
TREBALL A PREU FET. APROXIMACIÓ A L'ESTUDI 
DEL CAS D'UN DRAPAIRE A SABADELL DES D'UNA 
PERSPECTIVA E T N O G ~ F I C A  

IORDl GRAU 1 REBOLLO 

Les investigacions sobre el món textil sabade- 
llenc han esdevingut, al llarg dels anys, un elemenr 
de referencia imprescindible a l'hora d'examinar el 
teixit industrial vallesi, catala o, fins i tot, espa- 
nyol, tant en extensió com en profunditat. Les 
referencies que podem trobar sobre la capital valle- 
sana com a motor industrial de Catalunya contem- 
plen bona part de les activitats manufactureres i 
mecaniques que s'hi han dut a terme. Perb 6s sense 
cap mena de dubte en el marc del textil on Saba- 
del1 ha deixat la seva empremta d'una manera més 
diafana. 1 els tebrics -historiadors, antropblegs, 
especialisres en l'art de teixir, etc.- han estat be11 al 
cas en aquesta qüestió. 

Tanmanteix, no totes les branques de la xarxa 
textil sabadellenca han estat a bastament tractades. 
Si bé ens seria forca difícil trobar alguna activitat 
relacionada amb qualsevol de les diverses fases que 
integren el procés productiu que hi hagués estat 
deliberadament oblidada, sí que és cert que no tota 
la miríada de branques que envolten el tronc 
industrial de la ciutat han gaudit de la mateixa 
dedicació per part dels investigadors. 

Dins el món textil per exemple, la bibliografia 
orientativa, tbcnica o en profunditat que hi podem 

trobar és certament notable. Tan sols, potser, en 
algunes activitats considerades sovint com a adja- 
cents als processos productius principals, I'atenció 
rebrica hi ha fet niu de pasada. Un exemple del 
que acabem d'esmentar, particularment pel que fa 
a la indústria Ilanera, por ser el cas dels drapaires 
sabadellencs. 

La documentació referent a processos indus- 
trials relacionats directament o indirecta amb 
la fabricació de reixits, el tissatge, la distribució i la 
comercialirzació dels productes, etc. és forca abun- 
dant. Tot plegat ens serveix per a fer-nos un mapa 
prou acurat de la saba econbmica i industrial que 
alimentava bona part de la ciutat al llarg dels anys. 
La documentació al voltant dels assentaments pro- 
ductius sabadellencs comenca prou enrera com per 
entendre que la xarxa industrial que es desenvolu- 
pa al llarg del segle XIX i es consolida en el decurs 
del segle XX no ha esdevingut pas fruit d'una 
casualitat. 1.a reputació que la ciutat s'ana bastint a 
cop de temps i treball va fer la resta. 

Tanmateix, com a conseqüencia del floriment 
de la indústria textil i de l'augment de la produc- 
ció, hi hagué tora una serie de processos, anome- 
nem-los adjacents o laterals, que varen fer del teixit 
industrial una xarxa més complexa que no s'atura- 
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va pas a la porta de les fabriques. El flux material i 
humi que constitu'ia I'essencia del sistema fabril 
depassava els estrets límits de les indústries locals. 
De fet, la capil4aritat inherent a certs proces- 
sos productius, especialment aquells vinculats 
estretament amb la industrialització. ens mosrra la 
capacitar adaptativa que tenia la població als con- 
dicionaments econbmics canviants. Condiciona- 
ments que sovint suposaven un canvi substancial 
tant pel que fa als costums domestics, com als afers 
laborals; i que en conseqüencia obligaven els 
homes i les dones a modificar la seva xarxa de rela- 
cions a nivell familiar, laboral, d'amistats, etc. 

Habitualment, els cstudis tebrics prenen un 
punt de vista impersonal; tracten les transforma- 
cions socials com a canvis globals que protagonitza 
la societat en el seu conjunt i paren poc esment en 
els casos particulars que componen aquest mosaic 
que en diem xsocietat,>. Aquest és un intent de 
conjugar la histbria personal d'un individu amb la 
histbria més global d'un grup social definir per 
la seva ocupació, pero ho és a un nivell molt ele- 
mental. No prctcnc en cap moment, per tant, fer 
un estudi de cas en profunditat que ens expliqui o 
ens il.lustri com passaven les coses o per que passa- 
ven d'aquella nianera. Únicament vull esbossar un 
exemple concret. Un cas que s'insereix dins i'esde- 
veniment global d'una societat marcadament 
industrial, a fi de veure com el1 mateix expressa els 
canvis que va experimentant. Algú que és part acti- 
va de la historia socioeconbmica de la ciutat. 

En aquest cas, I'informanr és un trcballador 
ttxtil independent, un drapaire ja jubilar que 
repassa el que ha estar la seva vida al rnón textil. 
Una vida, podríem dir, que ha anat passant a cop 
de Ilancadora. 1:aproximació etnogrifica (aproxi- 
mació només, un treball etnogrific en profunditat 
supera, amb molt, les pretensions d'aquest estudi) 
pretfn cxclusivamcnt reforcar aquest acostament, 
tot donant la paraula al mateix informant i deixant 

ue sigui el1 qui ens expliqui parr de la seva vida. 
8bviament no he rranscrit Ia totalitat de les con- 
verses, ni tan sols una perita part. Únicament he 
recollit allb que em semblava imprescindible per a 

entendre una part de la societat des dels individus 
que la componen, per a estudiar un fragment de la 
historia a partir de I'aproximació a un segment 
cultirral forqa concret. 1, encara dins d'aquest seg- 
ment, trio un sol exemple individual. És per aixb 
que aquest és un estudi de cas. En les paraules del 
nostre informant hi ha I'empremta inevitable 
del seu bagatge cultural. Gricies a ell, és qui 
és com a ens social i queda cuturalment situar. 1 és 
també merces al nostre propi bagatge (distint en 
cada cas particular, pero comú en bona part de la 
seva manifestació com a sistema cultural) que 
podem apropar-nos-hi i mirar d'entendre que és el 
que ens vol explicar. 

Com ja he dit, aquest és un estudi de cas. La 
qual cosa vol dir que les conclusions que en 
puguem extreure han de quedar, per forca, condi- 
cionades per I'abast general que representa. És a 
dir, com a estudi de cas, difícilment por ser consi- 
derar representatiu d'un col.1ectiu humi w m  és el 
dels drapaires sabadellencs, ates que tan sols hem 
tractat directament amb un. Perb sí que pot ser 
il.lustratiu en altreh sentits; per exemple, en la 
forma com una persona concreta traqa la seva vida 
al voltant d'un condicionant més general: la neces- 
sitat de treballar. La forma com aqiiest subjecte 
organitzi el seu espai, el seu temps, les scves rela- 
cions personals, etc. por donar-nos certes pistes a 
I'hora de plantejar estudis de més gran abasr o, 
~ e ~ i l l a m e n t ,  que parteixin d'hipbtesis o punts de 
vista diferents dels ja realitzats. 

A més, les condicions concretes d'aquest 
informant el feien particularmenr interessant 
de cara a I'esrudi. D'una banda, era un treballa- 
dor independent que havia aconseguit ordenar la 
seva activitat professional al marge (relativament, 
és clar) dels grans espais industrials sabadellencs. 
Un cop abandonada la feina a la fabrica, el seu 
treball a casa, a la quadra,' suposava un percentat- 
ge altíssim de l'ocupació del temps diari, i els 
contactes amb els fabricants (i, fins i tot, amb 
altres professionals auxiliars del teixit industrial) 

' Qiiadra: «A Sabadell, nau industrial, principalment indicar una perita instal.lació de drapaires, que treballen a 
dedicada al tissatge. S'usa també el diminutiu quadreta, per a mansn. BIGORKA (1974). 



es feien habitualment des d'aquesra posició limi- 
nal. 

D'altra banda, aquesta relativa independencia 
només ho havia estar a partir d'un cert moment. 
Fins aieshores, el període d'aprenentatge va rranscór- 
rer entre la fabrica i una quadra ja en funcionament, 
on trebailaven els seus oncles i el seu pare.' Aquest fet 
ens introdueix dins altres variables qiie considero 
importants a I'hora d'entendre activitats professio- 
nals com la que tmctem. Entre aquestes variables, la 
família sembla jugar iin paper fonamental. 

Efecrivament, l'informant (de 69 anys d'edat 
en el moment de dur a terme el treball de camp, 
entre marq i setembre de 1995) havia esrat part 
integrant d'una nissaga de teixidors i drapaires 
,,...de moltes generncions mrera,~.' La vessant tradi- 
cionalista implicava, per a ell, el que podríem dir- 
ne una noblesa d'ofici. El fet de ~ o d e r  resseguir en 
el temps I'activitat professional dels seus avantpas- 
sats" el convertia en tot excepte en un sobreuin~qut. 
A més, va comenqar a aprendre I'ofici als dotze 
anys i fins al moment de la seva jubilació' (als sei- 
xanra-cinc anys reglamentaris) no va deixar mai de 

'Alla. tal com I'infornianr rxplicaria. hi havia qiiatre (Pot obtenir-se més informació a partir de la segiient referen- 
telers. un dels qiials s'cndiig~ié, jiinramenr amh cl seu pare. cia: AI.SINA 1 GIRA[-T (1984), p. 14. Escrit a partir de la 
amb la intenció dc  cornenqar a rniintar la seva prbpia quadra. comiinicació presenrada a la sessió de la Fundació Rosch i 

'Scguramcnt inés de teixidors qiie no  pas dc  drapaircs. Cardcllach.) 
ja que aqiiesta figura. com veiirem m6s endavalir seinhla ser ' Fou precisament la juhilació, a I'edat reglamenraria dc 
característica de la segozia meitat del seglc XX. 65 anys, el motiu dc  cessamenr de la seva activitar professio- 

'Seinbla qiie la vinculació dcl cognom de la seva familia nal. 
amb I'arr de reixir és ia dociinienrada al final del segle XVII. 
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practicar-lo. S'inicii en la professió de la m& dels 
seus familiars masculins més directes (el seu pare i 
els seus oncles). D'ells va anar aprenent a fer ca- 
nons i a teixir fins que, en una decisió conjunta amb 
el seu pare, van instal.lar-se pel seu compte amb un 
teler que portaren de la quadra dels seus oncles. 
Aixi, «heretava,> part d'un negoci familiar alhora 
que creava la seva unitat de producció indepen- 
dent de la d'altres familiars propers, la qua! cosa 
suoosava individualirzar no només cl treball, sinó 
també les responsabilitats que en derivaven. 

Aixecar la propia quadra implicava tot un 
seguit de coses. D'entrada, com el1 mateix matisa- 
va, «... t'bavies de bwcar h vzdax. Aixb volia dir cer- 
car els permisos institucionals adients, tractar 
directament amb els fabricants, assumir rota la res- 
ponsabilitat sobre el treball fet en la peca que li 
encarregaven, etc. La conservació de la feina dins 
l'espai familiar més immediat en facilitava I'apre- 
nentatge, a més de reduir al m k i m  les despeses 
que es generaven (utilitzar m i  d'obra de la casa, no 
haver de pagar sous addicionals a teixidors «de 
f o r a ~ . ~  Evidentment, scmpre que un membre d'a- 
questa família no decidís instal4ar-se de forma 
independent). A la quadra del nostre informant 
tan sois va rebre la col.laboració del seu pare. 

La manera amb que s'explica la trajectbria 
vital ajuda també a reconeixer com viu I'individu 
els fets que I'envolten. Aixi, malgrat que La posició 
d'autorirat relativa del pare sobre el fill sembla, per 
a molts, evident, I'informant plantejava part de la 
vida laboral amb el seti pare com a fruit del con- 
sens. 1, f i n ~  i tar, en certs moments era la voluntat 
del fill la que semblava prevaler, tot i ser el pare qui 
demanava consell o proposava i el fill assentia o 
valorava la proposta. 

La familia va continuar latent en totes les con- 
verses que vam mantenir. Perb les referencies eren 
fonamentalmenr professionals. L'imbit privar res- 
cava precisamenr alla on I'informant crcia que ha- 
via de ser: en la intimitat. En qualsevol cas, el con- 
tingut implícit de les entrevistes sovint era molt 
més enriquidor que no pas la informació que era 

conscientment aportada. De la mateixa manera 
que un instant de silenci por arribar a tenir molra 
més forca que no pas un seguit de paraules, l'acri- 
tud de I'informant envers certes qüestions, o la 
seva forma &esquivar certs continguts de caire per- 
sonal revelaven una actitud molt determinada 
davant el contingut de I'entrevista, I'investigador i 
el projecte en general. Anem a pams. 

La investigació va dur-se a terme en el marc 
d'una col.laboració entre el Museu d'Histbria de 
Sabadell i el, llavors, Departament &Historia de les 
Societats Precapitalistes i Antropologia Social de la 
Universitat Autbnoma de Barcelona. El projecte, 
suggerit des del Museu, s'inicia el mar$ de 1995 i, 
inicialment, tenia una durada prevista d'un any 
aproximadament. Un dels objectius era I'enregis- 
trament en vídeo d'un seguit d'entrevistes perso- 
n a l ~  amb I'informant, enregistraments de la quadra 
on havia dut a terme la seva activitat, etc. amb la 
mirada posada en una edició final en vídeo que 
recollís l'essencia del projecte. lanmateix, les cir- 
cumstincies varen anar-se modificant al llarg de la 
investigació i bona part dels objectius finals no van 
poder ésser assolits. 

Les primeres entrevistes, juntament amb els 
primers enregistraments comencaren un cap dis- 
senyades les línies generals del projecte, el mes de 
mart; de 1995. La intenció primera fou que aques- 
ta fase tingués un caricter merament temptatiu. És 
a dir, donar a coneixer a I'informant el projecte, 
que ens anéssim acosrumant mútuament a treba- 
llar plegats, que anés habituant-se a la presencia de 
!a cimera, etc. 

Malauradament, canvis imprevistos en el 
decurs d'aquesta primera fase van comensar a con- 
dicionar el resultar final de tot el projecte i tot plegar 
va anar adquirint un caire de provisionalitat impre- 
visible. Mesos més tard, tenia acumulades tot un 
seguir d'entrwistes que pretenien anar adopcant la 
forma d'una historia de vida, més que no pas un 
biograma o entrevistes seqüencials. Pero l'informant 

"e fet, les despeses d'un drapirc eren abandancs: nuadores, ecc 
consum d'energia, reparació de les miquines, pagamsnts a les 
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no acaba d'acostumar-se a la cimera de vídeo i la 
imprevisió respecte ai desenvolupament de la segona 
fase (enregistraments exhaustius) i la tercera (edició i 
muntatge final) va recomanar no allargar inútilment 
la presencia d'un aparell que pertorbava de forma 
evident I'espontaneitat de les respostes. Curiosa- 
ment, el drapaire no tenia cap problema a I'hora de 
repetir tantes vegades com fos necessari una pregun- 
ta que li formulava personalment. La reticencia aug- 
mentava apreciablement si I'entrevista es feia davant 
d'una enregistradora de sobretaula i la incomoditat 
semblava evident si el que hi havia al davant era la 
cimera de vídeo. A més, I'espontane'itat de I'infor- 
mant era absolutament nul.la en aquest punt i la 
impaciencia comengava a fer-se notar. 

Tot junt va decidir-me a no esmergar el temps 
en preses que tan sols permetien obtenir imatges 
del drapaire, perb que podrien condicionar nota- 
blement futurs enregistraments (que, finalment, 
no es varen poder dur a terme). En qualsevol cas, 
les nostres converses sempre van tenir lloc enmig 
dels telers i les Ilan~adores, la qual cosa permetia 
reorientar I'entrevista sempre que aquesta semblava 
incomodar I'informant per qualsevol motiu. 

El resultat final fou un seguit de transcrip- 
cions que serviren per anar bastint quelcom apro- 
ximar a una historia de vida, perb més semblant 
en alguns punts a I'encadenarnent d'entrevistes se- 
qüenciades.' 

Els silencis davant el casset o la cimera ohligaven a sant. Idealment, hauria de ser I'informant qui anés parlant 
formiilar algiines preguntes que reconduissin la conversa vers sense caldre la inrewenció de I'enrrevistador. 
el punt on es rrohava, o qualsevol altre que semblés interes- 
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Tot &un plegar, Sabadell ani mecanitzant la 
producció, s'incrementa notablement el nombre 
de telers instal.lats a la ciutat (segons dades de Jordi 
Ca lv~ t , ' ~  entre 1941 i 1950 es produí un augment 
del 26%, i es passi de 2.852 telers l'any 1941 a 
3.622 I'any 1950). Al llarg del període compres 
entre 1939 i 1952, segons dades del mateix autor, 
la gran majoria d'empreses situades a Sabadell 
tenicn entre un i cinc d'aquests telers mecanics 
a les seves n a u ~ . ' ~  Els telers de drapaires s'incre- 
mentaren un 23,12% entre I'any 1954 i I'any 
1962. 

Des d'uri punt de vista cronolbgic, la produc- 
ció textil a Sabadell (prirlcipalment pel que fa a la 
producció de teixits de llana) va anar augmentanr, 
tret potser d'alguns moments puntuals, fins que la 
Guerra civil espanpola (1 936- 1939) va obligar a 
alterar-ne tota I'estructura. No és que la producció 
s'anihilés durant aquest període, pero els canvis 
que s'introdu'iren en el marc global de la societat, 
com també en el de la demanda de teixits en parti- 
cular (moltes empreses Sespecialitzaren temporal- 
ment en la fabricació de mantes CCper a la Guerra,), 
segons explicava el mateix informant), van trans- 
formar substancialment el panorama industrial de 
la ciutat. Tanmateix, les respostes industrial, muni- 
cipal i obrera van revifar espectacularment la pro- 
ducció durant la postguerra, especialment dins el 
castigar sector de la llana." 

A llarg dels anys cinquanta, apareix amb forca 
la figura dels drapaires, deis quals ens ocuparem 
arnb més detall en el proper apartar, desenvolu- 
pant les rasques d'auxiliars textils professionals, i 
comencaren a adquirir un protagonisme específic 
en les decades següents. 

Al comencarnent dels anys setanta i fins ben 
entrats els vuitanta, coincidint en certa mesura 
amb la crisi general que es manifesti al conjunt de 
1'Estat cap a l'any 1973, el món textil (i també els 

drapaires) va anar patint severes transformacions. 
Casals i Vidal Villai6 documenten un descens de 
prop de 1.600 telers declarats, entre I'any 1970 i 
I'any 1981. La qual cosa els porta a afirmar el 
següent: «La industria hnera de Sabadell ha perdido 
pues durante la década 1970-1981 un poco m& de 
la tercera parte de su capacidad productiva^^ (1984: 
21). 

El nombre de drapaires en el període 1975- 
198 1, sempre segons les seves dades, hauria dismi- 
nu'it en 78 efectius, mentre que a l'any 1975 hi 
havia hagut un increment de 34 auxiliars rextils 
respecte de I'any 70. Cosa que fa concloure als 
autors el següent: «Los aumentos de la producción 
[de la indústria llanera catalana] @!ron muy impor- 
tantes a partir de los primeros año" 60 y situaron el 
sector a niveles de competitividad europeos, pero estos 
aumentos se han agotado; la inversión está práctica- 
mente estancada desde 1975 y h poca que existe tiene 
el único objetivo de eliminar trabajo>> (1 984: 16). 

Al llarg d'aquest escrit, utilitzaré de forma 
indiscriminada drapaire, auxiliar textil o teixidors 
auxiliars, entenent tots aquests conceptes com a 
sinbnims en aquest context. Perb potser seria con- 
venient fer una puntualització abans de continuar 
endavant. Tal vegada seria més prudent rebatejar 
aquesta secció com <<la figura d'un drapaire~, ates 
que ha estat un drapaire el protagonista principal 
del treball. Xmmateix, no evitaré generalitzacions 
dures a terme per altres autors i investigadors rcco- 
neguts respecte a la figura dels drapaires. Així, el 
testirnoni particular del nostre informant por con- 
vertir-sc en una referencia puntual del conjunt deis 
auxiliars esmentats. D'altra banda, també podrien 
considerar-se les cosidores, passadores, etc. com a 
«auxiliarsn de la indústria. Sense entrar en debats 
conceptuals més profunds, utilitzaré en aquest 

"Cf. Ob. cit. telers d'espasa, les doncs telers de gar.rot» (MARMINA (1997) 
" L'ocupaciú diferencial en funció del sexe dc l'operari p. 61). 

sembla rambé fer-se evident cn aquest punr. Segons recorda " Calver documenta a bastament aquest període. Cf. 
Jordi Marmiña: «Des de finals del segle anterior fins cls anys c ~ 1 . v ~ ~  (1992). 
50 de i'actual, un reixidor comandava un teler pesant de 'TASALS; VIDAL VILLA (1984). 
panyeria, una teixidora un de lleuger de Ilaneña. Els homes 
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i'art de teixir. De la seva mare, no en diu gairebé 
res i dels seus inicis en el treball textil en destaca de 
nou figures masculines (el pare i els oncles). Les 
figures d'autoritat patronal (els fabricants) també 
són homes, així com els reparadors dels telers, els 
viatjants i els transporristes, entre d'altres. Única- 
ment apareixen les dones en tasques corn ara filar, 
cosir pega, nuar, etc. La successió del coneixement 
seguiria aquest esquema, sempre segons les des- 
cripcions del mateix drapaire (explícites en el cas 
masculí i implícites en el femení). 

GRAFIC 3. Esquema de la hanrrniirid interyeneracional de 
coneixemenü. 
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És ciar que he triat un esquema ideal. És a dir, 
en la generació +2 només hi apareixen els avis del 
nostre individuirefer~ncia, i a partir &aquí en sen- 
tic descendcnt només he assenyalat la hipoterica 
descendencia que pogués tenir cl seu pare. He dei- 
xat deliberadament fora de I'esquema els individus 
vinculats per matrimoni, com també altres descen- 
dents que poguessin tenir els germans de (bran- 
ques de parents col.laterals). Aquesta simplicirat 
ideal ens serveix per adonar-nos més clarament dc 
les línies de transniissió que, segons el nostre infor- 
mant, eren més freqüents. És a dir, el fill heretava 
bona part dels coneixements del seu pare i la filla 
ho feia de la seva mare. 

Aquest csquema ens indueix a pensar en la 
qüestió del genere. Malgrat que el nostre infor- 
mant reconeix que hi podia haver algunes dones 
drapaires, no era «el costum», i les dones s'encarre- 
gaven d'altres tipus de feina, com ara nuar, cosir 
peca, ctc. Aixo, tanmateix, només és estrictament 
valid en el nivell normatiu, ideal, segons els cos- 
tums socials. El grau amb que aquesta «norma» es 
transgredia, si és que s'arribava a transgredir alguna 
vegada, és més dificil de copsar. 

En el nostre cas en concret, la norma es com- 
pleix. El besavi, l'avi, el pare i el mateix informant 
eren teixidors i no hi fa cap referencia al treball 
femení al front dels telers. Des de la decada dels 
setanta en& per exemple, només el pare I'ajuda en 
la feina de la quadra, i la germana participa només 
en tasques molt puntuals. Si algú li havia de donar 
un cop de m i  (traient la peca, fent canons, etc.) 
era el pare qui se n'ocupava: <<Aquí [a la quadra, 
vam estar treballant] des del 55 j n s  al. .. 64 ell a 
última hora ja no podia ajudur, venia una estoneta, 
se'n tornava ... Alesbares ja treballava jo sol, llavors 
era lány. .. Ren b é j n s  als uuitanta em ua anar aju- 
dunt. .. Sí, va morir el 88, el vuitanta, quants anys 
tenia?. .. X,nia una estoneta a fer canons... Tenia més 
de vuitantd [anys] i encara májndaua ... >J. 

Aquesta segregació de tasques en funció dels 
sexes és bcn present al llarg de la vida del nostre 
informant. El1 no es va casar mai («...va anar 
així. .. .), i no fa gaires referencies a les practiques 
matrimonials entre els seus companys de professió. 
Pero, malgrat que s'escapa de la intenció d'aquest 
estudi, crec que seria interessant apuntar, a nivell 
hipotetic, la possibilitat que un drapaire es casés 
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preferentment amb una dona vinculada d'alguna 
manera al món t&xtil.lR D'aquesta manera, s'ins- 
criurien en el marc homogimic preferencial sugge- 
rit per diversos investigadors en el cas cataii. 

'8L>informanr no en parla a bastament, pero ateses les 
pautes marrimonials en altres sectors de la societat catalana al 
llarg del darrer t eq  del segle XIX i primera meitat del segle 
XX, seria ben factible per dues raons: 

a. Ambdós esrarien en contacte bastanr sovint, en el cas 
de les nuadores, per exemple, les visires a les quadres eren fre- 
qüents (o per les amistats femenines de les dones de la famí- 
lia, que comparrien professió): "1 les nuadores, igual. N'hi 
hauia que tren passadorrr i nuadores, a% que ... Les nuadores, 
quan rhcabaua d'un plegador, weure el$l i ri n'hnuies defer un 
altm que era el mateixginere, o un altm color o el mateix color 
que espodia nuar, que se'n deia: "espot nuar: no? Llauors m u -  
re elplegador buit, porar-lo ple aqui terra amb aquelles fistes, 
estirar-lrr aquíquepoguessin agafar eh manan i Ilauors hiposa- 
ven Ir1 crnrr. aquestesfistes, la cra que en diuen. 1 Ilauom un 
$1 dc dalt, un $1 d t  baix, anar nuant i quan ertaua nuat. tu 
havies de collar ipassar e l j l j ins  aqui davant i llavors tomar a 
rqpassar, perqu? dp vegade3 n'hi hauia que rCnganxavcn amb el 
del costat o... o bipodia haver-hi un color canuiat. Tornar a 
rqpassar, h m a t k  operació: passar blanc, passar el ribet, por- 
tar el ribet i si ertaua bé, endauant i ri no arreglar-ho i aixi. 

resmentada separació laboral es tradueix 
també en una vaioració diferent del treball que es 
realiza. Val a dir, pero, que en el cas del nostre 
informant, les valoracions negatives també venien 

Encara n'hi ha*. Aquesta hipotesi, pera, hauria de conrrastar- 
se. 

b. No seria descartable rampoc, com a hiporesi de tre- 
hall. que un matrimoni entre drapaire i nuadora, per exem- 
ple, no constituís fins a cert punt una esrrarkgia econbmica, 
en una línia semblant a la que Barrera o Ponce i Ferrer usen 
pera caracterimr alguns matrimonis del camp catali o entre 
la burgesia industrial naixent. D'aquesta manera. I'homoga- 
mia (matrimoni entre un home i una dona de semblant esta- 
tus social) i el que podríem dir-ne nendogamia d'ofici. 
(matrimoni entre individus que practiquen la mateixa profes- 
si6 o oficis molt semblants) serien practiques comunes entre 
els catalans de finals del segle XD< i primera meitat del XX. 

Tanmateix, és possible que hiturs estudis facin la hipo- 
tesi del matrimoni preferencial entre individus de semblant 
estatus social i professió relacionada. De rota manera, la Llei 
de Notariat de I'any IR62 no permet la consulta de prorocols 
matrimonials que no ringuin una anrigtiitat mínima de cent 
anys. La qual cosa fa difícil la posar a prova la hipotesi pel 
que fa als teixidors, amb posteriorirat a 1896. 
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a recaure sobre certs fabricants i altres homes. En les fines, 18, 20 o 25, segons les caes també. H i  
qualsevol cas, si hi ha un greuge comparatiu entre havia cases que pagaven rnés o menys, segons lesfei- 
el treball del drapaire i el de les nuadores, per nes, no? 
exemole: el sou. ~ e r  bé aue tots dos treballen a 
preu fet.'Wes del seu punt de vista, són sempre les «Hi havia llocs que tenies menys relacions amb 

nuadores i les passadores les que compliquen el els amos, no els veies gaire. Tufeies lu t e m  hora i n'bi 

preu de la pesa. El drapaire treballa a preu fix i no un que es cuidava de ' f e i n a  dels 
pot variar-lo de cap manera, en canvi, altres pro- que et comentava: Xra acaba aquest, ara acaba I'al- 

fessionals tracten d'au~mentar els seus beneficis a a aquest ii dono un plegado6 dquell encara en 

costa del drapaire: treballava a tant la pepz. 
Sense, contracte, diguéssim ... Si, cobrduem a preu fet, 
a tant el metre, segons les pdssades que hi hagués, o 
sigui, que et pagaven les cent passades per pam i 
metre. Rep~esenta que paguen elpam i llavors aquel1 
pam, al preu del metre. Si hi ha 400 passades, per 
exemple, i és a deu pessetes eh cent, doncs val 40pes- 
setes i llavors si h i  ha 60 metres, doncs 60 per 40, 
2.400, per exemple. I ara no sé si anava, segons 

"lieballar o anar a preu fet: ~Treballar o haver de fer 
una fiina, amb el rou firat danruvi per cada unitatproduida, 
cosa que empeny a anav de pressa i a treballar amb poca cuya, i 
tambPa 'ircure elfirgepe~ lu boca'; (BIWHRA (1974) p. 30). 

Tanmateix, aquest drapaire nega que el fet de treballar a 
preu fec li  suposés fer malament la seva feina. Al contrari, 
defensava la seva feina davant la impericia deis airres: «A mi 
em duien elplegador amb fil i derprés, 7 una caixa d e j l  o bé 
bosses daixo deplartic, amb e l j l  i me daven una disporició, un 
paper que alla explicava de la manera que ho volien i ja esta. 
Llavor~, doncs, uull llips, o dotze o aquest dibuix i.,. tantespm- 
iader o... en 6.. tots els detalls, no? Llavors t u j a  la posaver a 
punt, avisaves lespasiadores que vinguessin a passar elpinta, la 
pua i lhvors re nánaven i &Pina era per tu, posar-ho al telec 
penjant els pintes, posar les molles i comentar-ho i repassur-ho 
Ilic per Ilif, pperque en aquerta frina s'ha de repassar que no 
haguessin equivocar  le^ passadores, que moltes vegades séquivo- 
caven i n'hi havia que citaven canvian de remesa o bé dobiader 
o coses ... posar-ho bé i llavors si ;a no trobaver res, que tot estava 
bé, llauors comencaves a teixir un tras de blanc i un tros de ribet 
pe es talluzw i anar teivint. 1 yzranju ho podip, neure, tallaves 
el ribet i ho anaves aportar a la fabvica. Alla hi havia una sec- 
cid de cosidores i alld miraven el ribet amb atenció a ueure ri 
t'havies deixat res i deien: ya es pot t i m ~  endavant': Llavorrja 
podies anar i Jins que rkrabi, no? I ara, a IXltim moment et 
fijen, com que moltes vegades n'hi havia que no miraven prim 
o tenicn gent alla que no iabien de que anaiid, a cada peca r'ha- 
uia deportar un ribet. Et donauvn uns cartonets en que hi havia 
el número i el. .. el.. i la confarmació &/la com ;a ho havier 
portat, no? O sigui que hauies dánar portant ribetr que se> 
mirin. per veure que miressin per no trobar-te am6 la peca ja 
feta amb elr disbarats alla ... I j a  s'han de cosir i hi ha molta 
feinan. 

té... i a ix i  Portaves el plegador buzt i ja t'bi posen 
el que els semhluva Quan estava fet, bé, avisaves el 
transportista, el Carrión o un altre i abans anaven en 
carro i amb cura te'l portaven, res, tot plegat molta 
feina i... res... Encara hi  havia d'anar jo a buscar el 
jil i pagar el transport. S i . .  Andvem en carro, pero 
ara van amb el seu camió, o en firgoneta i tu havies 
de dirr "&!, que ja  tinc lu pefa &a" i I'aln-e: '2% 
doncs ja te laportaréa la tarda': I a i x i . . ~  

La feina que tant el1 com la seva gerniana dnien a terme 
queda, en tot momenr, al marge de qualsevol sospita: *Ella 
cofia peces i arreglar deipefectes; pera no de peces meves, digués- 
~ i m ,  sind de peces yzefiien alees i p r i m r  freballaua n laj9be- 
ca i a  última hora hofeia a caa també . .u .  

Pero en canvi: «Ella [la seva germaria] cosiapep. Shaf i t  
el <j'ornalli cosint peces i ara no.. Si són coses delicada ja no 
pos ... ara ;a fa dier que no en fa, també, ;a& temps que no en 
fa... tot arriba a la fi Pero ara mateix no f a  res ni cobra rei. 
B4 no f a  res, vull dir no té 'iegum" ni té. ..ni té elr 65 anyr ni 
res.. . . 

I>recisament aquesta competencia a I'hora de treballar el 
teia valorar molt bé arnb qui treballava i no acceptava certa 
mena d'imposicions: «Alguna uegada havíem fet una incurrió 
en una ultra banda i deier: '%ony!, quina diferencia!"Iaixí que 
podier, tornaves cap alla, pperque deies: 3quests no mintermn't 
Un dia vaig telejonar a un que diu, dic: "Com ho té aixd?, que 
no f a  la peca?>>, perquejafeia t t r x  o quatre dies que mérperava i 
dic: q u e j a  esta?': I diu: "no ré que': Diu: 'VostP'; diu, %o es 
preocupi: diu, ' ? u n  dálld: diu ... ara no sé com ho va fer 
anor fue rm  z u f i ~  emprenyai i diu ... b4 un venir o dir que no 
m'interessés que quan ja estigués, ja mávisaria. Que el que 
havia de dir era 'k~acies" i pmu. I uaig dir: "Collonr!'; uaig 
pensar, 'ésta bé, aixd': ütauen fetr a treballar amb gent que no 
deia mai res i si tu d e k  alguna cosa, preguntaves: Xra que?", 
no?, si estaven, r i  re'n recordauen, perqu? tu estaves esperant, et 
deien: "Cony!, no sé que, no eipreocupi, no estem aquíper anar 
donant explicacions: sapr? No, a mi no!..». 

Així, la responsabilitat del drapairc envers la seva feina 
depassa &mpliament el que el fabrican1 n'esperava, sempre 
segons la seva versió. Aquesta era una de les claus per a man- 
tenir els endrrecs de forma regular. 
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més ampli d'economia submergida. Tot i treballar 
gricies a la gran empresa, no consten pas com a 
treballadors seus, i malgrat I'autonomia aparent de 
la seva feina, el cert és que aquesta depenia bisica- 
ment dels acords a que arribés amb els fabricants. 
Així, el circuir productiu és permanentment con- 
trolar pels empresaris, els quals proporcionen als 
seus auxiliars el fil i els encarreguen bona part de la 
feina (sovint, com alguns autors han observat, i 
I'informant ha corroborat arnb la seva experiencia 
personal, els deixaven les tasques més difícils i deli- 
cades). 

De fet, Casals i Vidal Villa remarquen que un 
cert nombre de drapaires havien estat previament 
treballadors d'una fabrica textil que, en acomiadar- 
los, els donaven un teler com a compensació. Un 
cop instal.lada la miquina en un espai proper al 
treballador, aquest es converteix en un element 
autbnom de producció, que en realitat esti peren- 
nement a expenses del seu antic patró (per bé que 
freqüentment la dependencia d'un sol fabricant no 
era excessiva, ja que mantenia contactes regulars 

amb més d'una casa al mateix temps, cosa que els 
permetia un cert marge de maniobra). Així, la 
tasca desenvolupada ~ e l s  auxiliars sembla perfecta- 
ment reglada des del punt de vista formal, quan en 
realitat forma part d'un procés de submersió pro- 
ductiva rnés ample. La xarxa que s'estableix entre 
patrons i drapaires, segons aquesta visió, frega 
constantment la clandestinitat i és forqa difícil de 
resseguir des de fora. Per tant, el treball del drapai- 
re, malgrat la seva aparent autonomia, en reditat 
esti fortament condicionar tant a I'origen (recep- 
ci6 de materia primera) com a la fase final (comer- 
cialirzició de la peqa acabada). 

En el cas concret del nostre informant, sembla 
que comen$ a introduir-se en el món textil wfent 
canons. per al seu pare i els oncles, a I'edat de tret- 
ze anys. Dos anys més tard ja teixia (la qual cosa 
ens referma la hipbtesi que sovint els joves teixi- 
dors comenqaven a formar-se dins la practica fami- 
liar). Als seae anys va ingressar en una hbrica com 
a treballador fix en plantilla. Perb aixb no va ser 
obstacle per a la seva presencia a la quadra dels 
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oncles i el pare. Un cop acabada la jornada a I'em- 
presa, agafava la bicicleta i anava a donar-los un 
cop de mi .  A més, diversifici la formació i les 
fonts d'ingrés, fent unes quantes hores de mecinic 
d'autombbils en un garatge. 

La formació dins I'ensenyament reglar fou 
relativament limitada (fet característic en la classe 
obrera de la primera meitat de segle, especialment 
en el període de postguerra). Ani  a I'escola uns 
vuit anys, i deixi I'escolarització per a comenqar a 
treballar en el textil. Al vespre, pero, anava a 1'Es- 
cola Industrial (completant la formació relaciona- 
da estretamenr amb I'art de teixir, no pas per 
cobrir altres ~ossibies mancances educatives). El 

n A  setze anys, com a teixidor, ja anava alld [a la 
fabrica], feia un torn. Liavors feien de les cinc del 
maa' a les nou del vespre. Jo j i a  el torn de la tarda 
L..) Aquí a Sabadell, sí. 

«[Cobraven] No sé. No arribaven a les 150pes- 
setes, m sembla; o 175. Una cosa així. [Va a buscar 
una nbmina] Per semanes, sí. Aquí estd en un mes, 
vet aquí que no. .. Ja et dic, arnb hores extres i tot, 
arribaua a 450 o 500 la semana. Aquí diu en un 
mes 1.501 arnb 30,  llavors encara corrien eis c2n- 
tims ... 50 centims, ja et dic, sense hores i tot aixb ... 
potser. .. 220 o una cosa aixi. Recordo que les hores les 
pagaven a duro ... i si en feies ... 10, 10 duros, si en 
feies 20, centpessetes ... Comen~avem a les sis del mati 
i pkgdvem al  vespre a ks  uuit. Aixo va durar potser 
tres o quatre anys, cada dia. I el dissabte a la tarda 
eren extra. De les dues a les sis, eren quatre hores 
extres i anaues el dissabte a la tarda, que hi  anaua en 
bicicleta. Jo me'n record0 que anava en bicicleta i em 
smblaua que anaua de vacances, perqu2plegava a les 
sis i eis altres dies plegaua a les uuit. I... encara a més, 
me nánaua a ajudar el meu pare a láltra quadra 
arnb a q u m  teleer. Que em deia: "Es!, quan pleguis, 
vine, que sácaba dácabar i hem de posar a punt per 
demd per nuar". O sigui que ... .. 

En total, van ser dotze anys de treball a la 
fabrica, tret de dos de prestació militar. L'any 
1954, arnb 28 anys acabats de fer, decidiren d'ins- 
tal.lar-se a la seva propia quadra. La flexibilitat 
d'horaris que permetia la coincidencia de la unitat 
de producció arnb la unirat residencial és altament 
valorada per I'informant. Des del seu punt de 
vista, la independencia de la qual gaudia (al marge 
de les expectatives dels empresaris) era molt més 
alta a la quadra que no pas en un espai alie. Es 
considerava el seu propi <<amo* i es feia la jornada a 
la seva conveniencia. D'aquesta manera, podia des- 
Iliurar-se dels tractes arnb algun patró en concret 
perque no li inreressava gaire o perque collaven 
massa (la qual cosa pressuposava mantenir contac- 
res amb més d'un fabricant). 

Així, des del punt de vista del discurs del dra- 
sou de I'emp;esa es conjugava amb altres aporta- paire es produeix una inversió respecte a I'esquema 
cions esporidiques, provinents de la reparació de dependencia que hem vist anteriorment. L'em- 
d'autombbils o el treball a la quadra. La relació presari, en aquest discurs, ha de convencer el dra- 
entre jornada i salari és explicada per I'informant paire per tal que treballi per a ell; si no, hauri de 
mateix en els següents termes: buscar-se'n un altre. Un cop més, la integritat i el 
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sentir de responsabiiitat del teixidor auxiliar que- 
den perfectament cstalvis de qualsevol sospita de 
desídia profe~sional.~~ 

En resum, doncs, el drapaire ens apareix com 
una figura típica del món t&xril. Per bé que depkn 
sempre de la provisió de material per part de I'em- 
presari, té un cert marge d'autonomia en la seva . . 
producció. Ireballa freqiientment e11 telers de la 
seva propietat instal.lats en un solar propi, tot i que 
de vcgades les miquines, de vegades el terreny, o fins 
i tot totes dues coses són de Iloguer. Aquesta figura 
apareix cap als anys cinquanta del present segle, en 

:'«Si hi ha una coiaper la qual m'ha agnzdat treballarper 
mi és per aixo. Ér perquP més o meny he fit e1 que a mi m'ha 
donat la gana. I s%i m'han obligat a treballar massa, he dit: 
'Bu.rqueu-vos-en un altre i ja esta. Pera, no. .. quan treballava, 
no insistien massa amb a d  perquP ja iabien ... de quin peu 
calgavei, no? S1 uolicn una cosa que u m  treballerrin de dia i de 
nit, si un cm ja ho donaven a un altre [tamb!, obviament, els 
fabricants mantenieti contactes amb més d'un drapaire]. A 
vegarlpi, hi havies dánar: Sí, senyor': Pera bé. .. Perd ja ens 
coneixiem eli que trebalhuem~>. 

D'aquesta manera, és sempre un abús empresarial el 
que niotiva que el drapaire s'enfadi. Així, el discurs d'auroti- 
tat es consrrueix a partir de la reivindicació de la dignitat i la 
competencia del trcballador enfront I'exc6s empresarial. 
Vegem-ne dos exernples mes, de boca de I'informanr: 

*De dia tueballaves, pero a 1/1 nit píe~aues i... bé, ellr 
també tenien Li seua fiina i... Ara rí. Ara mateix r'ha posat alla 
una nau gran on hi ha telers, on van tota la nit. Vnn engegar 
diumenge a les deu de ia nit ... /a duei o mes remanes que va 
aixd. Vnigpensar: 'X veure si no pararan mai més aquests!" 1 
van parar el diriabte cap a les ser o les vuit Al vepre. Fins el 
diumengv a les h, jk el düiabte o el diumenge a les deu, ja 
van tornar a engegar Si en tingueiiis un alld a prqo d á l h  on 
dorms, ja ... Jo, jo ho lento auto. Ara, aqnesti no f i n  tant de 
soroll, pero he dt tancar la porta del 2uarto"de dauant, tancar 
la porta del mig i p r e n h  paciencia. Es un ... ! El 'küento" ara 
de la competztiuitat i no sé quntes coser, no? No sé qui deu fer- 
lo anar Que hem de competir amb Alemanya o no sé amb qui, 
dáquesta manera, creballant de dia i de nit i tot aixb! /o no 
res de tot aixd! Prefereixo anar alpoble de l'avi a fir enciams! Es 
clar!Perd n'hi ha que..! 

*Al&, al cantd, també n'hi ha una altw que, aqucll, diu- 
menges i firta i tot. Aquel1 és fiiatura, de sempre. Em sembla que 
no hi ha cap lloc a Sabadell un hi hagi tant soroll com alla. 
Aquells, sempre. Només van parar unes horesper Nadal. .. Ima- 

bona part com a fruit de i'expansió de La indústria 
Ilanera. Habitualment treballen únicament a la qua- 
dra on tenen assentats els telers (un, dos o, ocasio- 
nalment, més) al preu per unitat que hagin pactar 
amb els fabricants, i sufraguen de la seva bumca les 
despeses addicionals que s'hi generen (cost de la 
feina de Ir5 riuadores, passadores, despeses d'electri- 
citar, manteniment i reparació dels telers, etc.). 

Sembla que fins als anys setanta, I'augment 
del nombre de drapaires es manté, pero des de La 
meitar de la dkcada fins als nostres dies es va 
reduint de forma n~table.?~ Gairebé sempre mmi- 
pulen telers mecinics que compren a empreses que 
els substitueixen per altrcs de més moderns, els 

gina't! Dei de N a h l  ja no han parat més!. . . AUrb és manera de 
treballar?,.. No ho entenc!. .. Vaig enraonar amb un que éi 
encarregat i em ua dir: "Oh!, hem hagut de porar el quart i cin- 
que torn ... " Pera que és aixd de quart i cinquk torn! No ho 
entenc! Sún gent que ehposen alla i encara @cier que s i p i  un 
que no $!fina, doncs mira, va el diumenge a fn :  tal hora a tal 
altra, dius: %ira, encara es treu unex peiietes, no?':., Abusen! 
Així és!~, 

Aqui, el discurs afegeix un element interessant i farsa 
comú en entrevistes en les quals es demana la vdoració dc la 
propia tasca, realitzada anys enrera, amb l'equivalent actual: 
la valoració d'allb viscut corn a ptopi enfront de la provisio- 
nalitat i la impericia del treballar a «...carnpi qui pugui ... B. 
Encara un darrer exernplc: 

,,Sifosin torns de uuit hora i tinpessis gamnties ... Pero 
ara no hi ha torns ni hi ha rer' A m  és un "Sálvese quien 
pueda!"(..) Abans uan lluitar moltperfer uuit hora, derprés ... 
feipn deu o onze ifer-ne vuit era un auenf, no? Iara fan les que 
s ip in  i encara @cie.r, no? Que ha pmat  amb aixo? Aixo no? 
c../ A mi ja m'hapassat tot a s .  A mi  si emfan emprenyar.. 
Els empleuts de balzca sdn els que van rnilloi. ara! De banc i de 
qualievol liar que tinguin y houari, unes norma i... es cobra el 
que esta estipulnt i j a  esta! Es chu, no tothom pot treballar err un 
banc, no?. .. A leifnbriques, abam, anaua nzés o menyi. No era 
com trebalhr al banc, pera ... I ten i~i  feina i el dirrabte cobraves 
i dkiabte a la tarda i després tot EL.. Araja h tot el dia... Pera 
dkabte i diumenge,ferta i di lhni  tornar-hi, no? ... Aixd que 
foten ara en llocs que treballen ... Aqui, per Nadal, només r,an 
parar unes hores. Qut representa, aixd?! L..) Lhprér n'bi ha que 
diuen que no tenenfiina. Colloni!, que han de tenirfeina s i . .  si 
n'hi ha den que f i n  lafeina de cent!. .. Nopot ser! A vegadcr la 
gent se les dúna de fabncant. Ets aqupsts, no?. .. El ~ e u  cotxe i 
van. .. A la millor tenen torre, peud eitan alla en un  lloc eitiue- 
jant i el1 telers van. 1 sdn a l m ,  alh, que a la millor no tenen 
feina i no sé quP». 
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reben com a compensació per un acomiadament 
laboral o els Iloguen. No és infreqüent que amb el 
pas dels anys, a mesura que s'incrementen la feina i 
els beneficis, un drapaire decideixi comprar més 
telers," la qual cosa no vol dir que al llarg de la 
temporada els faci anar tots alhora. En el cas del 
nostre informant, i atenent el caricter eminent- 
ment estaciona1 de la feiria, sovint feia anar només 
un o dos dels tres telers que tenia. 

De forma pard.lela al treball dels drapaires 
(pero no en exclusiva dependkncia d'ells) s'obria un 
ampli venta11 de professionals relacionats i relacio- 
nades directament o indirecta amb el món textil: 
nuadores, passadores, cosidores, etc. La divisió 
sexual del treball en algunes d'aquestes feines sembla 
evident. Nuadores, passadores i cosidores són sem- 
pre referides en femení pel nostre informant, men- 
tre que els drapaires semblen, la gran majoria, 
homes. La transmissió de coneixements, en conse- 
qükncia, sembla inserir-nos en una successió inter- 
generacional descendent lineal. És a dir, basicament, 
les figures masculines transmetrien els coneixements 
entre si de pares a fills, i les dones ho farien de la 
mateixa forma entre mares i filles. 

El discurs de responsabilitat encarnada en la 
perícia dels drapaires i el seu zel professional contras- 
ta amb la figura sovint estricta de I'empresari. A 
banda dels testimonis ja presentats, permeteu-me 
afegir-n'hi un altre que em sembla doblement inte- 
ressant. D'una banda, desplaca la re~~onsabilitat 
sobre la feina realiaada a altres activitats diferents a 
la dels drapaires (en aquest cas, una c~s ido ra ) .~~  
D'una altra, reforca I'asimetria esmentada per Ybá- 
ñez respecte a les relacions empresari - auxiliar (en 
aquest cas no un drapaire, sinó una cosidora) i, final- 
ment, la solidaritat familiar intrageneracional evi- 
denciada en el mateix testimoni. Encara, finalment, 
ens informa de la dificultat de les feines que encarre- 

" Segons dades de Casals i Vidal Villa, en el periode 
1977-1981 a Catalunya es van perdre el 75% del total 
de llocs de treball eii la indústria textil de I'Estat. A Sabadell, 
concretament, un 13,15% de la pohlació era a I'atur (25.000 
sobre 190.000 habitants). 

"El preu d'un telcr mecinic és xifrat per Jordi Calvcr 
en uncs dues-centes mil pcssetes als anys seixanta (vegen op. 
cit.). Segons el nostre inforn~ant, un telcr comprat I'any 
1955 li va costar unes 90.000 pessetes, que havia de pagar en 

gaven els fabricants als professionals externs a la 
fabrica. Tot referint-se a la seva germana, manifesta: 

«7ambé, també ha treballat a la fdbrica ... ara 
no trebnlla ni  cobra, perquP aixd de cosirpega és molt 
cansat per a la vista i passn com aixb, que et triauen 
les pecei dif;:cils, no? Dones a ler cosidores també els en 
donen perqu2 s'ban organitzat ara uns cosidors perqu2 
hi ha ara unes dones que zlan pel sen compte també, 
com a autdnomes. I a ells e& interessa que les peces 
corrin, no? I si tenen akuna cosa estrany, les donen 
a unes quantes que queden a domicili i aquelles 
pobres dones estan alla ... A la meua gennana, li van 
portar una pega i es ua passar totes les uacances can- 
viant un $1 que estaua girat i alla fotent-se de calor i 
la que seh cuidaua li deia "Oh!, tregui la pera reeixi- 
dz, eh!':.. Í, va!. .. uull dir que ... uull dir que pagaven 
a,.. no sé quant el metre ... Pero bé, tota aquesta fei- 
nada s'bi va estar tres o qnatre setmanes i li van 
donar que no arribaua a quinze mil  pessetes. Va!... 
Perd mira, quinze mil pessetes que si no haguk fet 
aixb, no les tindria, no? Perd bé.. ésfotrej delpziblic, 
no? I aquella dona t%o donaua fet que alld era d'nn 
a lm,  que no rabies lkltre alpreu que lipagaven, no? 
I tot un aixi, eh?. .. H i  hauia peces que no anauen 
gaire bé i havies de buscar la manera que anés més 
bé perqu2 poguessis fer-ne més o. .. I'erquP aixb també 
té molt de truc, no?. .. Si va més tibat, si ua mésjuix, 
si va més ... H i  ha el joc de la calada, el joc de la 
barra> jo que sé guantes coses! H i  hauia peces que 
també les enceravem amb una pastilla de cera, 
que també l'hauies de compra6 encerar la pega perque 
passés més bé el& que no es desps tant, en fi.. !)J. 

L'aprenentatge dels drapaires, com també 
molt probablement el d'altres professionals, tenia 
lloc primerament a casa, unitat primaria de socia- 
lització de I'infant. Si el pare (o algun altre parent 
prou proper) tenia un teler o es dedicava a qualse- 
vol tasca relacionada amb el teixit, és hen possible 

tres parts: la primera com a <<paga i senyaln, la segoiia a I'en- 
trega de la maquina i la tercera en forma de tcrminis. Noniés 
en cas ú'impagamcnt el teler era embargat, pero aquest sem- 
blava un fet forga inusual. El segon teler que va comprar, 
passats vuit anys (és a dir, I'any 1963) li va costar el doble (la 
qual cosa encaixa petfectament amb les estimacions de Cal- 
vet). 

' 6  1 en aquest cas, rxcepcionalment, si que utilitzo el 
mot <,auxiliar. en un ofici difereni del de drapaire. 
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que I'infant comencés a aprendre la feina a través 
de les manipulacions més elementals (fer canons, 
per exemple). Més tard, podria completar la for- 
mació mitjangant el treball a una fabrica, compati- 
bilitzant-lo, si era menester, amb el treball a una 
quadra. Freqüentment, la sortida del reixidor de la 
fabrica coincidia amb el seu establimenr com a 
agent propi de producció. 

D'acord amb la hipbtesi de Casals i Vidal Villa 
respecte a la submersió de la feina dels drapaires, el 
nostre informant reconeixia haver estar afiliar al 

Gremi de Teixidors de Sabadell, basicarnent amb la 
intenció d'obtenir assessorament al voltant de cer- 
res qüestions, com ara quines taxes s'havien de 
pagar, de quina manera, quina mena d'estratigies 
podien seguir per abaratir les gravacions fiscals, 
etc." A més, ja cotitzava al regim de la Segurerat 
Social als anys seixanta, la qual cosa li permetia ara 
gaudir d'una pensió de jubilació. Tanmateix, les 
úniques nbmines presentades pertanyien a la seva 
epoca d'assalariat a la Abrica, la qual cosa pot per- 
metre suposar que, si més no, una part dels seus 
guanys a la quadra podrien encabir-se en la deno- 

?'Cal remarcar que, malgrar I'individualisme respecte a rria al Gremi per saber quins impostos havia de pagar, quines 
la seva tasca que havia demostrar al llarg de I'entrcvista, I'in- sol.licitiids s'havien de tramitar, etc. D'aquesta posició sem- 
formanr valorava positivamenr I'afiliació al Gremi de Teixi- bla desprendre's que certes afiliacions a institucions gremials 
dors en la mesura que proporcionava a rreballadors auto- responien més a interessos individuals concrets (per be que 
noms com ell, escassament familiaritzats amb el regim juridic generalimts entre els companys i companyes de professió), 
que governava el món del trebdl. una cobertura legal i un que no pasa una convicció associacionista profunda. 
assessorament prictic de primer ordre. Aixi. el drapaire reco- 
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1 : c ~ i o c ; ~ ~ i . i ~  8. Miiqiiiiio f i r  <zlr,oni, oriyri~nlnienr iinrtrdn n La matriia qtradra dcldrapairr. A Lafo~o,~,n/i<i i~l~izrciv d,poiiroii,i 
provirionnlmrnr a l  ma~atzrrri de Can Rnqurta. 

minació de cdiner negre,,, difícilment resseguible El solar que ocupava la quadra estava en vies de ser 
davant la precarietat documental de factures, venut o llogat per tal d'obtenir uns beneficis com- 
nbmines, etc. plernentaris als ingressos de la pensió: 

Els drapaires acostumaven a mantenir els 
telers amb que treballaven i no sembla que I'auto- 
matització dels telers es reflectís en la compra d'a- 
questa mena de mhquines." L'escassetat de la feina 
i el fet que no tingués cap fill o parent prbxim que 
volgués continuar la «tradición2" han portar el nos- 
tre informanr a desmantellar la quadra. Els telers 
estan provisionalment dipositats en un magatzem 
a I'espera de I'emplacament definitiu en un museu. 

«...Q u2 fariem?,.. Doncs el mateix que ara, 
perd ... anarfent. .. amb una mica més de diners que 
ara, que ara no en tenim ... És lünica cosa. No perfer 
granr coses perqu? ... Si tingués 40 anys ... El que diu 
tothom, no? Mirar de tenir una feina, mirar déstar 
ben considerat. .. ben pagat, el dzflcil, no? Perqu2 
anar de fabrirant o totes apestes coses són molt dzfl- 
cih. Esta tot pie de pagues i de coses i no (. . .). Tot aixb 
deh drapaires és com una mena de ... com ho diria? 

'BVegeu CALVET (1992). Una possible causa de la no "No pas rradició de drapaire, ja que, en sentir estricre 
auromarització dels drapaires podia ser I'elevat cosr de la (si ens atenem a la bibliografia consultada), sernbla ser iin 
maquinaria, el qual, davanr del volum cada cop rnés escas de fenomen propi de la segona meirat d'aquesr segle. En ror cas, 
les comandes, els feia desistir a I'hora de plantejar- se dema- es rracraria de rradició en I'art de reixir, aquesra sí, molt rnés 
nar un crkdit. antiga i ben documentada en segles anteriors. 
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Com un o& que formava com u m  ... una ultra mena 
de ... no sé, com una cosa de banda, no? c..) Dkquia 
50 anys, no quednrk res de tot aixo. O abans de 50, 
perque d'aquesn telers de pic, que en diuen, o espasa, 
en van quedant c& vega& menys i eh que treballen 
esperen la jubilació, o no sh, ja ... Perque posar aquests 
telers, ja et dic, no?, valen molt i esth exposat u... » 
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