973, AMR, C. 162. 
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Número de desembre de 1971 de la revista clandestina Rubí en lucha. Col·leció 

hemerogràfica de l’AHCO. 

En altres casos flagrants, que en canvi serveixen 

per il·lustrar la cultura empresarial durant el franquisme, 
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les autoritats es veien obligades a intervenir. Un informe 

sobre un empresari local ens proporciona un exemple 

sobre aquesta cultura sota el franquisme. Val a dir que 

malgrat tractar-se d’un cas extrem, que motivà la 

intervenció i la sanció per part de la Magistratura de 

Trabajo, el personatge sí que reuneix bona part de les 

pràctiques empresarials més esteses. L’expedient en 

qüestió arrencava arran d’una denúncia per 

l’endarreriment en el pagament dels salaris i de la paga 

extra del «18 de julio» i concloïa que l’empresari no tan 

sols no residia a la vila, sinó que era el propietari oficiós 

de l’establiment, en estar la titularitat a nom dels seus 

cunyats. Així mateix, cinc dels seus empleats es trobaven 

en situació irregular, fet pel qual ja havia estat objecte de 

sanció en una ocasió anterior, alhora que mentia sobre el 

seu nivell d’estudis (afirmava que era enginyer). Tot i que 

s’identificava com a excautivo i jefe de bandera, els seus 

antecedents semblaven fingits «para obtener alguna 

ventaja» entre les autoritats polítiques o davant dels 

creditors. De fet, s’havia efectuat la seua baixa de 

Falange feia temps per inactivitat.141  

En definitiva, allò que observem és un cultura 

empresarial que es caracteritzava per ser autoritària i 

discrecional. També, com assenyalava el butlletí Rubí en 

lucha, per actituds marcades per un «paternalismo 

 
141 Informe al Govern Civil sobre un empresari del 29-VII-67 i del 
11-VII-1967, AGSGB, Sub. Carp. Parroquia de Rubí, Carp. Adm. 

Local, Secretaría Política, C. 1429. 
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burgués [...] aterrador», com ara als Talleres ABSA.142 

Però aquest empresariat es trobava, com hem vist, 

estretament lligat al règim i les autoritats polítiques, i es 

beneficiava d’un marc normatiu i d’un model «sindical 

de submissió» que impedia l’organització autònoma dels 

treballadors.143 Les petites i mitjanes empreses, com 

ABSA, conformaven una part important del teixit 

productiu local. 

Val a dir que les estratègies, pràctiques i actituds 

patronals orientades al control de la mà d’obra a les 

mitjanes, grans i molt grans empreses eren força 

distintes. La tímida «liberalització» de la negociació 

col·lectiva de finals dels cinquanta, però sobretot durant 

els seixanta, la concentració de grans quantitats de mà 

d’obra, la divisió tècnica del treball i la progressiva 

implantació dels sistemes d’OCT promogueren la 

necessitat per part de les direccions de negociar més amb 

els treballadors. Tanmateix, aquesta realitat i la voluntat 

d’augmentar la productivitat no comportà que aquestes 

empreses i els seus quadres tècnics adoptessin sempre 

actituds conciliadores, sinó que no dubtaren a recórrer a 

la coerció i la repressió, amb la connivència de les 

autoritats locals, quan les demandes dels treballadors 

excedien allò que estaven disposats a concedir.   

 
142 Rubí en lucha, desembre de 1971, AHCO, 1777C153. 
143 SAGARDOY BENGOECHEA, José Antonio  y LEÓN 
BLANCO, David, El poder sindical en España, Barcelona, 

Planeta/IEE, 1982, p. 44.  
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5. Conflictivitat laboral al Rubí del tardofranquisme 

(1970-1976/77) 

 

5.1. Orígens: el «nou» moviment obrer a Rubí 

Parlar d’un punt i a part en el desenvolupament del 

moviment obrer es cada volta més difícil. La metàfora 

presentada per Domènech del «vi vell en copes noves»144 

em sembla útil a l’hora de descriure la naturalesa 

d’aquest moviment social. Tradició i memòria se 

sintetitzaran amb l’experiència de la vida als suburbis i el 

treball a tallers, fàbriques o obres. En el cas de les dones 

militants, per exemple, ja s’ha destacat la importància de 

la tradició familiar en la transmissió de valors i cultures 

polítiques,145 així com d’una «postmemòria» de les 

lluites obreres pretèrites. Així mateix, la tendència a 

tractar els immigrants, des de models explicatius macro, 

com gairebé subjectes sense història o memòria ha deixat 

pas a l’estudi de les xarxes, la vida als barris i els nòduls 

organitzatius (organitzacions catòliques obreres, 

associacions de veïns, assistents socials, cases regionals, 

cèl·lules militants, etc.) en tant que factors coadjuvants 

en la gènesi d’una «nova» identitat obrera. Identitat que 

metabolitzarà els canvis socioeconòmics i que bastirà un 

 
144 DOMÈNECH, Cambio político…, p. 17 
145 BORDERIAS, C.; BORELL, M.; IBARZ, J.; VILLAR, C., «Los 

eslabones perdidos del sindicalismo democrático, la militancia 
femenina de las CCOO de Catalunya durante el franquismo», en 

Historia Contemporánea, núm. 26 (2003), p. 161-206. 
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relat sobre la realitat que l’envoltava i on la idea de 

l’explotació ocuparà un lloc central. 

Rubí no en serà una excepció: si als anys setanta la 

població nascuda a la vila i a la província de Barcelona 

sumava el 50 % dels rubinencs —26,9 i 23,1 %, 

respectivament—, un 45 % provenia de la resta de 

l’Estat, especialment d’Andalusia. Moltes d’aquestes 

persones no haurien marxat per motius únicament 

econòmics, sinó que en algun cas la decisió de marxar 

podia tenir un mòbil polític. Com recorda el dirigent de 

CCOO Luis Romero, que recorregué el dur camí de 

l’emigració, «la dictadura acabó obligándome a 

abandonar mi tierra», i fou acollit a Barcelona per un 

camarada.146 La militància, en aquest cas, també era una 

sort de xarxa de solidaritat que afavorí la reconnexió dels 

efectius als llocs d’arribada. Així mateix, molts dels qui 

passaren per la presó per mantenir una activitat política 

es van veure obligats a marxar, nodrint en alguns casos, 

ja des de l’anonimat, les organitzacions antifranquistes al 

seu lloc d’arribada.147 

Per al cas de Rubí ens movem en el terreny de la 

hipòtesi, ja que no hem trobat cap evidència concloent 

d’aquest fenomen d’autoreconeixement com a comunitat 

de classe, com a comunitat obrera, si més no al llarg dels 

seixanta. Tanmateix, la presència d’organitzacions 

cristianes i la tasca de les parròquies —com la de Sant 

 
146 ROMERO, Luis, Textos biográficos, Barcelona, DeBarris, 2010, 

p. 49. 
147 Op. cit., p. 29. 
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Josep Obrer a Ca n’Oriol o la de mossèn Torrent—, en un 

moment de «gir falangista» local, podrien haver 

coadjuvat a la realització d’aquest autoreconeixement. 

Una altra qüestió seria l’aportació d’un grup fonamental 

per comprendre aquest procés: la militància comunista. 

Per a la dècada dels seixanta aquesta és difícil de 

rastrejar, tot i que, com he dit adés i com ocorregué a 

altres poblacions vallesanes, és possible que alguns 

migrants hi tinguessin un paper fonamental. En aquest 

sentit, si bé la primera Comissió Obrera de Barcelona fou 

creada el 20 de novembre de 1964 a la gairebé mítica 

assemblea de Sant Medir, l’extensió a la resta del territori 

encara trigaria uns anys, amb «l’operació rasclet», en el 

marc de les eleccions sindicals i la creació de la 

CONC.148 Aquest fou el cas de, per exemple, Sabadell.149  

També s’ha assenyalat que les lluites obreres de la 

construcció a les obres de la Universitat Autònoma i 

Badia «tingueren un paper decisiu per estendre les 

CCOO al Vallès i connectar activistes de distintes 

poblacions». Així mateix, els acomiadats durant aquests 

conflictes, alguns dels quals entraren a treballar a la 

JOSA, podrien haver tingut un paper fonamental en 

l’extensió i la consolidació de les CCOO a Rubí.150 

 
148 MOLINERO, C.; TÉBAR, J. i YSÀS, P., «Comisiones Obreras de 

Cataluña: de movimiento sociopolítico a Confederación Sindical», a 

RUIZ, D., Historia de ..., p. 69-107, sobretot p. 79-88. També podeu 

consultar el clàssic de HUERTAS CLAVERIA, J. M., Obrers..., p. 

342-344. 
149 DOMÈNECH, Quan el carrer..., p. 65. 
150 Així ho recull MOTA MUÑOZ, Mis manos..., p. 61. 



82 

La cerca de factors exògens i la centralitat de les 

CCOO, però, desdibuixa, al nostre parer, el fet que la 

vila, atesa la seua creixent fisonomia industrial i 

suburbial, fou bressol de conflictes i, per tant, de 

politització. Ja als anys quaranta, a Manufactures Sedó 

aparegué un cartell anònim en senyal de protesta,151 gest 

que podríem emmarcar com un acte de resistència152 i 

l’indici d’un rebuig cap al règim probablement estès 

entre la població treballadora. Una altra qüestió és que 

d’aquests fets aïllats, que es mantingueren en el temps, 

cristal·litzés algun tipus d’organització, la qual cosa 

resultava extremadament complicada en un moment de 

desfeta absoluta del moviment obrer i d’una acusada 

repressió. A més a més, la mida de la població 

probablement dificultà la realització d’accions i 

l’organització, alhora que es romania en l’anonimat, 

factor que amb tota seguretat ajudà a inhibir la protesta. 

Una altra hipòtesi podria ser que l’influx de l’AEG de 

Terrassa i Rubí fos un catalitzador de la protesta, l’indret 

on es formaren els primers activistes obrers que actuarien 

a la vila. Tot i que les assemblees es realitzaven a 

esglésies de la veïna Terrassa —on, interrogat per la 

policia, mossèn Agustí Daura Melich responia que «para 

él era un honor ceder la iglesia, como hizo Cristo, con los 

 
151 MOLINERO, C. i YSÀS, P., Productores..., p. 29-30. 
152 Entès aquest com una reacció individual en la quotidianitat que, 

en certa mesura, deslegitimen o debiliten el sistema des de baix. 
Citat a YUSTA RODRIGO, Mercedes, «Las mujeres en la 

resistencia..., p. 11. 
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pobres»,153 alhora que se l’acusava de llençar consignes i 

d’encoratjar les persones reunides en assemblea—, la 

presència d’habitants de Rubí apareix reflectida als 

informes policials. És el cas d’una assemblea de 

treballadors de l’AEG al barri egarenc de Ca n’Anglada, 

on «un joven de Rubí, rubio, bajito» arengava els seus 

companys a endavant amb el conflicte mentre, alhora, 

posava al dia de l’estat de la caixa de resistència, nodrida 

per alguns treballadors que havien decidit tornar a 

treballar i pels companys de l’AEG alemanya.154 De fet, 

molts dels 300 treballadors acomiadats d’aquesta 

empresa el 1970 es concentraran a les obres esmentades 

de l’Autònoma i Ciutat Badia, cosa que explica, en part, 

la gran conflictivitat que experimentà el ram.155 

El 17 de març de 1968 havien aparegut tot un 

seguit de pintades «subversives» a diferents localitats del 

Vallès. A Rubí aquestes foren realitzades a les façanes de 

les empreses Huecograbados i Timesa y Sedó, amb 

consignes contra l’OSE, contra els acomiadaments —

indicis que alguna mena de conflicte podia haver tingut 

lloc en aquestes dues empreses, o bé els mètodes de la 

patronal hi eren especialment durs— i per la constitució 

de CCOO.156 Uns dies abans, el mateix Murillo advertia 

 
153 «Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía», del 15 de 

març de 1970. AGSGB, Carp. Informes laborales Jefatura Superior 

de Policía, 1970-1974, C. 467. 
154 Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía, del 19 d’abril 

de 1970, AGSGB, C. 468. 
155 DOMÈNECH, Quan el carrer..., p. 128. 
156 Nota informativa de la Direcció General de Guàrdia Civil al 

governador civil del 19 de febrer de 1968, AGSGB, C. 701. 
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sobre l’aparició de fullets de les Comissions Obreres 

Juvenils (COJ) amb crides a formar CCOO a empreses, 

barriades i als llocs on no existien formes 

d’autoorganització obrera, la qual cosa testimonia el 

caràcter sociopolític de les CCOO catalanes. Segons 

l’alcalde, però, aquestes no haurien causat «la menor 

reacción o importancia entre la población»,157 indicant el 

menysteniment per part de les autoritats d’aquesta nova 

forma organitzativa. Percepció, cal dir, que canvià 

ràpidament en els propers mesos i anys. Així mateix, el 

30 d’abril altres fullets apareguts, signats aquest cop pel 

PSUC, feien una crida a realitzar una concentració a la 

plaça Dr. Pearson i aturades a peu de màquina de cara a 

escalfar el Primer de Maig,158 convocatòria que molt 

probablement fou un fracàs atesa l’absència d’informes 

policials en aquest àmbit. Tot plegat, indica l’inici d’una 

efervescència política que, malgrat ser molt limitada, 

trencava la calma que regnava a la població. 

Poc temps després, el juny de 1968, altres fullets 

apareguts als carrers servien per donar a conèixer 

l’existència de les CCOO de Rubí.159 Segons aquests, les 

CCOO apareixien per plantar cara a l’explotació a barris i 

empreses que patia la classe treballadora. Tot plegat en 

un context de contraofensiva del règim marcat per la 

«il·legalització» de les CCOO, al març de 1967, ara 

 
157 Carta de Murillo al governador civil del 5 de març de 1968, 

AGSGB, C. 701. 
158 Fullet “Unámonos todos en la lucha del día 30”, AGSGB, C. 701. 
159 Nota informativa de la Direcció General de Guàrdia Civil al 

governador civil de l’1 de juliol de 1968, AGSGB, C. 701. 
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considerades com una organització «subversiva»,160 la 

congelació salarial i la suspensió de la negociació 

col·lectiva, aprovada el novembre de 1967. Poc temps 

després, en el marc d’aquesta espiral repressiva, caldria 

afegir-hi l’estat d’excepció de gener de 1969.161 Però 

tornem als fullets. Aquests, a banda de carregar contra les 

mesures generals aprovades pel govern, criticaven els 

elevats índexs de producció exigits amb l’exemple 

concret de l’empresa Pich Aguilera. Ara bé, aquestes 

pràctiques abusives, que vulneraven els reglaments 

establerts, també es produïen a altres empreses, com ara 

Can Sedó, JOSA, Tecnomatic, Material Clínico i 

Planchistería F. Campos, tot plegat amb la connivència 

explícita de l’OSE, que era acusada d’estar al servei de la 

patronal. La denúncia, però, no acabava aquí, sinó que 

combinava les males condicions als barris de Ca n’Oriol, 

«donde no hay ni una calle asfaltada» o a El Pinar on, a 

més de les deficiències en serveis, sectors sencers no 

tenien llum i es demanava l’exorbitant xifra d’entre 8.000 

i 10.000 pessetes per habitatge per portar-los-la. De la 

mateixa manera, les crítiques s’estenien a l’abastiment 

d’aigua, que, com s’ha vist, era força deficitari per a tota 

la població. D’aquesta manera s’avançava en l’articulació 

d’allò que podríem anomenar una cadena de demandes 

agrupades sota el significant de la pertinença a una classe 

social oposada a les elits franquistes. 

 
160 A partir de l’informe de febrer de 1967, Comisiones Obreras y el 
Partido Comunista. YSÀS, Disidencia y…, p. 93-94. 
161 DOMÈNECH, Quan el carrer..., p. 99. 
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Missa del Gall oficiada per Lluís Caparró, capellà obrer d'El Pinar. Fotografia: Josep 

Maria Roset / AMRU. Imatge cedida per la família (1977). 

 

La síntesi entre l’experiència dels obrers que 

haurien participat o, fins i tot, dirigit algun tipus de 

conflicte i l’extensió de la forma organitzativa concreta 

de les CCOO i la reaparició del PSUC —a què 

s’afegirien altres organitzacions polítiques més 

endavant—162 marcarien l’inici d’una lenta crisi 

d’hegemonia del franquisme a escala local i el 

desenvolupament d’una societat civil alternativa que, 

com veurem ara de seguida, es desenvolupà de manera 

 
162 Altres organitzacions com PTE, LCR, LC, MC, BR-OCE, PORE 

(1974), etc. La quantitat de sigles no ens ha de fer oblidar que, com 

assenyala Fernando Fernández a l’entrevista «hi havia gent» en 

aquestes organitzacions, que, com ell mateix esclaria, volia dir una o 

dues persones. Els minsos efectius militants eren una realitat, més si 
els comparem amb el PSUC o amb les CCOO. Entrevista a Fernando 

Fernández Jiménez. AHCO. 
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paral·lela a la conflictivitat, a partir dels inicis de la 

dècada dels setanta. 

 

5.2. 1970-1971: un tempteig i un esclat 

L’estat d’excepció declarat per la dictadura el 24 de 

gener de 1969 i la repressió desfermada suposà un colp 

per a l’oposició antifranquista i el moviment obrer. 

Malgrat haver declarat el desmantellament de l’oposició, 

«l’estat d’excepció va enfortir més l’oposició que la 

dictadura», que donava, o almenys així era percebut pels 

activistes i militants, signes de feblesa.163 De fet, des 

d’aleshores s’establí una mena de «cercle virtuós» en el 

qual la conflictivitat nodria els efectius del moviment 

obrer, que alhora era objecte de més repressió, que 

disparava o radicalitzava les quotes d’aquesta 

conflictivitat, que, a la llarga, tingué efectes determinants 

sobre el règim polític.164 

L’any 1970 fou el més conflictiu dels experimentats 

fins aleshores. Rubí no serà en aquest cas cap excepció, 

sinó que el malcontent i la protesta obrera esclataren a la 

vila per quedar-s’hi. El 24 de gener de 1970 el consistori 

celebrava, amb visita del governador Pelayo Ros inclosa, 

el XXXI aniversari de la «Liberación» de la població. 

Però poques setmanes després l’atenció de la vila es 

 
163 MOLINERO, C i YSÀS, P, Els anys del…, p. 81. 
164 MOLINERO, TÉBAR, YSÀS, “Comisiones obreras…”, a 

Historia de CCOO..., p. 88. 
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dirigia cap a un altre lloc. El 25 de febrer tenia lloc, a 

l’empresa Vicente Campos, una aturada de més d’una 

hora de durada a la secció de planxisteria en solidaritat 

amb un company sancionat per la direcció per haver 

desobeït l’encarregat.165 Aquest conat fou immediatament 

desmentit, sense, però, obrir una investigació completa 

sobre els esdeveniments i qualificant els fets reportats als 

mitjans d’«inexactes».166 Aquesta actitud mostrava 

encara l’autoconfiança de les autoritats, incapaces de 

concebre un enrariment de la situació sociolaboral a la 

població. 

Poc després, durant el mes abril, amb motiu de les 

negociacions obertes de cara a aprovar el conveni local 

del ram siderometal·lúrgic, es produïren noves 

irregularitats, aquest cop a la JOSA. Diversos 

«productores» havien decidit, aparentment seguint una 

consigna llençada per uns fullets apareguts a l’empresa, 

deixar de realitzar hores extres de cara a reforçar la 

posició en les negociacions en curs.167 Aquesta situació 

es mantindria els dies següents i a les reivindicacions, 

s’hi va sumar una reducció dels ritmes. Més treballadors 

s’uniren a la protesta atès el malcontent que havia generat 

la proposta de conveni de la direcció, fins al punt que la 

 
165 Informe del servei d’informació de la 411a Comandància de la 

Guàrdia Civil al governador civil del 26 de febrer de 1970, AGSGB, 

Carp. 1753-III, 1971, Informes laborales, C. 93. 
166 Nota informativa de la Guàrdia Civil al governador civil del 5 de 

març de 1970, AGSGB, op. cit. 
167 Carta de Murillo al governador civil del 23 d’abril de 1970, 

AGSGB, C. 701. 
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situació va ser considerada com de conflicte. Si el conat 

de Vicente Campos no havia suscitat tanta preocupació, 

malgrat tractar-se d’una empresa on treballaven 300 

persones, el cas de JOSA sí que ho feia. Dels 1.500 

«productores» que aleshores hi treballaven, gairebé la 

totalitat dels de la secció de tallers, unes 1.360 persones, 

havien decidit boicotejar les extres davant l’oferta de 

conveni realitzada per la direcció, seguint, com deia, les 

proclames dels pasquins apareguts a la fàbrica i on es 

demanava sostenir aquesta acció durant els dies 23, 24 i 

25. L’objectiu? Aconseguir una base salarial mínima 

d’unes 1.800 pessetes. Els representants sindicals van 

negociar novament amb la direcció de l’empresa i van 

aconseguir certes millores, que, tanmateix, no van ser del 

gust de la majoria. Així doncs, es va mantenir el boicot a 

les extres i la reducció dels ritmes de producció, i es va 

realitzar una contraoferta d’un augment lineal de 400 

pessetes setmanals que l’empresa refusà. Del 28 al 30 

continuà la pressió per part de la plantilla fins que la 

direcció oferí, el 4 de maig, minses millores, com ara 5 

minuts menys de jornada i la mateixa quantitat més per 

esmorzar i estudiar, una fórmula per compensar 

econòmicament la deducció de l’impost d’utilitats. 

Aquesta sembla que fou acceptada i l’activitat es 

reprengué amb normalitat.168 

Probablement, i si s’ha de jutjar per la conflictivitat 

a l’any següent, més que acceptar les condicions es 

 
168 «Informe en relación con la empresa fábrica electrotécnica JOSA, 

SA», del 6 de maig de 1970, AGSGB, C. 701. 
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produí una aturada tàctica del conflicte davant la 

intransigència de la direcció i de cara a acumular forces i 

reforçar l’organització dels treballadors. Així mateix, es 

perfilà a la vila una de les reivindicacions que esdevindrà 

leitmotiv del moviment obrer: els augments lineals de 

salaris, indicadors de certa consciència de classe, atès que 

aquests, en termes relatius, beneficiaven més les 

categories salarials més baixes. Les demandes salarials, 

com sabien els mateixos sindicalistes, servien per 

legitimar poderosament les protestes en un context 

marcat per la inflació. L’augment generalitzat de la 

conflictivitat als setanta motivà una resposta coercitiva 

per part del règim que es traduí en una forta onada 

repressiva en la qual cal emmarcar el procés de Burgos 

de finals de 1970 —o l’assassinat del obrers a Granada el 

juliol d’aquell any— i l’estat d’excepció. Com a resposta 

tingué lloc una onada de conflictes solidaris que 

suscitaren aquests dos esdeveniments, primer, a 

Guipúscoa i, després, a la resta de l’Estat. Així mateix, el 

règim abandonà tota vel·leïtat d’aprofundir en un model 

sindical «participatiu» davant d’un de submissió, amb la 

qual cosa s’inicià la llarga transició cap a un model de 

tipus «dialèctic». 

A Rubí les experiències adquirides cristal·litzarien 

l’any següent en l’extensió de l’organització als llocs de 

treball, l’augment de la conflictivitat i l’establiment de la 

JOSA com a fàbrica «referent» de la localitat. Si l’any 

1970 havia estat una mena de tempteig, el 1971 serà 

recordat a Rubí com l’any de l’esclat. Els primers 
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símptomes de malcontent estigueren relacionats amb un 

expedient de crisi a Vicente Campos, que pretenia 

acomiadar, per un període de 6 mesos, un terç de les 300 

persones ocupades.169 Així mateix, durant aquest any 

tindrà lloc la vaga del ram de l’aigua a la comarca del 

Vallès i els conflictes de la construcció a les obres de 

Ciutat Badia i l’Autònoma, als quals he fet referència 

adés, coadjuvant així a la creació d’un clima de 

conflictivitat obrera en el marc de la negociació del 

conveni. Al sector de la construcció, on la precarietat i les 

males condicions motivaren la necessitat del conflicte 

col·lectiu, afavorit per l’elevada presència de dirigents 

obrers, per plantejar demandes davant el tancament del 

règim, tingueren lloc conflictes laborals.  

El tancament de règim fou visible a través de la 

repressió i la renovació de només un 50 % dels càrrecs a 

les eleccions sindicals d’aquell any. A Rubí, però, serà a 

finals d’any quan començaran a donar-se els primers 

indicis de conflictivitat importants a la vila. Les 

«anomalies» haurien començat a la JOSA, on el 

malcontent respecte del conveni signat el maig de l’any 

anterior era generalitzat. A l’abril ja s’havia demanat un 

conveni propi de fàbrica que preveiés un augment lineal 

de 500 pessetes setmanals —posteriorment es rebaixà la 

xifra a 250 pessetes per tal de facilitar la negociació amb 

l’empresa— i com a mesura de pressió durant 24 dies 

d’aquell mateix mes s’havien reduït els ritmes. L’empresa 

 
169 Informe de la comandància de la GC al governador civil del 8-II-

1971, AGSGB, Carp. Anys 1970-1973, C. 93. 
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acceptà la negociació del conveni amb els representants 

sindicals sense, però, acceptar augments salarials, la qual 

cosa va provocar el bloqueig de la situació.  

 
 

Número de desembre de 1971 de la revista clandestina Rubí Obrero, editada per la 

USO. Col·leció hemerogràfica de l’AHCO. 
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La lluita es tornà a emprendre al novembre, 

concretament els dies 15 i 16, quan van tenir lloc 

assemblees i 7 hores d’aturades per tal de demostrar la 

unitat i la força i de desautoritzar els representants 

sindicals oficials de l’OSE. Davant aquesta demostració 

de força, i sense poder comptar amb els enllaços i jurats 

per tal de rebaixar el conflicte, l’empresa es va veure 

finalment obligada a cedir a les demandes.170 Va acceptar 

l’augment de manera immediata, així com desvincular-se 

del conveni local i iniciar la negociació d’un de nou. 

Com advertia Murillo,171 els èxits obtinguts havien 

encoratjat el personal de la fàbrica, sobretot el de tallers, 

tot i que des d’oficines s’havien rebut mostres de 

solidaritat, cosa que afermava una posició de força de 

cara a les negociacions, que prenien, segons el batlle, un 

«mal cariz». Així mateix, advertia que rere l’organització 

dels esdeveniments es trobava la Coordinadora de 

Comissions Obreres de Rubí (més endavant els fullets 

apareixerien signats també per la USO) i elements 

desestabilitzadors vinguts de Terrassa, i que els motius 

havien estat estrictament «extralaborals». Tanmateix, el 

més preocupant no era això, sinó que imitant la lluita de 

la JOSA, el conflicte s’havia estès a altres empreses. 

Relámpago Zipp, amb 450 persones ocupades, hauria 

aturat totalment i hauria obligat, doncs, l’empresa a cedir 

i augmentar els salaris en 250 pessetes. Un cop 

 
170 “¡A todos los trabajadores de Rubí, triunfo en JOSA!”, aparegut 

als banys de la mateixa empresa i remès per Murillo al governador 
civil, AGSGB, C. 701. 
171 Op. cit. 
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aconseguida la reivindicació, tornaven a treballar. Així 

mateix, Huecograbado Francino i Tecnomatic, SA, amb 

300 i 250 persones ocupades, respectivament, haurien 

aturat o anunciat aturades a causa també de 

reivindicacions salarials. Aquestes empreses, més la 

JOSA, sumaven gairebé la meitat dels treballadors del 

ram del metall. Entre els impulsors d’aquest moviment 

«subversiu» sense precedents a la vila semblaven trobar-

se, segons Murillo, elements de les JOC i «dos 

pseudojesuitas» residents al barri obrer d’El Pinar. 

L’alcalde suggeria que la Brigada Político Social (BPS) 

els seguís i detingués. 

Els dies següents s’afegirien a les demandes 

d’augments salarials Ruedas Álex, Linden y Gerhard i 

Tymesa amb 85, 225 i 140 persones ocupades, 

respectivament. Davant la promesa de revisar les 

reivindicacions el dia 27 de novembre els ritmes de 

treball es reduïren i es deixaren de realitzar hores extres. 

En resposta, dues unitats de la BPS es reunien amb 

l’alcalde per tal de recaptar tota la informació possible.172 

Uns dies més tard Tymesa havia aturat totalment. A Pujol 

y Tarragó i Material Clínico, amb 80 i 250 treballadors 

respectivament, es començaven a registrar aturades i 

alteracions dels ritmes.173 Finalment, el 30 de novembre, 

mentre Tymesa i Pujol y Tarragó retornaven al treball, a 

Filosa, amb 90 treballadors, corria el rumor que es 

 
172 Carta de Murillo al Govern Civil del 26 de novembre de 1971, 

AGSGB, C. 701. 
173 Carta de Murillo al Govern Civil del 27 de novembre de 1971, 

AGSGB, C. 701. 
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produiria una aturada total. Tecnomatic mantenia ritmes 

lents i a Belfintex les 200 persones que hi treballaven es 

trobaven en espera de la intervenció de l’inspector de 

Treball, sense descartar, però, una aturada total.174 En un 

lapse breu de dies, nombroses empreses experimentaven 

algun tipus de conflictivitat. Les autoritats van respondre 

desplegant la policia a la vila, davant el que consideraven 

un problema d’ordre públic. La patronal tampoc ajudava, 

promovent respostes dures com la de Material Clínico, 

«las tripas», on l’aturada total motivà un tancament 

patronal o locaut i l’enviament d’una carta 

d’acomiadament a tota la plantilla.  

Els trasbals definitiu arribaria al novembre, la qual 

cosa feia periclitar aquella imatge idíl·lica de l’anunci de 

diari. Les demandes d’augments salarials, en un context 

d’encariment de la vida, havien estat capaces de generar 

l’adhesió dels treballadors i, amb l’ajuda de minories 

militants, havien passat a l’acció i havien superat la por 

per uns moments. La reacció, però, no es feu esperar, 

com hem vist, tot i que amb resultats paradoxals. Pocs 

dies després, al desembre del mateix any, la direcció de la 

JOSA decidí acomiadar Ángel Perera, probablement 

perquè aquest s’havia destacat en les lluites anteriors. 

Així, una fàbrica en què s’havia produït el retorn a la 

normalitat després de l’èxit de les mobilitzacions inicià 

un conflicte solidari per reclamar la readmissió del 

company. Si les demandes d’augments havien produït 

 
174 Carta de Murillo al Govern Civil del 30 de novembre de 1971, 

AGSGB, C. 701. 
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conflictes, serà la solidaritat allò que servirà com a 

detonant d’una nova onada de vagues. «La chispa», 

certament, fou la JOSA i es va estendre de nou a altres 

empreses de la vila. Novament, rebé el tractament de 

problema d’ordre públic. Només una missiva del 

governador civil al president de la Subcomisión Nacional 

de Precios ens proporciona una pista. A la carta, s’hi 

demanava que no s’augmentessin les tarifes del transport 

públic, atès «el ambiente laboral delicado» i tractant 

d’impedir qualsevol encariment de la vida que suposés 

una «fricción».175 Les autoritats sabien perfectament que 

un empitjorament de les condicions de vida als barris 

esperonaria el malcontent obrer. Fàbrica i barri eren, en 

aquest sentit, vasos comunicants.  

A la situació d’impasse de Material Clínico, on 

després del locaut i els acomiadaments massius l’empresa 

tractava de readmetre selectivament els treballadors, 

realitzant visites «casa por casa buscando a los más 

dóciles», o almenys això deia la premsa clandestina,176 

s’hi afegí l’aturada total de dues setmanes a JOSA. La 

direcció també respongué en aquest cas amb el tancament 

i impedí l’accés dels vaguistes a la planta. S’encetà així 

una de les primeres ocupacions massives d’espai públic a 

la vila en forma d’una gran manifestació que va recórrer 

els carrers de la població apel·lant a la solidaritat. La 

intervenció policial, amb càrregues especialment cruentes 

 
175 Telegrama del 4 de desembre de 1971, AGSGB, C. 227. 
176 Rubí en lucha, desembre de 1971, AHCO, 1777C153. 
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contra les dones dels treballadors,177 produí una dispersió 

i unes 500 persones tractaren de refugiar-se a l’Escola 

Maristes del centre de la localitat per tal de realitzar-hi 

una assemblea. Tanmateix, la policia ho impedí i els 

manifestants tornaren a trobar-se al carrer tractant de 

marxar cap al complex 25 de Septiembre. A l’altura de la 

benzinera, però, una nova càrrega, aquest cop de la 

Guàrdia Civil, aconseguí finalment dispersar la 

manifestació.178 La brutalitat policial generà «mucho 

miedo» i «horror» entre les persones participants. No 

s’ha d’oblidar que l’assassinat d’Antonio Ruiz Villalba 

en el marc de les vagues a la Seat era encara recent. Però 

la repressió no finalitzà aquí: poc després es produïren 

detencions i 6 obrers de la JOSA foren processats pel 

Tribunal de Orden Público (TOP) i almenys 3 foren 

condemnats per «manifestación no pacífica».179 Aquests 

esdeveniments, i un rebuig estès a la repressió 

desfermada, van quedar marcats en la memòria 

col·lectiva de la vila. El conflicte encara continuava el 

dia 19 de desembre i, fins i tot, aconseguia aparèixer al 

Rubricata, una rara avis en la publicació local.180 Les 

vagues i la repressió, tot denunciant l’existència de 

 
177 Dues dones, una de les quals embarassada, foren greument ferides 

en aquest enfrontament. «Prensa obrera», Ed. Comissions de Barris i 

Fàbriques del Baix Llobregat núm. 2, gener de 1972. 
178 Rubí Obrero, gener de 1972, AHCO, 0598C094. 
179 Resolució del Jutjat d’Ordre Públic núm. 1 a l’alcaldia del 20 de 

juny de 1974, AMR, C. 169. En aquest cas els tres obrers, de 38, 30 i 

26 anys, un originari de Màlaga, un de Granada i un de Móra d’Ebre 

respectivament, seran condemnats a 3 mesos de «arresto mayor». 
180 Rubricata, 19-XII-1971. Val a dir que la notícia és una petita 

columna d’aproximadament deu línies. 
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persones ferides greus, tingueren cert ressò 

internacional.181 

A les protestes per l’acomiadament i el tancament 

patronal, ara s’hi sumava la demanda de l’alliberament 

dels detinguts, que, entre els dies 10 i 12 de desembre, 

havien estat traslladats a Terrassa, molt probablement 

atès l’ambient general a la vila. Així mateix, l’empresa 

tornava a realitzar acomiadaments, tot esperonant la lluita 

per la seua readmissió. És més, es constituí un comitè de 

solidaritat per tal d’ajudar les entre 30 i 60 persones 

acomiadades i cobrir bona part de les fiances de les 

persones detingudes.182 Altres versions parlen que la 

pressió fou fonamental a l’hora d’alliberar 22 persones 

detingudes, ja que «si los que estaban en la cárcel no los 

hubieran sacado, Rubí no celebra la Navidad».183 El 

conflicte finalitzà amb l’entrada massiva de policia —tot 

i que ens sembla una xifra exagerada, algunes fonts 

militants parlen de 500 efectius—, el tall de la llum i 

patrulles armades pels carrers per restablir l’ordre. 

L’experiència, però, havia estat intensa i algunes fonts, 

certament entusiastes, recollien que «somos un pueblo de 

30.000 habitantes con 5.000 personas en lucha con sus 

familias hacia el poder obrero».184 La proclama, 

 
181 CCOO: Luttes ouvrières en Espagne, 1972-1973,  París, 

Nouvelles Éditions Populaires, 1974, p. 51-52. 
182 «Comité de Solidaridad de Rubí», 1 al 15 de gener de 1972, 

ACVOC. 
183 Rubí en lucha, desembre de 1971, AHCO, 1777C153. 
184 Rubí Obrero, Sección Local de la USO, desembre de 1971, 

AHCO, Carp. R. 767. 
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provinent dels cercles militants, no distorsiona, però, el 

fet que per uns dies la vila experimentà unes quotes de 

conflictivitat inaudites. Així mateix, no només 

s’aconseguí donar un toc d’atenció a la patronal local, 

sinó també al consistori franquista, en tant que estret 

col·laborador de la resposta coercitiva. A més a més, i 

malgrat la repressió i els acomiadaments, el conflicte 

serví per reforçar els lligams solidaris, ajudà a estendre la 

influència dels discursos i les formes organitzatives del 

moviment obrer, s’aconseguiren augments salarials reals 

(de fet aquests, en el període de 1963 a 1973, es doblaran 

al conjunt de Catalunya),185 i polititzà i augmentà la 

consciència, en aquest cas, de classe. 

«Hemos aprendido más de lo que los capitalistas 

imaginan», explicava una treballadora de Material 

Clínico al butlletí Rubí en lucha, on la lluita també havia 

estat enconada.186 

 

  

 
185 MOLINERO, TÉBAR I YSÀS, op. cit., p. 91. 
186 Rubí en lucha, desembre de 1971, AHCO, 1777C153. 
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5.3. Experiències, creixement organitzatiu i extensió 

de la conflictivitat (1972-1973) 

«Hemos quedado bastante jodidos, pero no tan mal 

como para no levantar cabeza.»187 

No tot havien estat, ni de bon tros, guanys. L’any 

1971 havia estat «un año de luchas» i de socialització en 

la cultura de l’acció col·lectiva —fins i tot des dels 

púlpits—188 com a única manera d’arrencar millores 

immediates. Si bé aquesta percepció potser no es trobava 

tan estesa com a la proclama, el conflicte havia ajudat, 

segons alguns sectors militants, a «comprender y 

entender cómo ha sido la historia de la clase obrera años 

atrás, porque nosotros estamos ya viviéndola hoy».189 La 

flaire èpica i gairebé transcendent no ens ha de fer perdre 

de vista l’impacte d’aquest cicle de conflictivitat entre 

alguns dels participants.  

En paral·lel, la necessitat de majors quotes d’unitat 

guanyava força. En aquest sentit, l’any 1972 estigué 

marcat per la proliferació de butlletins obrers i la 

consolidació dels nuclis, si més no, a les grans empreses 

de la població com ara la JOSA, Material Clínico o 

Hispano Motor. Més enllà dels objectius també polítics 

 
187 Declaracions d’un obrer de la JOSA. Rubí Obrero, Sección Local 

de la USO, desembre de 1971, AHCO, 0598C094. 
188 Murillo denunciava que a les esglésies de la localitat s’estava 

predicant una homilia a favor dels vaguistes. Els maristes s’hi havien 

negat i n’havien informat les autoritats. Carta de Murillo al 
governador civil del 21 de desembre de 1971, AGSGB, C. 701. 
189 Rubí en lucha, desembre de 1971, AHCO, 1777C153. 
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cada cop més explícits, les lluites serviren per treure 

algunes conclusions de cara a futures mobilitzacions en 

un context de carestia i encariment de la vida que feia 

necessària una actitud ofensiva. Així mateix, si l’aturada 

de la JOSA afectava prop d’un de cada deu treballadors 

actius, la lluita d’aquesta fàbrica no era suficient si 

continuava aïllada. Calia aconseguir mobilitzar més 

empreses, no només per afermar una posició de força, 

sinó per diluir l’elevada capacitat repressiva demostrada 

i, també, per estendre una consciència solidària i de 

classe entre els treballadors. A més a més, el paper 

perniciós que havien desenvolupat els enllaços i jurats de 

l’OSE, centrats a tractar de convèncer i coaccionar els 

vaguistes, era cada volta més evident. Les assemblees es 

perfilaven com la millor manera de representar 

unitàriament els treballadors, advocant així per un boicot 

efectiu a les formes «oficials» de lluita.  

En termes generals, el nivell de consciència i la 

necessitat d’organitzar-se havia augmentat entre la classe 

obrera de la població, tot i que els efectius continuaven 

sent marginals.190 Els petits nuclis de CCOO i USO 

presents a Rubí es van consolidar i reforçar durant l’any 

1972, sempre allà on ja tenien certa implantació, i 

aconseguiren estendre-la a llocs de treball on no havien 

tingut cap presència fins aleshores. El major activisme, 

 
190 “Valoración de la huelga en JOSA, Comité Obrero de JOSA 
(organización proorganización de clase)”, febrer de 1974, AHCO,  

ICONC - 1C Carpeta 16. 
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molt probablement, era conseqüència directa de la 

conflictivitat de l’any anterior.191 

 
 

Revista Rubí obrero, editada per la USO l’any 1972. Col·lecció hemerogràfica de 

l’AHCO. 

 
191 Aquest serà el cas de Fernando Fernández Jiménez, AHCO, 

entrevista.  
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Paral·lelament, es produí un augment de militància 

en les organitzacions polítiques locals, tot i que aquestes 

comptaven amb escassos efectius. Al llarg del 

tardofranquisme actuaran, no sempre de manera 

permanent, diferents organitzacions de l’esquerra 

antifranquista. L’aparició, i en algun cas l’arrelament, 

d’aquestes organitzacions provocà en determinats 

moments divisions de plantejaments estratègics, com 

també passava entre la USO i CCOO. Tanmateix, sembla 

que la unitat d’acció afavorí finalment la convergència a 

escala local, si més no sota la dictadura, d’aquests partits 

molts cops unipersonals o amb escassos membres. 

Les disputes politicoideològiques han estat 

sobredimensionades en alguns casos i, tot i que també es 

donaven en altres instàncies i entorpien, per exemple, el 

funcionament de les assemblees, a escala local fou 

probablement més habitual l’enteniment i la confluència 

entorn d’objectius concrets i davant d’adversaris comuns 

fàcilment identificables. Val a dir, però, que el PSUC i 

CCOO amb el temps es configurarien com les 

organitzacions hegemòniques a la vila i absorbirien, a 

més a més, militants d’altres organitzacions.  

Certament, comptem amb escassos indicis o proves 

documentals de la conflictivitat obrera durant l’any 1972. 

L’any anterior s’havia declarat un estat d’excepció, arran 

del clima generat pels processos de Burgos i l’augment 

de la conflictivitat. Rubí mateix, com hem vist, fou 

pràcticament presa per la policia i l’alcalde donava 

directrius i col·laborà amb la BPS de cara a organitzar la 
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repressió. Segurament aquesta va actuar com a factor 

inhibidor l’any següent, al mateix temps que s’hi 

produïen importants caigudes, com ara la de la direcció 

de CCOO a Pozuelo de Alarcón de juny de 1972 . No 

sabem si aquest aparent reflux fou tàctic, tot permetent 

reorientar i reorganitzar els efectius militants en lent 

creixement. En termes generals, 1972 fou un any menys 

conflictiu a la província de Barcelona, però també és cert 

que aquest es descentralitzà i traspassà bona part del 

protagonisme de la ciutat comtal a les comarques del 

Vallès Occidental i del Llobregat, amb 63 i 67 conflictes, 

respectivament.192 La conflictivitat registrada al sector de 

la construcció el 1972 serà elevada: es donaran  

conflictes aïllats en algunes obres de Rubí.193 Les 

protestes, en aquest cas, anaven dirigides contra la 

sinistralitat laboral. 

La matinada del 29 d’abril la JOSA era objecte 

d’un «atemptat». Dos joves «terroristes» haurien llençat 

tres còctels Molotov en una acció de sabotatge. Un d’ells 

hauria estat detingut a mans dels «números» de la Policía 

Armada que custodiaven la fàbrica.194 Aquesta presència 

dona testimoni del control i la vigilància a què es va 

sotmetre aquesta empresa «referent» arran dels 

esdeveniments que havien tingut lloc mesos abans. Així 

mateix, ja a finals d’any, tingué lloc un conat de conflicte 

a JORESA del ram del metall en el context de la 

 
192 MOLINERO i YSÀS, Productores…, p. 208. 
193 MOTA MUÑOZ, Mis manos…, p. 65. 
194 Carta de Murillo al governador civil del 29 d’abril de 1972, 

AGSGB, C. 701. 
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negociació d’un nou conveni col·lectiu.195 En un informe 

es recollia l’existència «d’inquietud» al sector: s’havien 

elevat demandes d’augments de 3.500 pessetes i per les 

40 hores setmanals. Dues treballadores, a més a més, 

haurien tractat d’encoratjar els seus companys durant el 

descans, tot etzibant-los que «los hombres no tienen 

c[ojones] si no luchan por sus reivindicaciones». Aquest 

malcontent també era present a JOSA, on s’estava 

apropant la negociació del conveni, que havia de tenir 

lloc al juliol de l’any següent, però sobretot a Hispano 

Motor, que esdevindrà un nou focus de conflictivitat. Dos 

dies després el conveni sectorial era aprovat. Afectava un 

total de 5.000 persones a la població. A banda de 

l’augment de les dues pagues extres —la de Nadal i la 

d’estiu—, s’aprovarà la jornada de 44 hores, un dia extra 

de vacances i 6.500 pessetes per a beques escolars.196  

Si jutgem per la conflictivitat que tindrà lloc l’any 

següent, podem concloure que certament existia 

«inquietud» al sector i que l’estratègia d’ampliar 

l’aprovació de convenis de cara a evitar «no pocos 

conflictos que sean producto del descontento, no 

fomentado por el marxismo y comisiones obreras»197 

 
195 Nota informativa de la Jefatura Superior de Policía / Comisaría 

General de Investigación Social al Govern Civil del 12 de desembre 

de 1972, AGSGB, Carp. 1753-III, 1971, Informes laborales, C. 93. 
196 Nota informativa del Sindicato del Metal del 14 de desembre de 

1972, AGSGB, Carp. 1753-III, 1971, Informes laborales, C. 93. 
197 Informe «Comentarios sobre convenios colectivos como 

instrumento social», de la Dirección General de Seguridad al 
governador civil del 20 de gener de 1973, AGSGB, Carp. 1753-III, 

1971, Informes laborales, C. 93.  
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tenia certs límits. Durant l’any 1973 s’experimentà «un 

augment espectacular de la conflictivitat»,198 no tant en 

termes estrictament quantitatius com en el nombre de 

conflictes, així com en la seua duració i els treballadors 

mobilitzats. Les autoritats advertien que el Vallès 

ocupava un lloc important en aquest augment de la 

conflictivitat sense, però, arribar una «huelga regional» 

com les que tindrien lloc al Baix Llobregat.199 Tot plegat 

encara «en un moment de plena ocupació, de fortalesa de 

l’oposició i de pujada de preus».200  

La resposta del règim fou una repressió sistemàtica, 

amb efectes dramàtics com l’assassinat de Manuel 

Fernández Márquez, treballador de la Tèrmica de Sant 

Adrià de Besòs, el 3 d’abril de 1973 o el procés 1001 al 

dirigents de CCOO. La coerció cercava produir una 

inhibició de la conflictivitat, tanmateix, com en altres 

ocasions, n’acabarà sent el detonant en forma de 

conflictes solidaris. Altres respostes massives d’ocupació 

de l’espai públic van tenir lloc al Vallès, esperonades per 

l’auge de l’antifranquisme, com fou la fita del Primer de 

Maig a Sant Cugat, amb «l’ocupació democràtica»201 de 

la vila en una evident demostració de força i de disputa 

d’aquest espai públic com un element fonamental de 

 
198 MOLINERO i YSÀS, Productores…, p. 215. 
199 Op. cit., p. 217. 
200 DOMÈNECH, Quan el carrer…, p. 132. 
201 MOLINERO i YSÀS, Els anys del…, p. 118. La manifestació, 

certament multitudinària, fou objecte d’una gravació de 3’30’’ per 

part de la Comissió de Cinema de Catalunya, propera a l’oposició 
antifranquista, en concret, al PSUC, i disponible a la Filmoteca de 

Catalunya. 
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confrontació amb el règim. Rubí no serà, en aquest sentit, 

una excepció, sinó que la conflictivitat es reactivarà amb 

força a la població, com demostren, entre d’altres, la 

proliferació de publicacions obreres, però també 

l’augment de la tasca d’agitació de CCOO en algunes de 

les fàbriques més importants. 

El malestar era ben palès des de principis d’any 

tant a Hispano Motor com a JOSA. A la primera, a finals 

de desembre s’havia aconseguit un augment mensual de 

800 pessetes, tot i que reabsorbit en altres conceptes, i 

dos companys havien estat readmesos davant la 

possibilitat que es convoqués una aturada total.202 A 

JOSA, en canvi, un incipient moviment assembleari 

havia estat rebentat per la direcció a través de 

negociacions aïllades i fomentant la divisió entre els 

treballadors.203  

La necessitat de mantenir la unitat i promoure la 

solidaritat de classe, amb coaccions als qui la incomplien 

incloses, apareixien als materials de les organitzacions 

amb activitat a ambdues empreses. Les assemblees eren, 

segons la majoria dels activistes, la millor manera de 

fomentar aquesta unitat, de posar en comú les demandes i 

d’escollir representants al marge del vertical com a 

interlocutors vàlids. Tanmateix, per a les direccions, en el 

marc concret del franquisme, la millor opció continuava 

sent, en la majoria dels casos, negociar al marge dels 

 
202 “A todo el pueblo de Rubí”, gener de 1973, ACVOC. 
203 Unidad obrera / CCOO de JOSA, núm. 1, gener de 1973, AHCO, 

0835C373. 
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representants escollits i recórrer a sancions, a 

acomiadaments o a la intervenció policial quan la 

situació esdevenia crítica. 

 
 

Revista Unidad obrera, núm. 3 (1973), editada per la Comisión Obrera de Josa. 

Col·lecció hemerogràfica de l’AHCO. 
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A poc a poc, Rubí es convertia també en una 

població que suscitava l’interès dels partits obrers atesos 

els conflictes que hi havien tingut lloc. Resultava evident 

el potencial polític d’una vila amb greus dèficits 

urbanístics, barriades obreres i grans indústries que 

concentraven nombrosa mà d’obra. Al gener un grup de 

15 membres del FRAP havien realitzat una manifestació 

«llampec» per la vila, amb llançament d’artefactes 

incendiaris contra una oficina bancària i la col·locació 

d’una bandera tricolor al tancat d’un jardí als afores de la 

població.204 Els escassos efectius de policia destacats a la 

vila, que només hi era desplaçada des de poblacions 

veïnes o fins i tot des de Barcelona, oferia un marge de 

maniobra gens menyspreable si s’aprofitava bé. El 3 

d’abril tenia lloc una aturada solidària a la JOSA per 

l’assassinat de Fernández Márquez. Tanmateix, aquesta 

fou avortada per la policia de manera violenta. Si 

l’assassinat del treballador a Sant Adrià en principi 

semblava quelcom «lejos de nuestra realidad», l’aparició 

de la policia «especialmente armada: con cascos, caretas, 

gases lacrimógenos, metralletas, porras y pistolas»205 

recordava que el modus operandi de les respostes a les 

demandes obreres era la mateixa a tot arreu: la repressió. 

Tot i així, l’11 d’abril tenia lloc una manifestació per la 

ciutat, en record de Fernández, en què obrers i estudiants 

haurien convergit. L’esdeveniment havia contribuït a 

 
204 Carta Murillo al governador civil del 27 de gener de 1973, 

AGSGB, C. 701. 
205 Unidad obrera, núm. 3, abril de 1973, AHCO, Carp. R. 835, 

CCOO de JOSA. 
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escalfar motors de cara a un Primer de Maig unitari, 

convocat per l’Assemblea de Catalunya, a Sant Cugat del 

Vallès. Així mateix, augmentaven els recursos 

disponibles del Comitè de Solidaritat de Rubí, des del 

qual van sortir partides al seu homòleg de Cerdanyola del 

Vallès i al dels treballadors de Sant Adrià. El comitè, a 

més a més, denunciava el mal estat dels habitatges i 

barris obrers, tot afirmant que «de las barracas se ha 

evolucionado a las viviendas, ¿no sería el momento de 

empezar a construir hogares dignos para un convivencia 

familiar? No más barrios como el 25 [de] S[eptiembre] o 

El Pinar».206  

En paral·lel, si la comissió obrera de JOSA s’havia 

plantejat escalfar motors de cara a la negociació del 

conveni, sembla que no reeixí cap mobilització important 

fins a finals d’any. Un fullet que circulava per la planta 

ens indica no només que les mobilitzacions plantejades al 

primer trimestre de l’any no van tenir èxit, sinó 

l’existència de problemes organitzatius i més que 

probables enfrontaments entre línies diferents, que 

havien, així, facilitat l’actuació patronal i la repressió. A 

Asamblea Obrera, un altre butlletí intern que circulava a 

la JOSA,207 s’afirmava que «Nuestro desconcierto y 

desorganización es consecuencia de los derroteros 

extremistas que tomó nuestra última acción... donde le 

dimos a la empresa la oportunidad de reprimir y despedir 

 
206 «Boletín informativo del Comité de Solidaridad de Rubí», 1 de 

maig de 1973, AHCO, 3466C555. 
207 Asamblea obrera. Órgano de los trabajadores de JOSA, núm. 3, 

maig de 1973, AHCO, 3443C549. 
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en forma masiva», i afegia que no s’havien d’organitzar 

«superclandestinamente», sinó en assemblees, escollir 

representants legítims i forçar la dimissió dels qui no 

complien. Aquests debats tàctics no eren ni de bon tros 

exclusius del moviment obrer rubinenc, sinó que els 

podem resseguir a bona part del moviment obrer català i 

espanyol. En termes generals, es produïa un xoc entre les 

apostes per una política de masses, unitària i de caràcter 

eminentment públic, sobretot defensada pel PSUC, i 

d’altres de caràcter més avantguardista i partidàries de 

l’organització i acció clandestines. Al pamflet en qüestió 

s’advocava per la unitat entre les persones treballadores i 

per l’aliança amb altres sectors com intel·lectuals o 

estudiants. Hi traspuava la línia política del Partit dels 

Comunistes Catalans d’establir una aliança de les forces 

del treball i la cultura, en oposició a les línies més 

d’esquerres d’altres organitzacions presents a la planta. 

Fos com fos, la mobilització plantejada per al juliol 

tampoc sembla poder tirar-se endavant. Ara bé, a l’hora 

de la veritat, les disparitats de plantejaments quedaven 

subsumides davant la realitat de la repressió 

indiscriminada. El divendres 6 de juliol, quatre 

treballadores van ser detingudes dintre de la planta. 

L’encarregat va sol·licitar la seua compareixença i 

aquesta «no fue para darles un aumento [...] ni para 

hablar del calor asfixiante que soportamos en la fábrica», 

sinó per ser lliurades a la BPS, que, des de feia almenys 

dos mesos, s’havia infiltrat a l’empresa per tal de 

practicar tasques de vigilància a les treballadores 
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díscoles.208 Els autors d’un pamflet concloïen que un cop 

més «los capitalistas y la policía están de completo de 

acuerdo». La identificació empresaris-franquistes 

formava part de l’experiència de bona part dels 

treballadors i dels discursos dels grups obrers.  

La solució contra aquesta repressió selectiva 

passava per estendre la lluita, trencant l’aïllament, a tots 

els espais de sociabilitat obrera i des d’on es pogués 

exercir una pressió efectiva contra el règim: a fàbriques, 

barris i el carrer.209 La repressió, finalment, no 

aconseguirà evitar l’esclat del moviment obrer local als 

darrers mesos de 1973, motivats en bona part per la 

congelació salarial de l’estiu, en un context d’encariment 

dels preus i, per tant, de pèrdua del poder adquisitiu dels 

salaris. Val a dir que la protesta obrera aconseguí, en 

molts casos, trencar aquestes limitacions salarials a través 

de l’acció col·lectiva. El 17 de setembre apareixia un 

fullet, signat aquest cop per la CO d’Hispano Motor, 

contra les hores extres i per un salari digne. Es recordava 

que «¡Solo la lucha paga! Ni los parlamentarismos del 

jurado ni los papeleos burocráticos en la CNS», alhora 

que es criticava l’augment dels preus, estimats per les 

organitzacions obreres en un 9 % entre gener i agost. Així 

mateix, s’hi feia referència a una lluita pretèrita on només 

s’havien arrencat «miserables migajas» i una crida per 

reprendre la lluita. S’hi reclamava, també, que els diners 

 
208 Fullet “4 compañeros entregados a la policía por JOSA”, AHCO, 
ICONC - 1E JOSA. 
209 Op. cit. 
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guanyats amb les hores extres s’integressin als salaris 

base per escurçar les jornades i poder «vivir 

dignamente», per, finalment, elevar una plataforma 

reivindicativa que preveia un augment lineal de 600 

pessetes setmanals, l’IRTP a càrrec de l’empresa, les 40 

hores i mantenir la unitat a través d’assemblees. També 

es preveien mesures polítiques, com ara una fiscalitat 

progressiva.210 L’endemà s’iniciava l’aturada de la 

planta.211 El 19 de setembre els obrers hi continuaven 

tancats, fins que els efectius policials «convidaren» els 

vaguistes a sortir de la fàbrica. El desallotjament sembla 

que fou voluntari, però després s’avortà un intent de 

manifestació espontània. Al dia següent, i davant la 

decisió de l’empresa d’acomiadar 17 persones, la resta de 

la plantilla es negà a retornar a la feina i es quedà pels 

voltants de la fàbrica. Tanmateix, l’allunyament de la 

planta de la població evitava qualsevol «contaminació» o 

ràpida extensió de la protesta.212 Finalment, es restablia 

la «normalitat» sense la readmissió de les persones 

acomiadades. 

Dos mesos després era la JOSA qui entrava en 

conflicte. El 24 d’octubre un terç dels 1.800 treballadors 

realitzaven una aturada de dues hores. L’endemà es 

repetien les aturades, però aquest cop els piquets havien 

 
210 Fullet de la CO d’Hispano Motor, AHCO, ICONC - 1E Carpeta 

36. 
211 Carta Murillo al Govern Civil del 18 de setembre de 1973, 

AGSGB, C. 701. 
212 Carta Murillo al Govern Civil del 20 de setembre de 1973, 

AGSGB, C. 701. 
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aconseguit que aquesta fos total, tot convocant una 

assemblea «lliure». Segons les autoritats, l’espurna 

l’haurien encès treballadors de la JOSA a Barcelona. El 

conflicte s’havia encetat a les altres plantes que 

l’empresa tenia a la ciutat comtal, una a la travessera i 

l’altra, al Poblenou, amb 200 i 75 persones ocupades 

respectivament. Les demandes eren, en aquest cas, de 

tipus econòmic: IRTP a càrrec de l’empresa i un augment 

de 400 pessetes.213 La repressió i els acomiadaments 

aconseguiran, finalment, trencar la unitat dels vaguistes 

de les plantes barcelonines; la vaga a Rubí, però, es 

mantindrà i, finalment, dues persones seran acomiadades 

i un centenar, sancionades. El conflicte acabava el 2 de 

novembre.214 Malgrat tot, sí que s’aconseguí arrencar un 

augment de 200 pessetes abans de la negociació del 

conveni.  

La repressió s’encruelia amb «los mejores 

luchadores de la clase obrera», tot i que el caràcter 

selectiu indicat no era sempre tal, aplicant-se de vegades 

a discreció per tal de fomentar la desunió i d’estendre la 

por. Dos treballadors de Francino que havien reclamat 

millores higièniques també foren acomiadats al desembre 

i, poc després, quatre a la construcció.215 La 

 
213 Carta Murillo al Govern Civil del 26 d’octubre de 1973, AGSGB, 

C. 701. 
214 Carta Murillo al Govern Civil del 2 de novembre de 1973, 

AGSGB, C. 701. 
215 Fulletó “No más despedidos, no más sanciones”, Asamblea de 
Comisiones Obreras de Rubí, 8 de febrer de 1974, AHCO, ICONC - 

1C Carpeta 16. 
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descoordinació entre els diferents conflictes i entre les 

distintes formes d’organització obrera presents a talls i 

fàbriques haurien impossibilitat una major conquesta de 

millores i facilitat la repressió. 

 
 

Portada del número 1 (gener de 1976) de la revista Rubí obrero, editada per 

Comissions Obreres de Rubí. Col·leció hemerogràfica de l’AHCO. 
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5.4. Cap a la mort del dictador: crisi, consolidació 

organitzativa i eclosió d’una societat civil 

antifranquista (1974-1975) 

El 1974 fou un any de grans canvis. Al desembre 

de 1973 l’atemptat mortal contra Carrero Blanco provocà 

un canvi de govern, ara presidit per Arias Navarro i 

imbuït d’intencions molt tímidament «aperturistes» i 

mesures socials. Els òrgans de treballadors locals, però, 

l’acusaven de «mentir vulgarmente», atesa l’evident 

inacció i el continuisme més enllà de les declaracions 

d’intencions.216 1974 serà, a més a més, un any decisiu en 

la lluita antifranquista. Aquell any la crisi d’hegemonia 

del franquisme es farà evident i tindrà lloc un salt 

qualitatiu en l’articulació d’una societat civil 

antifranquista que accelerà aquest procés d’erosió.217 

Procés que tindrà també una expressió a escala local. De 

fet, aquesta crisi d’hegemonia tindrà la seua màxima 

expressió en l’àmbit local, com per exemple amb sengles 

vagues generals al Baix Llobregat al juliol i al desembre 

de 1974, a les quals el règim respondrà tractant de cercar 

també la mobilització violenta dels sectors d’extrema 

dreta. Estratègia que, per altra banda, tampoc serví per 

aturar l’embranzida opositora.218  

Així mateix, al segon semestre de 1974 

començaven a fer-se palesos els primers símptomes de la 

 
216 Fullet «A todos los obreros de Rubí», 8 de febrer de 1974, AHCO, 

ICONC - 1C Carpeta 16. 
217 MOLINERO i YSÀS, Els anys del..., p. 163. 
218 DOMÈNECH, Cambio político..., p. 205. 
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crisi econòmica que esdevindrà un factor de context 

fonamental. Si bé a la llarga aquesta acabarà, entre 

d’altres factors, orientant l’acció col·lectiva dels 

treballadors cap a posicions defensives, durant els 

primers anys el moviment obrer se sentia fort i disposat a 

mobilitzar-se per impedir ser la víctima propiciatòria de 

la recuperació econòmica.219 L’efecte social més notable 

de la crisi fou el creixement de l’atur, que, tot i que en 

l’actualitat ens pot semblar un xifra minsa, acabà l’any 

fregant el 3 % i suposava una realitat radicalment nova. 

L’incipient exèrcit de reserva es convertia en el principi 

d’un elevat atur estructural que caracteritzarà l’economia 

espanyola. Les polítiques de devaluació interna del 

Govern Arias només provocaven l’exacerbació de la 

conflictivitat laboral, especialment a Catalunya, on les 

conseqüències de la crisi tindrien un notable impacte. Al 

Vallès Occidental la crisi prendria forma de «fractura 

social».  

A l’inici de la crisi industrial i del model fordista, 

s’hi afegí la dels sectors tradicionals, com ara el tèxtil, 

que havien sobreviscut des dels anys cinquanta i 

seixanta.220 Tot plegat donarà lloc a un important 

moviment d’aturats, amb expressió a Rubí221 i que des de 

 
219 MOLINERO i YSÀS, Els anys del..., p. 155. 
220 DOMÈNECH, Quan el carrer..., p. 162. 
221 AHCO, col·lecció de biografies obreres, entrevista a Fernando 

Fernández Jiménez. 
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finals de 1975 adquirirà una gran dimensió pública a 

nombroses poblacions.222 

Durant 1974 el creixement de la conflictivitat, en 

totes les seues variables, fou acusat a la província de 

Barcelona. La denúncia de la carestia esdevenia el 

leitmotiv dels discursos de grups opositors que, tot i ser 

encara minories militants, cada volta arrelaven més en els 

sectors obrers. A les peticions de revisions salarials abans 

de les negociacions dels nous convenis, s’hi sumà un 

creixent nombre de conflictes solidaris amb les empreses 

on s’havien sancionat o acomiadat persones. Tot plegat 

constituïa un «cambio muy acusado dentro de la clase 

obrera», en el sentit d’una tendència observable cap a una 

major politització (per al règim sempre induïda «des de 

fora», per minories oportunistes).223 Aquesta politització 

era especialment percebuda al ram del metall, al qual la 

negociació esdevenia difícil atesa la radicalització de la 

mà d’obra. A més a més, 1974 fou l’any de conflictes de 

gran transcendència com els sectorials del tèxtil i de la 

banca, els de Seat o Hispano Olvetti i els d’Elsa o Solvay, 

convertits en vaga general comarcal al Baix Llobregat. Al 

mes d’octubre de 1974 s’havien registrat al voltant de 78 

vagues a la província (segons dades oficials). Un total de 

76.571 treballadors haurien resultat «afectats», és a dir, el 

5,8 % del cens laboral total de la província, tot i que al 

ram del metall el percentatge era sensiblement superior, 

arribava fins a un 22,6 % del total. Així mateix, la 

 
222 DOMÈNECH, Quan el carrer..., p. 171. 
223 MOLINERO i YSÀS, Productores..., p. 223. 
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conflictivitat havia augmentat per l’aplicació de 169 

expedients de crisi i una taxa d’atur en augment.224 

A Rubí, en canvi, no semblen reportar-se conflictes 

importants durant l’any 1974. L’anterior s’havia tancat 

amb els conflictes de JOSA i Hispano Motor, els quals 

havien suposat un desgast important. Al febrer havia 

tingut lloc un petit connat a Belfintex, avortat amb 

l’acomiadament d’un treballador arran d’un enfrontament 

amb l’encarregat. A Hoffman Defries, una petita planta 

de maquinària industrial que ocupava 50 persones, els 

endarreriments en els pagaments havien estat abastats des 

de la via legal, conjuminada amb una aturada, tot plegat 

amb un resultat favorable per als treballadors. És molt 

probable que els primers efectes de la crisi actuaren 

també d’inhibidor temporal de la conflictivitat a les 

fàbriques. No va ocórrer el mateix, però, en d’altres 

espais de sociabilitat obrera amb presència activista. Així, 

entre finals de 1973 i 1974, l’acció col·lectiva a les 

barriades experimentarà un auge considerable. Per una 

banda tingueren lloc mobilitzacions al complex 25 de 

Septiembre, on residien unes 3.000 persones, pels 

problemes derivats del deficitari abastiment de l’aigua. 

Així mateix, a El Pinar hi hagueren protestes per 

reclamar un servei de recollida de fems. S’iniciava, així, 

el moviment de protesta veïnal en uns barris de marcada 

fisonomia i composició obrera i que arrossegaven greus 

 
224 Informe sobre conflictes col·lectius, correspondència del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo i Delegado de Hacienda, 

AGSGB, gobernadores civiles, problemas laborales, C. 536. 
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dèficits.225 L’any 1974 es constituïren, a més a més, les 

associacions de veïns i veïnes de Les Torres i Ca n’Oriol; 

es bastien, doncs, nous subjectes d’acció col·lectiva que 

tindran un paper fonamental en el procés d’erosió del 

franquisme local. 

Les associacions de veïns i veïnes guanyaren pes 

aviat i foren capaces de plantejar mobilitzacions 

importants per a la millora de les condicions als barris 

obres. De vegades, el desgavell urbanístic podia costar, 

fins i tot, vides. Fou el cas de la carretera C-1413, al seu 

pas per El Pinar, on un parell de centenars de veïns 

realitzaren talls per denunciar-ne l’amenaça que 

suposava.226 Aquestes noves associacions es constituïren 

al marge de les oficials, que, com l’organització sindical 

franquista, no eren percebudes com les plataformes 

idònies per portar a terme exigències de millores als 

barris. Així mateix, en la seua gènesi, més enllà dels 

impulsos d’autoorganització, tingueren un paper 

important eclesiàstics locals, com ara mossèn Blai 

Blanquer, o militants d’organitzacions obreres, com 

recorda l’activista Llàtzer Cañizar. 

Més enllà dels objectius i les activitats proselitistes, 

molts militants obrers adquiriren un compromís i una 

actitud respectuosa bolcada a fer «política veïnal» més 

 
225 Sobre aquest ha elaborat un estudi Anna Andrés Rionegro titulat 

«Rubí sigue su marcha. El moviment veïnal a Rubí durant la 

Transició». Es parla d’aquestes mobilitzacions al fullet «A todos los 
trabajadores de Rubí», 1974 gener-abril, AHCO, op, cit. 
226 La Vanguardia Española, 28 de gener de 1975. 
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que no pas traslladar-hi les consignes polítiques dels seus 

respectius partits.227 Establir, en definitiva, una clara línia 

de separació entre moviment veïnal i obrer no es 

correspondria del tot a la realitat per al cas de Rubí; ni en 

la seua gènesi, ni en el seu desenvolupament i articulació 

a través d’un discurs entorn de comunitats obreres 

afectades per l’especulació urbanística i la manca de 

serveis. Paral·lelament a aquesta proliferació de 

l’associacionisme veïnal aparegueren les primeres 

associacions culturals properes a sectors opositors. 

Aquest fou el cas d’Òmnium Cultural o l’associació 

d’Amics de les Nacions Unides —a banda de la ja 

històrica Cooperativa la Rubinense, on es 

desenvolupaven activitats culturals alternatives—228 

fundada i presidida per P. Ysàs Ferrer i de la junta de la 

qual formà part, entre d’altres, Miquel Llungany, militant 

del PSUC i, més endavant, primer alcalde democràtic de 

la vila. 

Les reunions de les CCOO, per exemple, que 

s’havien realitzat a esglésies o als camps propers al barri 

Ca n’Oriol o Can Ramoneda, guanyaven així un espai on 

desenvolupar i consolidar la seua activitat sota l’aixopluc 

de l’associació presidida per Ysàs. Diferents 

organitzacions (PSUC, BR o MC) hi realitzaven xerrades 

de temàtiques diverses, algunes de les quals força 

 
227 Entrevista recollida a PARRAS, La Transició..., p. 117. 
228 On es realitzaven cicles de cinema i es projectaren pel·lícules com 

El verdugo de Berlanga o La madriguera i El jardín de las delicias, 
de Carlos Saura. Carta de la cooperativa a l’ajuntament per sol·licitar 

permís el 19 de gener de 1974, AMR, C. 166. 
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innovadores, com ara sobre feminisme, i apropaven així 

altres lluites als activistes obrers.229 El paper de les 

amicals de les Nacions Unides s’ha posat en relleu en 

altres ocasions. Per les seus de l’associació a Barcelona 

ciutat passaren sindicalistes, activistes i dirigents com ara 

Antoni Gutiérrez Díaz, Felipe Cruz, Gabriel Márquez, 

Ángel Abad, Ángel Rozas o Luis Romero, alhora que s’hi 

celebraren assemblees de les CCOO.230  

Un «altre» Rubí s’havia anat desenvolupant 

gràcies, en bona mesura, a l’escletxa que havia anat 

obrint el moviment obrer en la fins llavors rígida vida de 

la vila. De manera simbiòtica, aquest altre Rubí potencià 

el moviment obrer local i li oferí espais de sociabilitat 

alternatius als del règim. Ara bé, el règim òbviament 

seguia incòlume. El juny de 1974, Maria del Mar Bonet 

acudia a fer un recital a la vila —s’hi celebraren diversos 

recitals de la Nova Cançó—; tanmateix les autoritats 

prohibiren expressament que interpretés «Què volen 

aquest gent».231 Malgrat cert desglaç, els límits 

continuaven sent clars. La vigilància i la repressió 

continuaven sent la tònica habitual i la forma de resposta 

del règim a l’efervescència opositora. El cas de Puig 

Antich, entre d’altres —com ara el judici al TOP a quatre 

treballadors de la Tèrmica del Besòs—, motivaren 

importants protestes, contundents denúncies als materials 

que circulaven entre els treballadors i accions aïllades. 

 
229 Entrevista a Fernando Fernández Jiménez, AHCO. 
230 ROMERO, Textos..., p. 52. 
231 Carta del governador civil a l’alcaldia del 10 de juny de 1974, 

AMR, C. 169. 
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Efectivament, el franquisme era un «poder que se levantó 

sobre miles de obreros caídos y que se ha mantenido en 

la misma línea de brutal represión».232   

L’any de la mort del dictador la conflictivitat 

laboral experimentà un descens, tot i mantenir-se en 

quotes elevades. Així mateix, Barcelona deixà pas a 

Guipúscoa com la província més conflictiva. Si bé el 

volum total havia baixat segons informes de l’OSE, les 

«huelgas salvajes» continuaven tenint lloc sense que el 

decret de regulació de conflictes col·lectius del 22 de 

maig tingués un efecte inhibidor. De la mateixa manera, 

els pactes entre direccions i treballadors permetien 

trencar els màxims salarials establerts pel Govern, 

símptoma de la capacitat de mobilització i la força del 

moviment obrer.233 Aquest minvament de la conflictivitat 

fou conseqüència, en bona mesura, de la celebració de les 

eleccions sindicals, en les quals la militància obrera hi va 

abocar bona part dels esforços. La victòria del «equipo 

colorao», les anomenades Candidatures Unitàries i 

Democràtiques (CUD), va complir les expectatives, i el 

juny de 1975 es van renovar el 85,2 % dels enllaços i el 

90,6 % dels vocals i jurats.234 A Rubí, les CUD 

obtingueren una important victòria i coparen bona part 

del 400 enllaços i 50 jurats que s’havien d’escollir, 

erosionant així de manera important l’OSE. 

 
232 Fulletó “No más despedidos, no más sanciones”, Asamblea de 

Comisiones Obreras de Rubí, 8 de febrer de 1974, AHCO, ICONC - 

1C Carpeta 16. 
233 MOLINERO i YSÀS, Productores..., p. 229-230. 
234 MOLINERO i YSÀS, Els anys del..., p. 157-158. 
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Paral·lelament a Hoffman Defries, amb 50 persones 

ocupades, una comissió escollida pels treballadors 

realitzava noves reivindicacions a la direcció. La 

resposta, com era habitual, fou l’acomiadament del 

dirigent que les havia plantejat. En senyal de protesta es 

produïren 2 dies d’aturada i, al tercer, la direcció decidí 

acomiadar 5 persones més i sancionar-ne 21. En el 

conflicte intervindria la Guàrdia Civil, mentre les 

demandes d’unificació de conveni dels 2 tallers de 

l’empresa i la readmissió dels acomiadats es 

mantenien.235 El mateix any també entraren en escena en 

l’àmbit local els treballadors white-collars, on CCOO 

esdevingué també hegemònica.236 I, en protesta contra el 

darrer conveni signat, tancava la sucursal que el Banc de 

Barcelona tenia a Rubí.237 

La resposta del règim de manera repressiva 

continuà. Les organitzacions obreres ho expressaven amb 

claredat; quan afirmaven que «la represión (es) una 

forma de mantener un sistema social que sólo favorece a 

unos pocos y que perjudica a la gran masa trabajadora 

que es machacada brutalmente cuando lucha por sus más 

elementales derechos (mejoras salariales y de trabajo, 

mejoras urbanísticas en los barrios, escuelas para sus 

 
235 Rubí obrero, por la reconstrucción de Comisiones Obreras, núm. 

1, gener de 1976, AHCO, 4546C631. 
236 MOTA MUÑOZ, J. F.; RÚA FERNÁNDEZ, J. M.; VICENTE 

IZQUIERDO, Manuel, “Cuellos blancos”: de empleados a 

trabajadores. El movimiento sindical de banca y ahorro en 
Barcelona (1955-1980), Barcelona, Germania CCOO, 2013, p. 118. 
237 Op. cit. 
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hijos, condiciones sanitarias, libertades políticas, 

etc.)».238 És a dir, el recurs continuat a acomiadaments, 

sancions, llistes negres de treballadors díscols que 

després no eren contractats, dissolucions violentes, 

persecucions, empresonaments, tortures, estats 

d’excepció (com els que tenien lloc en aquell moment a 

Biscaia i Guipúscoa) i penes de mort (amb especial 

menció al cas de Puig Antich i, més endavant, els 

afusellaments de setembre de 1975). 

El Comitè de Solidaritat de Rubí feia una crida a la 

ciutadania a estar pendent dels casos de repressió i donar 

suport a la classe treballadora basca, reprimida amb 

duresa durant l’estat d’excepció declarat l’abril de 1975. 

Els casos més propers i quotidians de repressió, però, els 

continuaren constituint les sancions, acomiadaments i 

detencions. A finals de 1974 la policia havia irromput en 

un baix del barri d’El Pinar, on s’havien detingut un total 

de 9 persones, 3 de les quals de Rubí, entre treballadors i 

jesuïtes. A una dona present se li havia confiscat 

propaganda «subversiva», que portava en una bossa, on 

se citava el FRAP i el PCE-m-l.239 Tanmateix, la 

repressió no només s’efectuava des de les instàncies 

oficials, sinó que es començà a registrar una major 

activitat dels grups ultres que actuaven amb la 

connivència de la corporació local. El 29 de juny un 

periodista local patia un atemptat. Les queixes per part 

 
238 “Informe a Rubí sobre la represión”, 31 de maig de 1975, 

ACVOC. 
239 Inf. Guàrdia Civil, desembre de 1974, AGSGB, C. 701. 
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d’un grup de persones no només haurien estat desoïdes 

per l’alcalde, sinó que les autoritats insinuaren que es 

tractava d’un atemptat autoinfligit.240 

 

5.5. Esclat de la conflictivitat: la pugna pel canvi 

polític (1976-1977) 

El 20 de novembre Franco moria al llit, mentre a 

Rubí un grup d’obrers, reunits a l’amical de les Nacions 

Unides, destapaven una ampolla de xampany.241 El 

dictador havia mort i amb ell el poder simbòlic del règim, 

però aquest continuava dempeus amb l’aparell repressor 

intacte. Tanmateix, el «fet biològic» precipità un salt 

qualitatiu en l’activitat dels moviments socials i d’una 

societat civil antifranquista, posant en joc tots els seus 

recursos i obrint, així, els temps de canvi polític tot 

conduint el règim cap a un atzucac. El paper del 

moviment obrer fou, no deixarem d’insistir-hi, 

determinant en aquest sentit.242 La conflictivitat laboral 

experimentà un augment espectacular, mentre les 

demandes estrictament laborals es barrejaven formant un 

tot indestriable amb les de caràcter democratitzador. 

Només les xifres de treballadors en conflicte i les hores 

de vagues a la província de Barcelona ja superaren les 

xifres generals espanyoles de tots els anys anteriors. Tant 

 
240 Informe de la Jefatura Superior de Policía, agost 1975, AGSGB, 

carp. CG. 7, C. 152. 
241 Entrevista a Fernando Fernández Jiménez, AHCO. 
242 DOMÈNECH, Cambio político..., p. 209 
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les de les sèries de l’OSE com les del Ministerio de 

Trabajo. Millores salarials, la solidaritat amb els 

acomiadats i l’enuig arran de la pròrroga de la congelació 

salarial del Govern Arias, seran les causes principals 

d’aquestes mobilitzacions que recorreran tota la 

geografia i les empreses de diferents mides.243 

Rubí no restà al marge de l’embranzida opositora. 

A l’atur, els expedients de crisi, la inflació i la negociació 

dels convenis col·lectius, s’afegiren les reivindicacions 

democràtiques, per l’amnistia i la solidaritat amb d’altres 

conflictes. Sota les consignes «Solidaridad con el Bajo 

Llobregat. Amnistía» i «No a la congelación salarial. 

Readmisión despedidos», una manifestació va recórrer la 

vila el 31 de gener mentre s’escoltaven crits a favor d’un 

sindicat obrer. A la localitat vallesana no hi tingué lloc 

una vaga de la intensitat de les experimentades a Sabadell 

o al Baix Llobregat, tot i que la generalització del 

conflicte fou acusada i la quantitat de focus ajudà a 

dispersar les forces d’ordre públic. Els butlletins obrers 

que es publicaren a principis d’any, però, encara 

realitzaven crides a l’extensió de les CCOO, símptoma 

que aquestes encara no s’havien generalitzat a totes les 

fàbriques, tallers, obres i oficines.  

 
243 MOLINERO i YSÀS, Productores..., p. 233-236 
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Notícia apareguda al número 1 (gener de 1976) de la revista Rubí obrero, editada per 

Comissions Obreres de Rubí. Col·leció hemerogràfica de l’AHCO. 
 

Així mateix, s’apel·lava a una major coordinació i 

interconnexió dels conflictes, assignatura també pendent i clau 
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per portar els conflictes a finals favorables.244 Entre gener i 

març de 1976 tindran lloc nombrosos conflictes a la vila, 

alguns dels quals llargs, de la mateixa manera que s’instal·lava 

un clima de disputa permanent en alguns d’ells.  

Linden y Gerhard, de 300 treballadors, escollirà una 

comissió en assemblea, ja que no s’havia presentat una CUD a 

les eleccions, per negociar un augment salarial, deslegitimant 

així els jurats del sindicat vertical. A Samifi, un petit taller, la 

instal·lació d’un calefactor serà motiu de conflicte laboral. A 

Holstein i Kappert, de 90 treballadors, l’acomiadament d’un 

obrer de baixa motivarà aturades solidàries. En tots aquests 

conflictes apareixeran les assemblees com a legítimes 

representants dels treballadors. 

A Relámpago Zipp, on treballaven 600 persones, des de 

finals de gener s’enregistraven aturades en solidaritat amb el 

Baix Llobregat i la resta d’Espanya. En assemblea, les 

treballadores decidiren elaborar una plataforma reivindicativa 

de caràcter ampli en què les demandes laborals es fonien amb 

les de caire polític, i les de millores a la fàbrica amb demandes 

de millores als barris. Un total de 28 punts en el marc de la 

renovació provincial dels convenis col·lectius i el provincial 

del metall. Relámpago Zipp presentà un elevat grau de 

consciència de classe. Com figurava en un butlletí clandestí, 

«[s]ólo si generalizamos y extendemos las luchas, por 

elementales que sean, podremos arrancarles reivindicaciones a 

los patronos y al Estado». La plataforma reivindicativa 

elaborada a Holstein i Kappert també era àmplia i també hi 

trobem aquesta imbricació entre demandes laborals i 

 
244 Aquestes qüestions i un seguiment de la conflictivitat a  Rubí 
obrero, por la reconstrucción de Comisiones Obreras, núm. 1, gener 

de 1976, AHCO, 4546C631. 
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polítiques, com per exemple per l’amnistia. Així mateix, s’hi 

enraonava sobre l’estat general de la classe treballadora en el 

context de crisi i sobre què suposaven les hores extres. En 

aquest sentit, l’assemblea havia conclòs que «[y]a sabemos 

que las horas extras han de desaparecer [...] estamos luchando 

para que con la jornada de 40 horas tengamos un salario 

suficiente y podamos vivir decentemente sin horas. Pero todos 

sabemos que hoy por hoy es muy difícil». La lluita per una 

societat que superi el franquisme i el capitalisme no havia de 

fer perdre de vista, en un exercici del realisme que caracteritzà 

l’incipient moviment sindical, la realitat concreta i, sovint 

complicada, de molts treballadors. El pes de la crisi, com 

podem observar, es començava a fer sentir. 

Francino, amb 400 obrers, es trobava en plena 

negociació del conveni. La discòrdia entre la direcció i 

l’assemblea hauria sorgit fruit de la negativa a un augment 

salarial lineal, davant la qual l’empresa proposava apujar-ne 

alguns en base a la categoria professional i uns altres de 

manera lineal; un mètode, cal dir-ho, amb què s’aprofundien 

les línies de tensió entre els diferents assalariats de la planta. 

La proposta generà enuig entre els treballadores, molests per la 

tendència a la desigualtat salarial que experimentava Francino. 

En resposta, s’elevà una plataforma reivindicativa semblant a 

les anteriors amb la novetat, però, d’una demanda explícita 

d’actualitzar els salaris de les treballadores, molt per sota dels 

seus companys. Fins i tot a Cimtesa, una petita caldereria amb 

40 persones ocupades, triomfava una convocatòria, solidària 

amb el Baix Llobregat, d’aturades a peu de màquina i es 

realitzava una assemblea en horari laboral. 

A Material Clínico, «las tripas», tingué lloc un conflicte 

d’una secció sencera per tal de denunciar les condicions de 
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sobreexplotació que es vivien a la planta. En aquest cas 

concret les queixes anaven dirigides a un augment de temps 

que imposava la direcció i que arriscava la percepció de 

primes. Les amenaces de l’empresa van rebre la resposta de les 

treballadores en forma d’aturada, que els permeté imposar 

cronometradores escollides per elles mateixes.  

L’esclat, el 12 de febrer, d’una vaga a Terrassa seguida 

per la totalitat del tèxtil, gairebé tota la construcció i empreses 

d’altes rams, produirà aturades solidàries a Rubí. En concret a 

l’AEG i Francino. Com podem observar, la localitat va seguir 

en bona mesura la tònica del primer trimestre de 1976. Si bé 

no tingueren lloc experiències d’una vaga general coordinada 

a tota la vila i una ocupació permanent de l’espai públic, una 

expressió local de l’Acció Democràtica Nacional amb què el 

PSUC, la força hegemònica en l’antifranquisme, pretenia 

enderrocar el règim, la vila sí que experimentà un increment 

considerable de la mobilització en un context en el qual la crisi 

colpejava la majoria social. A les fàbriques «referent» que 

havien protagonitzat el cicle anterior, com la JOSA o Hispano 

Motor, s’hi sumaven empreses mitjanes o petits tallers. Les 

expectatives obertes per l’embranzida opositora dispararen la 

demanda de canvi polític, tingueren efectes econòmics i 

erosionaren considerablement la legitimitat d’un consistori 

franquista destarotat. La conflictivitat no només es polititzà, 

sinó que tingué en nombroses ocasions causes directament 

polítiques i solidàries. Alhora que serví per polititzar sectors 

que fins aleshores havien restat passius, indiferents o inhibits 

per l’acció repressora dels aparells d’Estat. 

Les demandes democràtiques per l’amnistia i rupturistes 

estaven incloses en unes plataformes reivindicatives 

d’augments salarials, mesures contra la crisi, drets socials i 
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laborals, contra l’OSE i per un sindicat democràtic, unitari i de 

classe. Si les pràctiques assembleàries i la formació de CCOO 

havien contribuït a difondre una cultura i unes pràctiques 

democràtiques i d’apoderament dels treballadors, 

l’aprofitament dels enllaços i jurats obtinguts a les eleccions 

de 1975 ho havia fet a l’organització i orientació de les lluites.  

 
 

Assemblea a la Pista Rubinenca de la Cooperativa. Hi apareixen, entre d'altres, Félix 

Soto, Miguel Castillo, Pedro Infante i J. M. Pijuan. Fotografia: Josep Maria Roset / 

Arxiu Municipal de Rubí AMRU. Imatge cedida per la família (1977). 

 

Tanmateix, la repressió patronal no es feu esperar, i als 

conflictes se seguia responent amb acomiadaments i sancions. 

Ara bé, aquestes mesures podien portar a una intensificació del 

conflicte i a la creació d’instruments per fer-hi front, a una 

mena de cercle virtuós d’acció-reacció.245 A Rubí, de fet, 

 
245 SÁNCHEZ-CUENCA, Atado y mal..., 2014, p. 23. També 

assenyala que casos com el de José Luis Téllez, brutalment torturat 
l’11 de desembre de 1975, amb tota probabilitat provocaren un 

impacte notable a Barcelona, p. 85. 
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l’esclat de les vagues acostumava a aparèixer motivat per 

algun acomiadament o sanció, si més no les més importants o 

els conflictes més llargs. A Belfintex, Rufini i PBR finalment 

foren acomiadades 40 persones, mentre es feia una crida a la 

solidaritat a d’altres empreses i es criticava el suposat 

«aperturismo» del Govern Arias, traduït en el fet que els 

treballadors pagaren la crisi i una repressió en augment.246 

Sovint s’ha assenyalat una possible interconnexió entre el 

descens de la conflictivitat i l’augment de la repressió arran 

dels luctuosos esdeveniments de Vitòria el març de 1976. 

Tanmateix, la conflictivitat a Rubí estigué lluny de disminuir, 

ans al contrari: augmentà amb motiu del conveni del metall. 

El 3 d’abril els treballadors del metall tractaren 

d’aplegar-se al camp de futbol local de la Unión Deportiva de 

Rubí per realitzar una assemblea. La policia local els dispersà i 

un grup d’uns 400 es desplaçà a l’església parroquial. 

Aprofitant que hi acabava de tenir lloc un casament, van 

irrompre al temple mentre el mossèn avisava la policia de la 

«visita». Després de dues hores d’assemblea informativa sobre 

el Conveni provincial del metall, s’acordà realitzar una sèrie 

d’accions, fonamentalment aturades, el 5 d’abril. Aquesta 

convocatòria, efectivament, tingué lloc i, segons l’alcaldia, un 

total de 24 empreses —40 segons els treballadors— es van 

veure afectades, així com al voltant de 2.600 treballadors hi 

haurien participat.247 El Comitè de Solidaritat de Rubí 

aconseguí recaptar un total de 123.534 pessetes a la seua caixa 

de resistència a través de les distintes donacions de particulars, 

empreses, col·lectius (com ara juvenils), de la venda de 

 
246 Fullet “Comisiones Obreras de Rubí, Expediente de crisi: una 

amenaza presente. Belfintex: 40 despedidos”, 1976, CGT Rubí. 
247 Carta de Murillo al governador civil Sánchez-Terán del 5 d’abril 

de 1976, AGSGB, C. 198. 
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materials o, fins i tot, amb col·lectes en celebracions familiars, 

com ara un bateig. Les principals sortides eren per a empreses 

com ara AEG, Holstein i Kappert —on la lluita estava sent 

aferrissada—, per als represaliats de la construcció o detinguts 

per les forces d’ordre.248 Al fullet s’insistia en la dimensió 

política de la vaga, orientada a l’enderrocament del règim, 

mentre, alhora, s’hi demanava que els vaguistes acceptessin 

els diners, que no els rebutgessin per vergonya, ja que era 

«dinero obrero» i no caritat.  

Després de dues setmanes, durant les quals la vida de la 

vila girà entorn del conflicte del metall, amb assemblees 

multitudinàries, la vaga s’anà desinflant. El 21 d’abril, davant 

la negativa per part del Govern Civil d’autoritzar una reunió 

als cinemes Rubí Palace i realitzar-hi una assemblea, uns 500 

treballadors, segons la corporació municipal, es van manifestar 

novament pels carrers de la localitat. Després d’intentar 

realitzar un míting en un descampat a prop de l’Escardívol, 

van ser dispersats per la policia.249 El dia 22 bona part de les 

fàbriques havien retornat a la feina, tot i que les aturades en 

algunes es perllongaren durant 2 mesos. Aquest fou el cas del 

Grup Pujol i Tarragó. El conflicte del metall, així com d’altres 

a la construcció o als serveis, provocaren que 1976 fos un any 

de protagonisme obrer a la vila. Les CCOO guanyaren 

implantació, mentre el PSUC pràcticament quintuplicà el seu 

nombre de militants (de poc més d’una desena a mig centenar) 

i, per primera volta, es coordinava de manera efectiva una 

vaga a la localitat que serví per augmentar la deslegitimació 

del consistori franquista. 

 
248 «Comité de solidaridad de Rubí, informe a todos los trabajadores 

y la opinión pública», 10 d’abril de 1976, ACVOC. 
249 Carta de Murillo al governador civil del 22 d’abril de 1976, 

AGSGB, C. 198. 



135 

 
 

Detall de la revista Informaciones obreras, número 1 (febrer de 1976), editada per 
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Segons Molinero i Ysàs,250 fou la mobilització 

sostinguda dels treballadors, amb una cronologia més àmplia 

que no només el primer trimestre en algunes zones, la que va 

portar al Govern Arias a una situació de bloqueig. Qualsevol 

temptativa d’aperturisme pilotada des del règim esdevingué 

impossible. Així mateix, el projecte de reforma sindical, basat 

en un congrés sindical, no reeixí.251 De fet, l’OSE, a mitjans 

d’any, ja era pràcticament un cadàver, sense cap legitimitat, 

assaltada bona part de l’estructura per activistes sindicals 

antifranquistes, i el 20 d’octubre de 1976 era substituïda pel 

Ministre Enrique de la Mata per l’Administración Institucional 

de Servicios Socioprofresionales (AISS); l’avantsala de la seua 

desaparició. No hi ha dubte que aquest procés fou un 

símptoma del descrèdit total de l’estructura sindical del règim 

davant d’un moviment sociopolític com les CCOO, que, 

constituïdes com a sindicat l’octubre de 1976, s’havien erigit 

en l’eina més efectiva de defensa dels drets de la classe 

treballadora.252  

El batlle Murillo també assistí a un important 

deteriorament de la seua imatge pública, indissociable de la 

del règim. Quan a principis de 1976 tornava a prendre 

possessió del càrrec, feia constar encara que «me identifico 

total y absolutamente con el discurso ante las Cortes de 

nuestro Jefe de Gobierno don Carlos Arias Navarro, 

adhiriéndome a su programa de asociaciones porque 

comprendo y veo muy bien que nuestra evolución está en el 

asociacionismo para entre todos, unidos, hacer una España 

mejor». Però afegia, «[y]o no soy partidario de partidos 

políticos, ya que partir es desunir y lo que España necesita es 

 
250 MOLINERO i YSÀS, Productores..., p. 270. 
251 LUDEVID, Cuarenta años..., p. 67.  
252 ESTIVILL i DE LA HOZ, La cultura política..., p. 215. 
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unidad dentro de su evolución».253 La identificació de Murillo 

amb el projecte d’Arias, com observem, era total. Tot i així, 

sobrevisqué a la seua caiguda al juliol de 1976, malgrat la 

pressió rupturista de bona part del moviment obrer i les 

associacions veïnals. Mentre es trobava en el càrrec, encara 

hagué d’encaixar la vaga del Conveni provincial del metall del 

30 de setembre de 1976 en la qual, a banda de les 

reivindicacions estrictament econòmiques i laborals, se’n 

donaren de polítiques en un sentit rupturista i, poc més 

endavant, la vaga del 12-N contra la Llei per a la reforma 

política (LRP), amb la qual el nou president, Adolfo Suárez, 

tractava de recuperar la iniciativa política en el procés de canvi 

polític.  

La suspensió de l’article 35 de la Llei de relacions 

laborals d’abril d’aquell any, que restringia el dret d’una 

persona acomiadada a escollir entre la indemnització i la 

readmissió, precipità que la COS —formada per CCOO, USO, 

però també per la «reapareguda» UGT— convoqués una vaga 

general per al 12 de novembre contra la congelació salarial i 

les restriccions imposades a la negociació col·lectiva del 

Govern Suárez. La mobilització constituïa un tour de force de 

l’oposició cap al reformisme del Govern, encarnat en l’LRP. 

Ateses les característiques de la convocatòria, el Govern tractà 

de caracteritzar aquesta de fracàs, tot i que el seguiment fou 

notable, especialment a les concentracions urbanes i 

industrials. Probablement uns 430.000 treballadors es van 

mobilitzar a Catalunya i un total de 2 milions a la resta de 

l’Estat.254 

 
253 Rubricata, 08-II-1976. 
254 MOLINERO i YSÀS, Els anys del..., p. 220-221. 
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A Rubí, segons Rubricata255, la vaga tingué un 

seguiment del 6 %. La publicació afirmava que un total de 7 

empreses i uns 1.100 treballadors s’haurien aturat. La xifra 

concreta sembla molt difícil d’establir i, molt probablement, 

ha mancat en aquest sentit recórrer a algun testimoni o font 

oral (Jaume Parras, en canvi, parla d’èxit total de la 

convocatòria a la vila). Tot i que sembla raonable que la xifra 

oficial fos terriblement esbiaixada i, segurament, la vaga es 

degué fer sentir en una població marcadament industrial i 

obrera, no s’ha de menystenir el fet que fins i tot la publicació 

local se’n fes ressò, ni que fos per certificar el seu suposat 

fracàs. A més a més, no disposem de dades sobre les possibles 

mobilitzacions de l’assemblea d’aturats de la vila o els 

comerços i serveis, no tinguts en compte a les xifres oficials 

publicades. Com recordava la mateixa notícia, 2 joves van ser 

detinguts pel repartiment de material «subversiu» i és molt 

probable que es produïssin alguns acomiadaments a les 

empreses mobilitzades.256 

L’LRP s’aprovà a les Corts franquistes el 18 de 

novembre de 1976 i, al desembre, fou votada en referèndum. 

Malgrat les consignes abstencionistes de l’oposició, orientades 

a barrar el pas a l’audàcia de Suárez en el seu intent per 

recuperar la iniciativa política, gairebé un 78 % dels cens va 

participar-hi. A Rubí, amb una participació gairebé idèntica, 

els resultats s’ajustaven força a la dinàmica de la resta de 

l’Estat: 15.647 rubinencs i rubinenques, un 92,7 %, van donar 

el seu sí al projecte legislatiu que iniciava el desballestament 

 
255 Rubricata, 14-XI-1976. 
256 Fou el cas de Fernando Jiménez, entrevista a l’AHCO. 
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controlat de les estructures polítiques del règim, davant d’un 

escàs 2 % que s’hi oposà.257  

Foren organitzacions opositores com l’Assemblea de 

Catalunya o el Consell de Forces Polítiques de Catalunya 

(CFPC), i la Plataforma d’Organismes Democràtics a escala 

estatal (POD), les que plantejaren les mancances del projecte 

de Suárez i van exigir la legalització dels partits i els sindicats, 

l’amnistia total per a presos i exiliats, el reconeixement efectiu 

de les llibertats democràtiques, la derogació de la legislació 

repressiva, la supressió del TOP i del Movimiento. Sense 

aquestes condicions, el referèndum era considerat 

«inacceptable» per l’oposició, ja que no es donava en un marc 

de reconeixement de drets i llibertats democràtiques i, per tant, 

amb escasses garanties. En aquest sentit, el posicionament 

oficial de bona part de les opcions antifranquistes fou, com 

dèiem, la crida a l’abstenció.258 Tanmateix, no tots els grups 

opositors se sumaren a la campanya d’abstenció activa «per les 

llibertats, l’amnistia i l’Estatut d’autonomia», sinó que algunes 

mostraren el seu desacord davant la resolució de l’Assemblea 

de Catalunya. De la mateixa manera, el llavors governador 

civil Martín Villa prohibí la campanya abstencionista, mentre 

l’oficial fou aclaparadora. La participació al referèndum el 15 

de desembre sobre l’LRP, en el context que acabem de 

descriure, fou del 73,8 % a Catalunya, amb una rotunda 

victòria del sí.  

Amb el referèndum i l’aprovació de l’LRP la iniciativa 

tornava al Govern, ara en mans dels sectors reformistes, 

situació que conjuminada amb el desinflament de la 

mobilització després del primer trimestre de 1976, provocà un 

 
257 Rubricata, 25-XII-1976. 
258 MOLINERO i YSÀS, Els anys del..., p. 222-224. 
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progressiu gir estratègic cap a la «ruptura pactada» convençut 

de l’empat estratègic entre les forces enfrontades.259 Malgrat 

tot, no arribà a haver-hi negociacions entre el règim i 

l’oposició, més enllà de contactes informals, fins després dels 

comicis.  

El procés de canvi, almenys fins després de juny de 

1977, estigué marcat per les fortes limitacions imposades pel 

continuisme jurídic i polític que Adolfo Suárez aconseguí 

imposar.260 Les posicions més «ultres» i partidàries d’una 

«democràcia a l’espanyola», en canvi, restaven 

progressivament marginades o esdevenien insignificants, 

també gràcies a la pressió popular, tot i la considerable 

mobilització desplegada o les pràctiques violentes. Fou en 

aquest context que es constituí al municipi, el 25 novembre de 

1976, l’Assemblea Democràtica de Rubí (ADR) en una 

presentació pública amb vora el miler d’assistents i sota el 

lema «A Rubí, també». De fet, aquest procés ja s’havia 

desenvolupat en d’altres poblacions i era relativament tardà a 

la vila, a causa, probablement, de la mida i de la mobilització 

obrera de caràcter més «recent». Sindicalistes o persones 

properes al moviment obrer local hi tingueren una presència 

nodrida, amb intervencions de Josep Xercavins, Joël Cortés, 

Miguel Castillo, Àngel Perera i Miquel Llugany. En clau més 

local, s’hi recordà la manca de legitimitat del consistori i es 

demanà la dimissió de l’alcalde Murillo. El record de les 

lluites de 1976 fou ben present a l’acte, i és que en certa 

 
259 Allò que més endavant, i arran dels articles de Vázquez 

Montalbán, va rebre el nom de «correlació de debilitats». «¿Contra 

Franco estábamos mejor?», La Calle, secció «Estado de la cuestión, 

cuestión de estado», 2 de maig de 1978, núm. 6, p. 14-15 i «Vosotros 

y el caos», La Calle, secció «Estado de la cuestión, cuestión de 
estado», 6 de març de 1979, núm. 51, p. 13 
260 SÁNCHEZ CUENCA, Atado y mal..., p. 99. 
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mesura l’ADR s’elevà com la culminació política d’aquesta 

lluita.  

Des de l’eclosió de la protesta obrera el 1971, passant 

per tota l’experiència acumulada en les lluites obreres, les 

veïnals i els lligams d’aquests moviments socials amb una 

societat civil alternativa, cristal·litzaren contra l’hegemonia 

local que pretenia fer inviable l’existència i la continuïtat de 

l’alcaldia de Murillo. El discurs de classe i les apel·lacions a 

una identitat en clau de comunitat obrera tingueren un paper 

important en una població amb la fisonomia i la composició de 

Rubí. Malauradament, l’ADR va néixer en un moment 

d’augment de tensions entre les diferents forces opositores, 

també a escala local, i tingué un protagonisme efímer.  

L’any següent la conflictivitat es mantingué 

relativament elevada. Tot i que la «ruptura democràtica» tal 

com l’havia concebut una important part l’oposició no arribà a 

produir-se, les eleccions de juny de 1977 sí que abocarien a 

unes corts constituents que acabarien per trencar el règim i 

instaurar la democràcia,261 una ruptura «estellada», si es vol, 

en paraules de l’històric dirigent de les CCOO i pres polític de 

la dictadura Marcelino Camacho.262 Mentre l’Assemblea de 

Catalunya havia aprovat una campanya per la consecució dels 

ajuntaments democràtics, el Govern Suárez paralitzà aquests 

comicis malgrat la Llei de les bases de l’Estatut del règim 

local, publicada el 21 de novembre de 1975, que preveia la 

possibilitat d’escollir per sufragi universal els regidors de la 

meitat dels consistoris de cada província, exceptuant els 

 
261 YSÀS, «Movilización y desmovilización...», a TÉBAR, El 

movimiento obrero..., p. 290. 
262 CAMACHO, Marcelino, Confieso que he luchado, Madrid, 

Temas de Hoy, 1990, p. 392. 
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alcaldes de Madrid i Barcelona. Les possibilitats d’una ruptura 

local abans que s’acabés de definir el canvi polític, amb el 

fantasma de les eleccions d’abril de 1931 present per a molts, 

posposà la celebració d’aquestes eleccions fins a 1979.263 

Tanmateix, com veurem de seguida, les eleccions generals de 

1977 tingueren també un impacte local. 

 
 

Presentació de la l'Assemblea Democràtica de Rubí. Asseguts a la taula, d'esquerra a 

dreta, hi apareixen Josep Xercavins, Miquel Llungany, Àngel Perera, Joel Cortés i 

Miguel Castillo. Fotografia: Josep Maria Roset / Arxiu Municipal de Rubí (AMRU). 

Imatge cedida per la família (1976). 
 

Les protestes obreres continuaren tenint una presència 

important, tot i que el seu caràcter canvià. Els efectes de la 

crisi guanyaren intensitat i, amb l’augment de l’atur i del preu 

de la vida, van anar canviant la seva naturalesa cap a 

dinàmiques més aviat defensives que no pas proactives, com 

ho havien estat en la llarga crisi del franquisme. El Dia 

Internacional dels Treballadors de maig de 1977 encara tingué, 

 
263 DOMÈNECH, Cambio político..., p. 212. 
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però, un caràcter unitari. Sota el lema «Cap a la llibertat 

sindical», CCOO, USO, UGT i CNT feien una crida a realitzar 

aturades el 29 d’abril i assemblees als llocs de treball el dia 

següent. També estava prevista la celebració d’un míting a la 

Cooperativa La Rubinense i la celebració d’una manifestació 

unitària per la llibertat sindical, el desmantellament total de les 

restes de l’OSE, el retorn del patrimoni sindical i dels béns 

confiscats a les organitzacions obreres, l’anulació de la quota 

sindical obligatòria, una seguretat social gratuïta i sota control 

dels treballadors, l’amnistia total i la supressió de 

l’acomiadament lliure.264 Així mateix, l’agitació per a 

l’aprovació d’un nou conveni recorria la vila. Després de 3 

mesos d’assemblees, es plantejava des de la unitat sindical —

signaven CSUT, USO, CCOO, CNT, SOC i UGT— un 

ambiciós projecte de conveni que conjuminava augments 

salarials amb millores socials i drets democràtics.265 Tot plegat 

en un context d’augment de la pressió per part de les 

associacions de veïns i veïnes i el moviment de persones sense 

feina. 

El 25 de maig, pocs dies abans de les eleccions, Murillo 

encara ordenava i supervisava personalment la restauració i la 

neteja del Monument als caiguts i dels símbols del 

Movimiento que havien estat tacats i trencats dies abans.266 

Aquest gest simbòlic mostrava quin era el tarannà solipsista 

del batlle davant la pressió pel canvi polític també a escala 

local. Les eleccions generals de juny serviren com a sondeig 

de l’estat d’opinió a la vila. Amb un 84 % de participació, la 

 
264 Pamflet «Por un 1.º de Mayo hacia la libertad sindical», 28 d’abril 

de 1977, Fons documental de la CGT-Rubí. 
265 Circular «Convenio del metal», Comisión Deliberadora, 16 de 
maig de 1977, Fons documental de la CGT-Rubí. 
266 La Vanguardia Española, 26-V-1977.  
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victòria resultà aclaparadora per a les esquerres i els partits 

obrers amb representació local. Socialistes de Catalunya, la 

coalició que agrupava el PSC-Congrés i la Federació catalana 

del PSOE, obtenia el 34 % dels sufragis, seguida del PSUC 

amb el 28 %. La UCD, gairebé empatada amb el Pacte 

Democràtic per Catalunya, obtenia menys de la meitat dels 

vots obtinguts pels comunistes catalans i era seguida de ben a 

prop per Esquerra de Catalunya, amb un 6,5 % dels vots.267 La 

suma de tots els partits d’esquerres formava una àmplia 

majoria electoral. De fet, els que havien integrat la Comissió 

Municipal de Partits Polítics (PSC(c), PSOE, PSUC, CDC, 

PSC(r), ERC, UDC, PTE, OCE-BR i l’MC, però on també es 

trobaven representats membres de CCOO i l’USO) aplegaven 

el 85 % del total dels vots emesos. Fou aquesta coordinadora 

qui, després de les eleccions, desplaçarà l’ADR en 

representació de l’oposició a Rubí. Per primer cop, la manca 

de legitimitat del consistori resultava palesa i obligà Murillo a 

dimitir com a alcalde a l’agost de 1977.268 Quan marxà, 

s’emportà el bust de Franco present al consistori. Les raons 

que adduí foren la seua condició de falangista i franquista 

convençut, mentre d’altres regidors van seguir les seues passes 

i l’alcaldia quedà en règim d’interinitat (sostinguda des del 

Govern Civil). A les seues memòries, però, reconeixia que 

havia estat la pressió popular, i especialment la de les 

associacions de veïns, allò que l’havia portat a prendre la 

decisió.269  

 
267 Rubricata, 19-VI-1977. 
268 Rubricata, 4-VIII-1977. 
269 40 años..., p. 172-173. 
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6. Conclusions: quina ruptura local? Conquestes i límits 

 

La dimissió de Murillo culminava el lent procés 

d’erosió de la legitimitat de l’expressió local del règim. Els 

resultats de les eleccions van ser, en aquest sentit, la prova 

inapel·lable d’aquesta manca de legitimitat. No només pels 

insignificants resultats que obtingué l’extrema dreta 

continuista —que, tanmateix, es mantingué operativa i 

protagonitzà accions violentes a la vila—, sinó pels bons 

resultats dels partits obrers i d’esquerres. El vot a opcions que 

apel·laven a una identitat de classe i que havien defensat els 

postulats rupturistes girava entorn del 70 % del total dels 

sufragis. En certa mesura, podem afirmar que el resultat de les 

eleccions culminaren una mena de ruptura local. L’ajuntament 

es mantingué així en un estat d’interinitat absoluta arran de la 

dimissió; i amb els partits de l’oposició de facto al capdavant 

de l’Administració local fins a les eleccions d’abril de 1979, 

quan els comunistes esdevingueren, contra tot pronòstic,270 el 

grup majoritari amb el 35 % dels vots i 9 regidors, aconseguint 

així l’alcaldia.271  

Els moviments socials de la vila, l’obrer i el veïnal amb 

les seues múltiples interaccions i permeabilitzats d’un discurs 

de classe, portaren a terme una acumulació de forces socials i 

articularen una contrahegemonia al règim que, en el moment 

de les eleccions, va tenir una traducció política clara. Més 

acurada, segurament, en les municipals, però, on la 

 
270 Més si tenim en compte les eleccions generals de març de 1979 

(Rubricata, 11-III-1979), havien donat resultats molt semblants a les 

anteriors generals, tot i que les abstencions augmentaren 
significativament. 
271 Rubricata, 8-IV-1979. 
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mediatització de la política estatal fou menor i els vots anaren 

majoritàriament dirigits cap a aquella força que es percebia 

com la representant del canvi a Rubí.272 

La Comissió Municipal de Partits Polítics, ara investida 

amb la legitimitat democràtica emanada de les urnes, desplaçà, 

però, l’ADR. Aquest organisme, fruit de la convergència entre 

els moviments socials i una societat civil antifranquista, quedà 

progressivament subsumit al joc dels partits polítics. El 

caràcter més aviat tardà de l’esclat de la conflictivitat i de la 

consolidació organitzativa del moviment obrer podria ser un 

dels factors que ajuda a explicar alguna de les divergències 

respecte d’altres poblacions properes, on el protagonisme 

d’aquestes plataformes unitàries fou major. Així mateix, les 

resistències de l’alcalde Murillo i d’una patronal, 

majoritàriament absent, també contribuïren, si més no, a 

endarrerir d’alguna manera el procés de ruptura local. Al cap i 

a la fi, el marc de relacions laborals del franquisme, amb un 

important component coercitiva, augmentava l’interès 

d’aquests sectors per la supervivència del règim i d’un 

consistori local al qual tenien accés a l’hora de promoure els 

seus interessos. 

El 13 de febrer de 1978 la Comissió Municipal 

recordava encara que després de les eleccions generals «no se 

produjo ningún cambio político, con lo cual los consistorios 

quedaron sin ningún tipo de representatividad y en manos de 

personas antidemocráticamente elegidas, no habituadas a dar 

 
272 En l’àmbit sindical, CCOO consolidava la seua hegemonia. A les 

eleccions sindicals de finals de 1980 obtindria el 59 % dels 

representants escollits fins aleshores a la vila. A les grans fàbriques 

trobem, però, una elevat nombre d’independents. «Rubí, resultado de 
las elecciones sindicales», 6 de novembre de 1980, Fons documental 

de la CGT-Rubí. 
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cuentas de su gestión, ni a someterse al control popular, que, al 

menos en un primer nivel, la democracia parlamentaria 

permite». Tanmateix, va haver d’assumir competències 

extraoficialment atès que gairebé es produí un buit de poder. 

Les dimissions, no acceptades pel governador civil, però 

efectives a la pràctica, l’actitud de «después de mí, el 

diluvio»,273 impossibilitava qualsevol presa de decisió en 

matèria urbanística o social, per exemple. I és que els efectes 

de la crisi s’havien agreujat, l’atur afectava cada cop més 

persones i el tancament d’empreses —algunes, fins i tot, de les 

més emblemàtiques, com ara AEG, Dual Ibérica, Hispano 

Motor, Manufactures Sedó, etc.— esdevindria la nova 

quotidianitat. 

Aviat una dura crisi industrial s’encebà amb Rubí i 

provocà també un augment de la conflictivitat, tot i que amb 

aquesta orientació defensiva que caracteritzarà el període de la 

segona part de la Transició i que ha marcat la memòria 

col·lectiva de la població. Algunes de les fàbriques que havien 

estat punta de llança experimentaren llargs i desgastadors 

conflictes, com ara la JOSA, Francino o Material Clínico «las 

tripas». El moviment obrer fou i serà, durant la Transició, però 

també després, un actor destacat a la vila sense el qual no es 

pot «pensar històricament el present» de Rubí. 

Com deia, la Comissió Municipal de Partits Polítics va 

haver d’assumir competències, malgrat tots els entrebancs des 

de Govern Civil. Calien mesures urgents per tal de revertir el 

creixement desigual que havia experimentat la població: aturar 

el deteriorament urbanístic i emprendre la creació d’un pla 

d’ordenació general, pal·liar l’atur obrer, controlar la gestió de 

 
273 «Comunicado unitario al pueblo de Rubí», CMPP, 13-II-1978, 

Fons documental de la CGT-Rubí. 
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l’ambulatori de la Seguretat Social, les escoles estatals i 

subvencionades, i abordar l’encariment de la vida amb algun 

tipus de política de preus, etc. Totes eren tasques urgents que 

s’havien d’emprendre i que recollien bona part de les 

demandes més immediates i urgents dels moviments socials 

locals i de bona part de la societat civil rubinenca. Ara bé, tot 

plegat en un quadre limitat pel baix pressupost disponible. 

A Rubí, com a d’altres poblacions, es fa difícil entendre 

el canvi polític sense el paper del moviment obrer, com a 

«moviment social matiner», com un dels vectors fonamentals 

d’aquest procés. La conflictivitat obrera iniciada el 1971 serví 

per erosionar l’expressió local del règim atesa la seua 

connivència amb les pràctiques empresarials locals. La 

identificació, en aquest cas, ajuntament-empresaris-règim 

esdevingué clara per a àmplies capes de treballadors, que no 

s’estaven de denunciar aquest fet als seus materials i 

consignes. En aquest sentit, el desenvolupament i l’extensió 

d’una consciència de classe estigué indestriablement 

relacionada amb una d’antifranquista, esperonada per 

l’experiència tant a barris com a fàbriques i el paper del 

consistori als conflictes. No és, per tant, d’estranyar la força i 

l’extensió d’aquesta identificació en una població com Rubí. 

Aquesta consciència tingué una de les seues màximes 

expressions en els conflictes solidaris motivats per la repressió 

patronal que, amb el cas paradigmàtic de la JOSA, 

acostumaven a ser els que més incidència tenien, tant real com 

simbòlica. 

A partir de la dimissió de Murillo i el triomf del PSUC a 

les eleccions d’abril de 1979, la història de Rubí com del 

municipalisme en general, esdevé d’assoliments i límits, 

d’expectatives completes i d’anhels frustrats. Tot plegat en un 
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context general marcat per un procés polític de transició 

encara obert, però també travessat per una greu crisi 

econòmica i per diversos processos socials que començaven a 

alterar el paisatge material sobre el qual s’havia bastit la 

identitat obrera. 
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