
ELS ORÍGENS DE LES CCOO A SABADELL: 
35 ANYS DESPRÉS 

Un matí de diumenge del 23 d'octubre de 
1966, ara fa 35 anys, es reuniren un centenar 
de treballadors a Sabadell. Es trobaren a la humi- 
da font de Can Rull, moguts per la curiositat i la 
sorpresa de veure com, en un país i en un temps 
on tres persones juntes ja podien ser comminades 
a la dispersió, s'aconseguia aplegar tantes gents de 
diferent procedencia. Alli hi havia joves i grans, 
comunistes i anarquistes, cristians i ateus, del tkx- 
til i del metall, de la química i la construcció. 
Predominaven, perb, la gent de S'ODAG, la Uni- 
tat Hermktica, ASEAICES; la Roca ..., persones 
que havien iniciat ja temorosament el camí de la 
resposta a unes condicions de vida i de treball 
la majoria de vegades difícils. Els vells anarquistes 
i ugetistes comengaren a parlar de les coses passa- 
des, dels temps gloriosos; perb si hi havia algun 
dubte del caricter de la reunió ben aviat s'esvaí. 
Un noi de 17 anys, José Lara Aranda, prengué la 
paraula, no per parlar del passat, sinó per cons- 
truir el futur des de la ingenuitat dels qui comen- 
ten una cosa dia a dia sense entreveure'n encara 

les conseqü&ncies. Digué alli que <<aquello era pú- 
blico, que allipodla ir todo el mundo y que iban a 
tratar las cosas de los trabajadorem.' Aíguns, moles- 
tos, comengaren a callar; la majoria, perb, parla- 
ren i en aquest parlar dc les coses dels treballadors 
en públic i juncs, sense saber-ho, feren un pas de 
gegant que I'oposició al rkgim feia anys que espe- 
rava. Hi havia vells combatents com Francisco 
Morales, persones que com Ramón Fernández 
havien batut les prirneres armes en els conflictes 
de I'ODAG Vany anterior, gent que venia de I'e- 
xili laboral corn Ginés Ferriández, joves proleta- 
ritzats fills de la burgesia local com Antoni Farrés, 
que vingué acompanyat d'un altre destacar mili- 
tant com era Gerónimo Vázquez Rey, o catolics 
que com la mateixa germana de Gerónimo Váz- 
quez, Carmen Vázquez Rey, o ÁIvaro García Xa- 
banca havien decidir portar una mica més enlla el 
seu' compromís cristih, tarnbé I'edro Ojeda, José 
Rey, Juan González Merino ... i molts altres. La 
majoria -Ilavors encara no ho sabien- patirien la 
repressió física i laboral del rkgim; alguns, no 
pocs, passarien anys de presó per allb que co- 
mengaven en aquel1 moinent. Aquell dia i en 
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aquel1 lloc es fundaren les Comissions Obreres de I'assemblea al Camp d'Aviació (i no al Bar Noveda- 
Sabadeil (CCOO)." des com afirma I'informe de la G~iirdia Civil). I'ero 

Abans, perb, s'havien celebrat ja trobades pre- 
paratories de l'esdeveniment. Segons un informe de 
la Guardia Civil, el diumenge 16 d'octubre hi havia 
hagut una reunió d'enllacos al Camp d'Aviació de 
Sabadcll per fundar les CCOO, aprofitant la cele- 
bració de la volta akria de Catalunya i la gran 
afluencia de públic com a cobertura. La cosa havia 
anat de la manera següent: «Por las gestiones practi- 
cadas se ha tenido conocimiento de que en un princi- 
pio intentaron reunirse en el Bar Novedades (...), pero 
el propietario del local, al ver que se reunz'an mucha 
persona, les invitó a desalojar el local, cosa que hicie- 
ron inmediatamente, dirigiéndose al campo de avia- 
czónn. A més, segons el mateix informe, amb motiu 
de la trobada vingueren de Barcelona un tal Rossell 
i una persona que rcsponia al nom de García? 
Sembla, perb, que la realitat no fou aquesta, sinó 
just a la inversa. Malgrat que totes les croniques de 
la historia de Sabadell recullen «I'assemblca» del 
Camp d'Aviació com el moment fundacional de les 
CCOO, no diuen el mateix les persones que orga- 
nitzaren les trobades.' Ginés Fernández explica que 
per preparar la fundació de les CCOO a Sabadell 
<, Tomamos contacto con Ángel Roza, Chicharro, 
Ángcl~bady  un tal Pedro Martinez, con lor abogados 
Montserrat Avilés y Albert Fina. De lo que me encar- 
gu& yo era de entrar en contacto con los 'chinos'y los 
católicos de la HOAC y la JOC En el sindicato me 
enhevistk con Juan Sánchez, Juan Mentiras,.' En el 
decurs d'aquestes entrevistes, en que es determina 
que Ramón Fernández i Francisco Morales mantin- 
drien l'enllas amb Barcelona i Ginés Fernández es- 
tabliria els contactes a Sabadell: s'acordi celebrar 

Per recoiistruir aquesrs fers m'he basar en Ics rntrevis- 
res a: Francisco Morales, Ginés Fernández, Antoni Farrés i 
ÁIvaro García Trabanca. Tainbé en un docurnent-informe de 
les CCOO de Sabadell recollit a: Arxiii Historic del Govern 
Civil de Barcelona (d'ara endavant AHGCB), Comisiones 
Obreras 1968, Reunión de miembuor de¿ PC i de Comisiones 
Obrera de SabadPII, 9 de gener de 1969 (capsa 121). 

' AHGCB, Informes laborales, Dirección Guardia Civil 
Barcelona (en endavant DGCB), Nota Informativa (en enda- 
vant NI), 22 d'ocrubre de 1966 (capsa 274). 

' El testirnoni de Ginés Fernández i Francisco Morales, 
que neguen i'existkricia de rd  assemblea, és en aquest cas fo- 

un cop es trobaren al Camp d'Aviació, enrnig del 
bullici de la gent congregada per veure la volra aeria 
de Cataiunya, havien failat la majoria dels contactes 
previs: <<Concretamos una reunión en el Campo de 
Aviación y a la hora de hacerla no se presentaron. Vi- 
nieron de Barcelona Ángel ~ b a d y  Z m a  Chicharro.' 
Entonces no se pudo hacer y nos vinimos a un bar de 
uno de Guadubortuna, en c m  de Navarrete y hici- 
mos una termlia. Allz' tomamos la determinación de 
que teniamos que hablar con los prochinos, 10s dp la 
/OCy alguno más de los que habian fallado, para re- 
organkr aquello y hacer una reunión ya pziblica, 
para que ha CCOO salieran a b~ calle. En el sindicato 
hablé con Juan Sánchez, que le llamaban el Juan 
Mentira, tomé contacto con el Áluaro García, que 
trabajaba en A S M C E S y  Lz parte católica. E hicimos 
esa primera reunión en la fiente de Can RULL,.~ És a 
dir, les CCOO no es fiindaren a Sabadell en tina 
reunió a[ Camp d'Aviaci6 forsada per la falta d'es- 
pai en un bar, sirió al revés, primer anaren al Camp 
i després al bar, car aquesta reunió resulta un fracis 
per la desafecció dels convocats. Encara que aquesta 
reunió no es realitzés tal com va ser planejada, aixo 
no significa que no tingués la seva utilitat. El sem- 
pre ben documencat servei d'inforinació de la 
Guardia Civil parla en aquest informe de segones, 
no tenien ningú a la suposada reunió, i aquestes se- 
gones són interessants. Malgrat que la reunió no es 
va celebrar, va córrer la veu que s'havia realitzat 
efectivament i amb kxit -¡'informe citar parla de 
cent enlla~os-, la qual cosa degué ajudar efectiva- 
ment que molts indecisos, grups i persones decidis- 
sin participar en la següent i que gent que no en 

riameistal. Ambdós, amb Ramon Frrnándrz, eren en aquells 
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CCOO. Ginés FEWANUEZ, Entrevista realirzada uer Xavier 
Dornknech [Sabadell], 2000 (AHCONC); hanciico MOM. 
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saber que la reunió havia esmt iin frac& el van avisar i no hi 
ani. Conversa amb Angel Rozas, Barcelona, 2000. 
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sabia res conegués I'existincia d'un nucli que volia 
Fundar les C C O O  a Sabadell. Diferents restimonis 
que no parriciparen en la reunió del Camp d'Avia- 
ció, pero que molt aviat s'incorporaren a les 
CCOO, o informes posteriors de la mateixa orga- 
nització, ens confirmen la versemblanga que havia 
arribat a tenir aquesta  primera)) reunió." Aquest fer 
ens indica dues coses: la funció política del rumor 
en la societar del silenci que era el franquisme. que 
ajudava a produir mites útils pera I'oposició -mires 
que en aqiiest cas han transmigrar en In propia pro- 
ducció historiogrifica-; i les expectatives preexis- 
tents, necessiries perquk el rumor prengués carta de 
validesa, que ja hi havia iin ampli sector de treballa- 
dors inquiets de Sabadell a I'espera que algú es deci- 
dís a crear el que ja existia en altres Ilocs. Perquk, 
com s'havia arribar aqiií? 

Comissions Obreres no era una realitat estra- 
nya als treballadors de Sabadell: .la reunión estaba 
convenida para la creación de lm  CCOO (...) porque 
ins Comisiones Obreras eran ya historia, estabanj~n- 
cionando en el País Vasco, en Asturias, en Ma- 
d r i d .  Efectivament les Comissions Obreres 
quan arribaren a Sabadell eren ja historia. Havien 
aparegut als principals nuclis de la militincia obre- 
ra d'Espaiiyal' i ben aviat ho havien de fer a les 
nostres terres. Fundades a Barcelona el 1964. des- 
prés de la repressió inicial es reorganitzaren I'agost 
de 1966 al caliu de les eleccions sindicals d'aquell 
any'? i fou precisament amb motiu d'aquestes elec- 
cions que s'intenti estendre-les per la resta del ter- 

'' Anroni F A R R ~ S ,  Entrevista realirnada per Xavicr Do- 
menech [Sabadcll], 2000 (AHCONC);  Juan Cio~zAi i i z  ME- 
RINO. Entrevista realitzada per Xavicr Domtnech [Sahadelll, 
2000 (AHCONC);  AHGCB, Comisiones Obreras 1968, 
Reunión de miembroi del I r - y  de Con~irionet Obrera de Sabn- 
dell. 9 de gener de 1969 (capsa 121). 

'" Ginés FI:.RNÁNI)E%, Entrcvisra ... 
" Pel que fa al naixement de les C C O O  arreu de I'Es- 

rat: David Ruiz (dir.), Hirtoria de Comirioner Ohrcrnr (1758- 
1788), Madrid: S. XXI, 1993. 

' ?  Pel quc fa al naixemenr de les C C O O  a Catalunya, a 
part del treball dirigir per David Riiiz ja citar, hi ha els rextos 
següents: .Debar. Comissions Obrerrs. 1968-1969: repressió 
i crisin. Qundernr (Barcelona), núm. 1 (1981). p. 89-145; J. 
A. DIAz, Lz~rhar internnr en romirioner obrfrnr. Barcelona 
1764-1770. Barcelona: Rriigiera, 1977: J. FARRF., J. M. 
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ritori. Cipriano García, obrer de Terrassa, des de la 
responsabilitat sindical del PSUC, inicii I'extensió 
pel Vallis Occidental." L'arribada de les CCOO a 

HUERI.AS, .La hndac ió  de C C O O  a Barcelona,,. L21,e>i< 
(Rarceloiia). niim. 52  (1982); Perc GABRIEI. (coord.). Comii- 
rionr Obrerer de Cnrnlirnya. 1964-1789, Barcelona: Enipúrics. 
1989: J. HERNANDEZ, <<Aproximación a la historia de las Co- 
misiones Obreras y de las rendencias forjadas en  sii seno», 
Cundernor de Ruedo lbériro (París). núm. 39144 (Octubre 
1972-Enero 1973), p. 57-79; M. LunF.vin, El mo~~imienro 
obrfro en Carnlunn bajo el ,franqnirmo, Barcelona: Av~nce.  
1977; Puloi., .El naixemenr de les C C O O  a Barcelona*, De- 
hntr, núm. 5 (1978); J.  SANZ OLLER, E71trf elfifiudey In espr- 
ranm. Ln CCOO de Bnrcelonn, París: Ruedo Ibérico, 1972. 
Sobre la reorganització de les CCOO de Barcelona I'agosr de 
1966 vegeu el mateix: J. A. D f ~ z .  p. 20-21. 

" AHCONC.  Fons Balfour. Enrrevisra a Cipriano Gar- 
cía. De  fet fou el1 qui nomeni Gin& Fernánda responsable del 
movimeiit obrer a Sabadell. Ginés FERNANDEZ, Enrrevista.. . 
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Sabadell coincidiri amb la formació durant els irri- 
cis de la decada dels anys seixanta d'un nucli de 
minories militants, organitzades a l'entorn del 
PSUC, FOC, FSF, JC)% i HOAC, i de les expe- 
rikncies &una nova conflictivitat obrera a les prin- 
cipal~ factories de la ciutat. A la vegada, durant els 
mesos d'octubre a desembre de 1966 es presentava 
la problemitica específica del conveni Textil-Lla- 
ner Intercomarcal de Sabadell i Terrassa, que ro- 
mania aturat des del juny, el qual afectava 1.617 
empreses i 4 5.932 treballad~rs,'~ i l'inici de la ne- 
gociació del conveni del metal1 de la ~ i u t a t . ' ~  Sense 
coneixer que hi havia una nova forma d'organitza- 
ció dels treballadors anomenada Comissions Obre- 
res, sense l'existencia d'una minoria militant for- 
mada en una etapa anterior, sense un motiu de 
discussió aglutinant de tots els treballadors com 
eren els convenis del Metal1 i el Textil i sense l'e- 
clobió d'una nova conflictivitar a les principals em- 
preses de la localitat, difícilment s'haurien formar 
les CCOO a Sabadell; pero si hi hagué algun fac- 
tor que realment marca I configura el naixement 
de les CCOO a Sabadell, a diferencia en certa ma- 
nera de les CCOO de Barcelona, foren les elec- 
cions sindicals de 1966. 

L'entrisme, és a dir la infiltració a les or- 
ganitzacions de masses del rkgim com el SEU (Sin- 
dicato Espaííol Universitario) o el mateix Sindicat 
Vertical, era una ticrica que venia de Iluny. A finals 
dels quaranta el viratge tictic del PCE-PSUC, re- 
forcat per la politica de Reconciliació Nacional 
aprovada el 1956,16 i I'inici d'iina practica més 
pragmitica per part dels diferents militants de 
grups obrers de I'ii~terior i marcaren l'inici de l'en- 
trada d'enllacos de I'oposició a la Central Nacional 
Sindicalista (CNS). Sembla que aquesta nova 
orientació doni  fruits durant la vaga dels tramvies 

de 1951 a Barcelona." També fou especialment 
eficac en el cas dels estudiants, que després de la 
formació d'un nucli militant especialment influent 
a la Universitat de Barcelona es Ilancaren a I'assalt 
del SEU amb una forca que l'acabaria destruint 
cap el 1966, just quan aquesta política recollia els 
primers kxits en el moviment obrer. De fet el 
temor que el que havia passat en l'ambit universi- 
tari es reproduís en el moviment obrer planava 
entre les aurorirats franquistes, preocupades per <<el 
temor de que en las actuales circunstancias se pierda 
el control del Sindicato, reproduciendo lo sucedido en 
el ámbito uni~ersitarim.'~ Tanmateix fins llavors el 
viratge tactic de I'oposició no havia donar els resul- 
tats esperats. Diversos factors confluiren perque 
aixb fos aixi: la poca utilitat dels delegats sindicals 
en l'imbit d'empresa i localitat en el cas de Saba- 
dell, el tancament de les jerarquies sindicals i la 
falta d'una conflictivitar sostinguda n'eren els bi- 
sics. Era habitual, doncs, que els treballadors quan 
votaven a les eleccions de jurats optessin per donar 
la seva confianca a la «Mula Francisx o una sempre 
suggerent Marilyn Monroe.lY Un dels primers fac- 
tors que produí el canvi d'aquest estar de coses fou 
I'aprovació de la Llei de Convenis Col.lectius I'a- 
bril de 1958. Ara els jurats i enllacos d'empresa 
deixaven de ser una figura decorativa a major glb- 
ria de la sparricipación que atorgava el rkgim a <<los 
productoren>, per adquirir una funció real: la nego- 
ciació dels convenis col.lectius de fabrica -en aque- 
lles on n'hi havia-, la localitat i la província. El 
segon factor que condiciona la importancia de les 
eleccions sindicals de 1166 fou l'intent d'obertura 
als treballadors que es realitzi aquel1 any Motivada 
per una operació de renrat d'imatge de la dictadura 
de cara a I'estranger i impulsada pels desigs dels re- 
presentants del Movimiento de dotar-se d'una base 

l4 AHGCB, Informes laborales, NI, 13 d'ocrubre de " Sebastian M. RALFOUR, La dictadura, lo1 trabajadora 
1966 (capsa 274). y la ciudad, Valencia: Edicions Alfons el Magninim, 1994, 

:' AHGCB, Informes laborales, NI, Sindicaro Merai, p. 46. 
Convenio Metalúrgico de Sabadell, 25 de gener de 1967 AHGCR, Informes laborales, Junra Superior de la 
(capsa 121). Policia de Barcelona (Cara endavant JSPB), NI, 5 d'ocrubre 

Hi ha diverses histories, la majoria de vegades molt de 1966 (capsa 274). 
rsbiaixades, del PCE, que expliquen cls rnorius d'aquesrs vi- l9 !, ESTIVILL i]. M. DE LA EIOZ, La cultura política d& 
rarges. La més recent: J. Esrnuai,  Hiituria oculta del PCE, ztreballadorr a Catalunya. Estudi de lei elecrions iindicah 
Madrid: Temas de Hoy, 2000, p. 172 i 191-200. (1944-1987/, Barcelona: Magrana, 1988. 
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social amplia i solida dins d'un Estar cada cop més 
controlat pels tecnbcrates de I'Opus, la campanya 
electoral fou orgauitzada amb profusió de mitjans 
per animar la participació. S'editaren 80.000 car- 
tells, 280.000 reglaments, aparegueren espots dues 
vegades per setmana a 40 radios del país, s'emete- 
ren ta~iles rodones setmanals a la Televisió i es pro- 
jectaren cinc pel.lícules especials durant aquells 
mesos. Tot aixo sota I'hilarant lema <<Que gane el 
mejor».2" 1 en els principals llocs i centres produc- 
tius del país el cop fou realment majúscul: els tre- 
balladors havien votar els millors i aquests no eren 
els esperats. El subjectivisme d'un regim que a 
copia d'escoltar-se tan sols a el1 i fer callar els altres 
s'havia acabat creient la seva propia retbrica queda 
patentment demostrar en aquel1 moment. No tor- 
narien a cometre el mateix error; les següents elec- 
cions no foren convocades fins I'any 1971 i encara 
només per renovar el 50 % dels enlla~os, perb el 
mal ja estava fet. Ara tenicn I'enemic dins del 
regim mateix i, malgrat tots els esfor~os per expiil- 
sar-lo, la plataforma del Sindicar fou utilitzada per 
estendre unes formes organitzatives i una conflicti- 
virar contra la qual la dictadura no pogué fer res a 
mitja terniini. La cosa resulta tan greu que una po- 
licia esverada davant I'atonia d'alguns jerarques 
sindicals davant els representants de CCOO no 
podia deixar de dir «los demás han dado un poco la 
impresión de que lo que se debatid no era su proble- 
ma, quizác un tanto injuenciados por el j.logan' de 
que todos tienen cabida dentro de la organización 
sindicab." 

Quan la carnpanya de les eleccions s'inicia a 
Sabadell encara no hi havia les CCOO. La iniciati- 
va de presentar-se va ser a cirrec d'organitzacions 
politiques com el PSUC, que cridava a la votació 
dels treballadors ja des del setembre,z2 i d'organitza- 
cions catoliques com la JOC i I'HOAC. A tots els 

llocs on es presentaren, els militanrs de I'oposició 
guanyaren -Ginés Fernández a Artos Baciana; 
Pedro Ojeda i Juan González Merino a la Roca; 
Francisco Morales a José Riba de la construcció, a 
UH, ASEICES, a I'ODAG, etc.-,z3 perb I'kxit més 
sonar es produí en el ram del metall, on 33 dcls 36 
delegats en joc foren per a I 'opo~ició.~~ La participa- 
cid arriba a un 8 5 % del cens i la renovació havia 
estat més que notable: tan sols un 15 % dels nous 
carrecs havien estat reelegit~.~' No fou així, pero, en 
el cas del textil, feu tradicional de les jerarquies sin- 
dical~ de Sabadell, jaque d'un 30 % a un 45 % dels 
enlla~os s'havien presentat anteriorment." Per tal 
d'aconseguir aqucsta reelecció de personatges afec- 
tes al regim, s'havien comes nornbroses irregulari- 
tats a empreses com Molins Hermanos i Marcet, 
SA." Especialment en aquesta última, empresa de 
I'antic alcalde Marcet i seu des d'on s'articul2i I'ope- 
ració <<Mandos Rojos para la CNS)»'8 i s'amplia &le- 
galment el nombre d'enllacos electes de 16 a 36: 
<<El objeto de todo lo anterior ha sido que, vistus ka di- 
jcultades o cusi imposibilidad de que fiera elegido 
nuevamente como enlace el actual I'residente de1 Sin- 
dicato Textil Don Ramón Navarro Bernaveu, antigzlo 
militante de la C N T  (...) -i- darle acceso de este 
modo». Aquesta operació provoca la impugnació, 
fallida, de 100 treballadors de la mateixa empresa, 
per tal que els enllacos lligats al Vertical no pogues- 
sin renovar el seu cirrec i de retruc controlar de 
nou el sindicat Malgrat que aixo no es va 
poder aconseguir, el simple fet que els mateixos je- 
rarques sindicals haguessin de recórrer a la rnanipu- 
lació electoral per tal de sortir elegits demostra la 
crisi absoluta de la seva hegemonia en un sector tra- 
dicionalment controlar per ells. 

Si cn el cas del textil la primera ronda electo- 
ral fou disputada, no podem dir el mateix en els al- 
tres dos casos significatius: el metall i la construc- 

Ibidem, p. 52. 1966 (capsa 274). 
!' AHGCB, Informes laborales; JSPA, NI, 30 de gener AHGCA, Informes laborales, DGGC, NI, 4 de no- 

de 1967 11753-11). vernbre de 1966 (cansa 274). ~, ~. ~~. ~. , , L 

" AHGCB, Informes laborales, P~opoganda chndeitina, " Ibídem. 
13 de srtembre de 1966 (capsa 274). ZR Paco GARC~A BIKAL~N (Andreu Casrells), eOperaci6n 

" Ginés FE&V~UDEZ i Francisco MOKALES, entrevis- mandos rojos para la CNS*, Can Oriach (Sabadell), núm. 82 
res.. . (Abril-Mayo 1974). 

" Sebasrian M. BALFOUR, p. 107, 108. " AHGCA, lnformes laborales, DGGC, NI, 4 de no- 
" AHGCB, Informes laborales, NI, 13 d'ocrubre de vembre de 1966 (capsa 274). 
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ció. La joventut i la nova militincia de la majoria 
d'enllaqos elegits provocava que la policia anés a les 
paipentes sobre el caracter dels nous enlla~os, la 
qual cosa ajudj a articdlar inicialment la nova opo- 
sició sense gaires problemes. Si els informes poli- 
cials del novembre afirmaven que *la mayoria 
-d'enllaqos- son personas de buena conducta y sin 
antecedentes policialen>,'" un mes després cls supe- 
riors de Barcelona ja demanaven informes com- 
plets sobre cadascun, davant I'evidencia innegable 
del creixement de les CCOO a la ciutat. Tot i així, 
les autoritats actuaven a les palpentes: dels enllafos 
que analitzaren, tan sols 20 tenien antecedents, 
dels quals 15 eren del textil i 5 del metall, ram 
d'on havien sortit gairebé tots els enllacos de I'opo- 
sició. Perb, a més, d'aquests 20 enllacos 14 tenien 
antecedents relacionats amb activitats de la Guerra 
Civil, 3 amb les activitats dels seus familiars abans 
del franquisme i tan sols 3 havien participar en al- 
guna activitat delictiva durant els últims anvs (d'a- 
quests només un havia participar en un conflicte 
de mbrica a I'ODAG el 1966). Que les autoritats 
no sabien amb qui s'enfrontaven queda clar quan 
dels 15 enllaqos investigats del textil 5 eren de 
I'empresa Marcet, SA, entre els quais el mateix pre- 
sident del sindicar textil de la localitat." Ara bé, 
I'error comes a la primera volta de les eleccions sin- 
dicals ja no es repetiria a la segona volta, quan s'ha- 
vien d'elegir els representants a la UTT (Unión de 
Trabajadores y Técnicos). 

En el cas del textil, les «irreeularitats» de les 

res estaven mal fetes: «Fue curiosoporque un compa- 
ñero llegó tarde, no se la pudieron rellenar en las 
CCOO. A él se la rellenó el secretario del ramo del 
%rticaly luego en la respuesta que nos dieron era que 
estaban mal hechas y no se dieron cuenta que entre los 
rechazados estaba la que hablan rellenado ellos>>.'* El 
cas més espectacular, perb, fou el del metall, en 
quL' I'oposició pacta una candidatura exclusiva- 
ment amb catblics de I'HOAC, molts dels quals 
s'incorporaren posteriorment al PSUC i en alguns 
casos al PC(m-1), per tal d'aconseguir els represen- 
tants de la UTT.3Toperació es corona amb exit, 
car <<la candidatura apoyada por la HOAC consiguió 
el 70% de los puestos de la Junta SociaL>:>," i perrneté 
el desenvolupamenr durant I'any 1967 d'una dini- 
mica de conflictivitat radicalment diferent a la vis- 
cuda a la resta de rams. Fou en el procés que va de 
la primera volta a la segona volta de les eleccions 
sindicals de 1966 quan es fundaren les CCOO de 
Sabadell. 

Després de la primera assemblea de Can Rull 
ja estaven constituldes les CCOO a la ciutat, perb 
encara hi havia molta feina per fer. Un cop acaba- 
da I'assemblea es celebra una reunió a casa de ras- 
sistenta social d'Espro~iceda, la Romagosa, i alli es 
constituí la Coordinadora de les Comissions Obre- 
res de Sabadell. En formaven part: Avaro García 
Trabanca, delegar d'ASEAICES i membre de la 
USO; Antoni Farrés d'UH; Juan Mentiras, enllas 
de Fundiciones Suñer i persona lligada a la jerar- 
ouia sindical; Carmen Vázauez Rev de I'HOAC; 

eleccions asseguraren el predomini de les jerarquies Juan González Merino de la Roca; Ramón Fernán- 
sindicals en aquesta segona volta. A la construcció, dez, eilllaq de YODAG; Ginés Fernández, enllaq 
perb, aquestes <<anomalies» s'hagueren de practicar $Arto$ Baciana; Manuel Tanco Torrado, enllac de 
prbpiament en el procés d'elecció de la UTT. Dels SA de Lanería, i també Gerónimo Vázquez Rey, 
enllaqos de l'oposició triats en aquest ram, 16 es Pedro Ojeda, José Lara, Juan Vera, etc.'> Consti- 
presentasen per entrar a la segona ronda, perb tuya una barreja de grups polítics (PSUC), sindi- 
foren vetats sota el pretext que les seves candidatu- cats (USO), organitzacions catbliqucs (HOAC, 
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JOC), enllaps sindicals, persones prbximes a la 
CNS (Juan Sánchez, anomenat Juan Mentiras) i 
persones independenrs com Antoni Fa~rés.~' 
Aquesta coordinadora havia d'ocupar-se d'organit- 
zar la discussió i coordinar I'execució de l'activitat 
de Comissions: organirzar i decidir on es celebra- 
rien les assemblees que romanien en secret fins 
I'últim moment, mantenir I'enllac amb Barcelona, 
seguir el decurs de la segona volta de les eleccions 
sindicals, elaborar la plataforma reivindicativa basi- 
ca de tots els treballadors de Sabadell, preparar la 
discussió sobre els converlis col.lectius locals en 
ciirs i traslladar les discussions de CCOO al Sindi- 
car Vertical. Per poder articular les diferents fun- 
cions de les CCOO es dugueren a terme tres as- 
semblees mes e11 el decurs de 19662' 

Les dues primeres assemblees posteriors a la 
reunió fundacioual es realitzaren a I'església de Ca 
ROriac. La notícia de la creació de la nova organit- 
zació ja havia corregut per la ciiirat i molta gent 
scntia interes per saber-ne coses. Fou aquest interks 
el que provoca el creixement inicial de les CCOO, 
que arriba a aplegar més de mil persones a l'esglé- 
sia del barri més populós de Sabadell.iR Aixb pro- 
voca la reacció immediata de les autoritats, que 
veien com les CCOO es convertien en un movi- 
ment imparable, i cl bisbat, comminat pel gover- 
nador civil, prohibí la realització de qualsevol dtra 
reunió en aquella petita i calorosa església. Tanma- 
teix el compromís estava pres per part de I'església 
i mossen Esquirol imposa que es fes alla," pero 
seria l'última vegada. Les reunions de la Coordina- 
dora a partir de llavors ja no es farien a la parrb- 
quid de Ca n'Oriac, per bé que I'església els deixi 
el local de la parroquia de Can Rull per fer-les i 
I'escola deis Salesians per a les assemblees. 1.a pri- 
mera trobada de les Comissions Obrercs als Sale- 
sians fou un kxit incomparable, hi havia tots els ac- 

tors d'aquest petit drama: s'hi trobaven els treballa- 
dors, els membres de la Coordinadora, la policia, 
els jerarques i fins i tot alguns falangistes. Ceufbria 
era completa i llavors comen$ la imprudencia. No 
era estrany, quan s'estava exposant la plataforma 
reivindicativa que s'havia de negociar per als con- 
venis -es demanava alhora el dret a vaga i una roba 
digna per als treballadors, les 350 ptes. de salan 
per dia i una seguretat social eficient-:" <«El Burgos, 
que era el responsable de la Falange aquiy  estaba alli 
como uno más, se paró y dijo que si nosotros no veía- 
mos que todo lo que pedíamos ya lo daba h Ity, que 
no era necesario pedii esto, porque el gobierno ya lo 
tenía otorgado. Entonces Farrés le salió y le demostró 
que no era cierto, la huelga estaba prohibida, así 
como otras aclaraciones, ante h cuales Burgos tuvo 
que acabar diciendo: ;Si, lleváis razónh." Després 
que un dels caps locals de Falange els dones la raó, 
s'atreviren amb la policia: <<sabemos que ustedes 
están aqui y sabemos que ustedes tienen problemas 
también, por lo tanto si quieren aqui tienen precisa- 
mente un  púlpito para poder decir lo que ustedes 
piensan, ~usprobleman>.~' Semblava que no es podia 
arribar més Iluny, pero encara féu un altre petit 
pas: «En esta asamblea tuvimos la osadia de decir: j 
nos reunimos aquí en la próxima: Antes nunca lo ha- 
bíamos hecho, no deciamos el sitio. En aquella sí que 
lo bicimor. El hecho de estar la policia al& el hecho 
de saber que nos estaban sipiendo y ver la cantiakd de 
gente que aglutinábamos nos hizo cometer la impru- 
dencia de pensar que esto era irreversible, que este ca- 
mino ya no se hacía atrás. La policía decidió entonces 
cortarh antes que h represión tuviera que ir contra 
demasiada gente).*' A Sabadell s'havia caminar prou 
perquk el mateix Creix en persona -aquel1 a qui un 
Pere Quart detingut a Via Laietana no es pogué 
estar de dir amb una sornegiieria molt sabadellenca 
~~Creix, crcix, pero no et multipliquis»- es decidís a 

'Walgrat representar la UH a la coordinadora, el fet nima estava inspirada, probablement, en la plataforma inicial 
que ran sols portés un any treballant alla li impedí presentar- de les CCOO de Barcelona. Vcgeii el document Phtafiorrna 
se de delegat sindical. electoralpare las próximar eleccionei sindicales, agost de 1966, 
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dirigir la repressió. Sabadell fou la primera ciutat 
on s'inicii, després de les eleccions sindicals, i seria 
el preludi més contundent del que s'esdevindria 
després a la resta de Catalunya. 

Havien quedat de nou als Salesians el dia de 
Sant Esteve de 1966; abans, pero, ja havien rebut 
els primers avisos del que passaria. En vigílies de 
Nadal «ens cridd a un pare11 el rector dels Salesians, 
demanant-nos que noj!ssim la reunió prevista perquk 
la poli& hauia auisat que interuindria ja que s%auia 
de tallar el mouiment de les CCOO, aquí, a 
Sabadelh>." Lendemi, dia de Nadal, al matí es 
reuní la Coordinadora a la casa del rector de Can 
Rii11; alli s'hi presenta de noii el rector dels Sale- 
sians: «Don Juan se puso a llorar porque no se creia 
digno, porque él, que tenia m h  compromiso con la 
justicia (...) no era capaz de digerir lo que estábamos 
digiriendo nosotros m e  siento indigno de representar 
lo que represento en este momento que veo que uoso- 
troj, persolzas que tenéis fdmilias, tenéis la valentia de 
ir para adelante, mienhas yo estoy asustado: Lo 
habFa llamado Creix de Barcelona diciéndole que si 
se hacia la asamblea se lo lkuarian a él y a nosotros. 
Él  vino con la idea y la esperanza de que nos iba a 
disuadir de hacerla, nosotros le dijimos que no, la 
asamblea se hace (...) vamos a dar la cara>:5 El matí 
de Sant Esteve estaven reunits en un bar de Saba- 
del], vinguts de Barcelona, Ángel Roza$, Ángel 
Abad, Tomás Chicharro i Andrés Jimeno, quan 
Antoni Farrés amb una moto passi per alli i els 
digué que tot estava controlat, i anaren cap als Sa- 
lesian~.~%lli es trobaren amb un espectacle deso- 
lador: «Hi ha un desplegament policid imp~essio- 
nant. Ve el Creix personalment a dirigir I0peració. 
Garrotades i caigudes pertot ~rrem),~'  «El Domingo 
Caña  y yo mandamos a gente para la piscina mn- 
nicipal. La policia tenia acordonada toda la gente 
(...), nos cogieron entre doshegosy en el barranco nos 

cogieron a todos. El Gerónimo y yo dijimos que iba- 
mos a negocial; pero cuando empezarnos a andar em- 
pezaron a tirar lar pelotas degoma (...). Antes de esto 
ya habían cogido al %ni. Aquella tarde nos fiimos al 
despacho de Montserrat Auilés a Barcelona. Fuimos el 
Gerónimo, yo y el Áluaro Garcia Trabanca y ahi' nos 
esperaban el Ángel ~ b a d  y el Angel Rozas (...). Nos 
dijeron que aquella noche nos iban a coger a todos y 
efectivamente as íhe ,  pero no sólo a nosotros, también 
los cogieron a e l l ~ m , ~ ~  «uns quantr anduem predeter- 
minuta)." h h  aquelles detencions I'etapa inicial 
de la formació de les CCOO a Sabadell havia clos, 
almenys pel que fa a la seva capacitar de reunió pú- 
blica ja que no pas, com explicarem més endavanr, 
en cl camp de la coníiictivitat laboral. A partir d'a- 
quell dia rSe empieza a no hacer lar reunionespzbbli- 
camente. Las hacemos en el bosque (...) en alguna 
iglesia, sin ser ~ b i e r t d n > . ~ ~  El resultar dels fets del dia 
de Sant Esteve foren 9 membres de la Coordinado- 
ra de Sabadell i 5 membres de les CCOO de Bar- 
celona detinguts, encara que per poc teinps, i pro- 
cessats." El rector del Salesians, davanc la 
magnitud del que havia succeit, dimití del cirrec i 
marxi de la c i ~ t a t . ' ~  Tot aixb passi després del re- 
ferkndum per a la Ley Orgánica del Estado del 14 
de desembre de 1966: amb la fi d'aquesta cons~ilta 
i el fracis de I'intent d'obertura sindical s'acabava 
un curt període de permissivitat de la dictadura. 
Pero en aquest curt periode s'havien fet grans 
coses. La candidesa, confianca i valentia d'aquest 
nounat movimerit queda sobradament demostrada 
quan Tomás Chicharro Manero, Ángel Rozas Se- 
rrano, Juan González Merino, Ginés Fernández 
Pérez, Manuel Tanco Torrado, Josi Lara Aranda, 
Juan Vera Gómez i Ramón Fernández Giménez" 
afirmaren públicament que pertanyien a les Co- 
missions Obreres davant del TOP de Madrid el 9 
de maig de 1968, tot i que aquesta organització 

" Anroni F ~ s ,  Entrevisra.. . tern, 9 de gener de 1968 (capsa 121); AHCONC, Fons 
"' Ginés FERUAFÍDFZ Entrevista.. . Monrserrar Avilés i Alberr Fina. 
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ELS OMGENS DE I.ES CCOO A SARADELL: 35 ANYS UESPRÉS 

havia estat declarada il.legal el 1967. Si abans del 
judici les penes presentades per a cada un no passa- 
ven de sis mesos de presó, al final del judici la 
sentencia imposava a Tomás Chicharro i Ángel 
Rozas itanys, 2 mesos i 1 dia de presó; a Ginés 
Fernández i Juan González, que s'havien destacar 
en la defensa de les Comissions Obreres, 2 anys; a 
la resta, 6 mesos i 1 dia, excepte a José Lara, a qui 
per ser menor d'edat s'imposa una multa de 
10.000 ptes. Durant els anys següents els prbxims 
imputats de les CCOO ja no reconeixerien més 
davant d'un tribunal que formaven part d'una or- 
ganització que el TOP considerava organiaada 
<<para formar un  instrumento tendente a dirigir la 
lucha politica y revolucionaria contra el poder consti- 
tuido»." 

nAquello era público, que alli podh ir todo el 
mundo y que iban a tratarse las cosas de los trabaja- 
doren>.5i La primera frase que es digué en l'acte 
fundacional de la nova organització obrera ens pot 
semblar bbvia actualment, pero en aquel1 moment 
representava quelcom d'extraordinari. Significava 
la fi de tot un períodc que havia durar un quart de 
segle per a I'oposició antifranquista; la fi de la dis- 
sidkncia a la dictadura exercida entre les reunions 
clandestines a les cases dels militants, les volunta- 
rioses convocatories de vagues polítiques i les pin- 
tades en les niw fosques del franquisme; la fi de la 
política tan sols exercida pels partirs sectaritzats i 
aillats entre ells. Substiruint l'ambit privat de la 
lluita clandestina per l'imbit públic de les noves 
mobilitzacions ja no importava tant si un era co- 
munista o I'altre, cristia «Como la lucha era una, 
derrocar al frduquismo, en esto todos o la inmensa 
mayoría de la gente que no estaba implicada con el 
régimen, y era muchiíima, estábamos de acuerdo en 
que habia que luchar para que esto desapareciera. 
Entonces no encontrábamos obstác~lon.~%ra la gent 
que volia lluitar per canviar les seves circumstin- 
cies vitals -laborals, urbanes o polítiques- ja no 

havia de combregar amb una ideologia, una orga- 
nització i una practica politica concreta, s'obria 
I'espai de la milirancia antifranquista fins a fer-lo 
il.limitat. A la vegada les organitzacions polítiq~ies 
opositores obrien infinitament el seu espai d'in- 
Aukncia: «Hasta entonces el partido habia sido total- 
mente hermético, pero en ese momento nos conocia- 
mos y nos conocieron»." La politització seguiria ara 
altres camins que permetien diferents graus de 
compromís i, el que és més important, es realitza- 
ria des de la quotidianitat dels problemes del dia a 
dia, en que la feiria dels militants era, lluitant pels 
problemes concrets, demostrar les seves implica- 
cions polítiques: 

«El arte de los dirigentes del nuevo movimiento 
obrero para organizar a Los trabajadores va a probarse 
precisamente en este terreno (...), debemos demostrar 
la trabazón existente enrre la lucha económica y la 
lucha política. La experiencia facilita esta labor (...). 
Cuando los obreros hemos comenzado a reclamar au- 
mentos de salario, al oponernos a la brutal explota- 
ción, hemos comprendido rápidamente que estas rei- 
vindicaciones debian ir ligadas a la lucha por un  
sindicato democrático (...). Por ese camino los obreros 
hemos experimentado la necesidad de reclamar el de- 
recho a huelga (...). Asi los trabajadores hemos pasado 
de la lucha económica a la lucha política (...). Apro- 
vechar las posibilidades legales, hay que hacerlo. Y 
por ese camino conseguir que lo que hoy es todavia 
ilegal sea legal mañana.n5' 

L'acció pública de la nova oposició generi refe- 
rents sociais aiternatius a la societat oficial de Saba- 
dell. La nova societat civil sabadellenca comensava a 
tenir així organitzacions prbpies, reivindicacions prb- 
pies, comunitats prbpies i també personalitats per 
oposar a les úniques figures públiques que hi havia 
hagut fins Ilavors. Els primers detinguts de les 
CCOO de Sabadell nens convertirem, ppr bo i dolent, 
en punt de refir2ncia a la ciuta~>,'~ ,<Criando salimos 

j4 ES por veure, perseguir el decurs del judici: AHGCB, '"bídem. 
Comisiones Obreras, 1968, JSPR, NI, Carta intewinpdt al " Ibídem. 
correu del Parej  M. Borri, 6 de juny de 1968 (capsa 121); AHGCR, Coinisioncs Obreras, 1968, DGGC, NI, 
AHCONC, EXpedientÁngel Rozar, Antoni F.mLs, Enirevis- Informe de lar Comisiones Obrenrr de Sabadell (data del docu- 
ta...; Ginés FERNÁNDFZ, Enirevista ... ment: julio1 de 1968), 19 d'agost de 1968 (capsa 121). 
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éramos unos verdaderos héroes en Sabadell a todor los 
niveles, en el mundo estudiantil, en el mundo de los 
profrsiomles. En aquella gente que simpatizban con la 
izquierda, pero que no ataban muy definidos y aquel 
movimimto hizo que mucho gente se dejnzera. Ya no 
sohmente era lo de CCOO, teniamos que estar en todar 
parten>." Tot aixb era producte de I'actitud que ens 
descriu Francisco Morales: «Nosotros hemos dado la 
cara directamente, no hahia por que esconderse. Hemos 
luchado en la empresa con la cara descubierta. Hay que 
dar la cara. Trae consecuencias, pero los trabajadores te 
conocen, te comprenden y te de jed;porque te conocen 
te comprenden y eso te lleva a que te dejendan, porque 
saben quién eres, qué dices y dónde A la ve- 
gada la repressió contra aquesta actitud i els rious 
moviments generava una solidaritat que mantenia 
el moviment mateix i qiie el r&gim difícilment podia 
evitar. La solidaritat era primer economica -en qua- 
tre mesos de 1967 es recolliren 418.585 ptes. per als 
presos-,"' pero davant la repressió ripidament gene- 
rava I'adbesió de persones que, com les assistenres so- 
cials de barris i els mateixos capellans, quan compro- 
vaven la repressió social en el seu entorn immediat, 
prenien partit." Pero més enlla d'aquesta solidaritat 
el naixement de les CCOO inicia el que en sociolo- 
gia histbrica s'ha anomenat un moviment «madruga- 
don) (que comenp un enfronrament amb el regim 
que redueix els costos repressius, tot possibilitant que 
altres movimenrs amb una base més d&bil puguin 
cclosionar) amb un model d'acció col.lectiva que cs 
pot considerar ~rnodulam, és a dir, que és reproduiblc 
perla resta de moviments socials." 

La practica d'ocupar I'espai públic, 4s a dir, el 
carrer tradicionalmenc controlat pel rkgim, iniciada 
per les CCOO, amplia I ' h b i t  del possible per la 
resta d'actors socials. D'aixb se n'adoni un ve11 mili- 
tant de I'MSC com Jaume Viladoms, que després 

d'anys lluitant des de la clandestinitat més absoluta 
no pogué reprimir-se les Iligrimes quan, convidar a 
fer una xetrada pels nous activistes, comprova, mal- 
grat la pluja d'aquella tarda de 1967, que no sola- 
ment la podia dur a terme sinó que a més hi havia 
un públic disposat a escoltar-lo.GS No tan sols els 
vells militants dels anys quaranta gaiidicn de la pos- 
sibilitat, oberta per les noves generacions, d'utilitzar 
de nou I'espai públic, tarnbé nous moviments apare- 
guereii a partir d'aquestes noves oportunitats. El 
moviment veinal, o les manifestacions dels estu- 
diants de secundaria, en foren els protagonistes rnés 
directes i tarnbé, ja entrats els anys setanta, sectors 
de treballadors cLe col1 blanc (de la banca, que de fer 
s'havia comenfat a organitzar a Sabadell a finals dels 
seixanta, de la sanitat, de I'ensenyament, etc.) adop- 
taren les noves possibilitats. De fet, s'establí a partir 
d'aquell moment una lluita per I'espai públic entre 
el rkgim i I'oposició, que, en el cas de Sabadell i 
molts altres Ilocs, la dictadura acaba perdenr. L.a 
normalització de la nova conflictivitat s'imposava en 
el dia a dia gricies a I'acció constant dels treballa- 
dors i les treballadores de Sabadell. L'intenc conti- 
nuat de <<por ese camino conseguir que lo que hoy es to- 
davfa ilegal sea legal mañanm,"" ben aviat comen@ a 
donar fruits. Si a finals de 1966 aconseguien ocupar 
I'espai públic per reunir-se, I'estiu de 1967 ja es po- 
dien comprovar els seus efectes en les mateixes jerar- 
quies del rkgim quan en un debat sobre el dret a 
vaga, no reconegut per la legislació, un dels repre- 
sentants del Consejo de Trabajadores va afirmar que 
e Teniendo en cuenta de que los trabajadores utilizan la 
presión de la hueka tantas veces como crean necesario 
en defrnsa de sus intereses sin necesidad de que nadie 
los aconseje, no ex& ninguna necesidzd de seguir in- 
sistiendo sobre este tema)."i Alhora, I'eclosió del movi- 
ment obrer proporciona un ampli rcpertori d'ac- 

" Ginés FERNANDEZ, Entrevista.. . movimientos sociales, la acciún colectiva y la poliitca, Madrid: 
" Francisco MORALES, Entrevista. .. Alianza Universidad, 1997. 
62 AHGCB, Comisiones Obreras, documenr de la Co- " &varo Gmcln TKAB.ANCA, Entrevista.. . 

missi6 de Solidaritar del 9 de gener de 1968 (capsa 21). " AHGCB, Comisiones Obreras, 1968, DGGC, NI, 
" Ginés FERNÁNDEZ, Entrevista ... ; Francisco Informe de lar Comisiones Obreras de Sabadell (datar el julio1 

MORALES, Entrevista ... Aquesr cas fou, per exemple, el de les de 1968 ), 19 d'agost dc 1968 (capsa 121). 
assistenres socials de Campoamor i Torre-romeu, Carme " AHGCB, Informes laborales, JSPB, NI, 23 d'agost 
Obradors i Remei Bona. de 1967 (1753.11). 

M Sobre aixb: S. TARROV.,, Elpoder en movimiento. Lor 
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F~I .< I<I I< , \ I  I A  2. fr~inés Fenzdi,d<.~. Fonf:Sah.idc.ll 198-1'987: 
Sahadell del rcii fiitur /)roynnrn elecrornll, 
Sdhnddk PSUC, 198.3, p. 151. 

cions col.lectives que podrien utilitzar ulteriorment 
la resta de moviments ciutadans. Així durant aquells 
anys s'inicien accions que a curt termini es converti- 
ran en mitjans habituals dels nous moviments d'opo- 
sició: recollida de firmes, posicionaments públics, 
plantades, ocupacions, recursos legals, etc. Accions 
que a poc a poc van construint un nou h b i t  de 
possibilitats i generen canvis en els mateixos aparells 
de I'esrar, que, com en el cas de les Magistratures de 
Treball durant els anys setanta, es van fent més flexi- 
bles a les noves demandes socials. Tanmareix, perque 
el moviment obrer pogués erigir-se en una avanpda 

de la resta de moviments socials, abans s'havia de 
mostrar efectiu pera la mateixa classe obrera. No tan 
sols es genera tina forma d'acció col.lectiva modular. 
<<exportable. a la resta d'agents socials, sinó que el 
naixement de les C C O O  a Sabadell significa. com 
veurem, un salt qualitatiu en la capacitar de pressió i 
d'kxit de la conflictivitat laboral, ja que resolia molts 
dels deficits de I'etapa anterior. 

UNA NOVA ORGANITZACIÓ PIiR A U N A  NOVA 

Usualment s'ha considerar que la configuració 
inicial de les CCOO a Barcelona, i per extensió a la 
resta de Catalunya, no tingué un origen i tina in- 
cidencia específicament laboral, sinó política. A di- 
ferencia de Madrid, en que «hubo siempre rrnnpreo- 
cupación por darle un contenido de /uc/ia clrtegorinl ni  
movimiento sindical. Se creó unn conciencilr de metlr- 
lúrgicos que luchabnn por cont~enios propios, de In 
construcción, de artes grhf;cm. Aquí en Cntaluiia, en 
cambio daba la impresión de que la luchn sindical erlr 
unn lucha genérica, de todos ypor todas Ins reivindica- 
cionem." R falta d'un contingut plenament laboral, 
I'acció al carrer de caricter polític -amb el seu deri- 
vat: el .jornalisme», és a dir, la convocarbria d'ac- 
cions polítiques en momenrs puntuals que exposa- 
ven els nous militants a la repressió- i la falta de 
treball a la fabrica són elements que es reprodueixen 
en diversos autors en intentar explicar I'origen de les 
CCOO a Catalunya."" De fet, aquesrs tres elemenrs 
estan entrelligats indissolublement: el caricter mera- 
ment polític de les C C O O  -formades foca del Sin- 
dicar Vertical a partir de la militincia comunista i 
catblica- portaria a no tenir una base dins les fabri- 
ques, car no hi havia nascut, i a fer una acció col.lec- 
tiva bhicament política al carrer. Davanr d'aixb, 
apareixeria un model madrileny de sindicalisme més 
clissic, lligat als treballadors i a la discussió del con- 
veni del metal1 i articular dins del Sindicat Vertical:" 

" J L. LC>PF./. F5ul.l~ dins CTD, eComissions Obre- cions analítiques sobre el nou moviment. Vegeu: CTD, Ko- 
res...", p. 95. Un npinió similar es pot trohar en altres parti- missions Obreres...»; J.  A. Df~z, Luchar internas rn Comifio- 
cipants en aquest debar, per exemple en Paco Frutos: ihídern, ner Obrera dr Barcelona. 1964-1970, Barcelona: Bruguera, 
p. 96 ,97 .  1977; M. Lun~vio. 

"Aquesta caracterització s'estableix especialment entre '" Sehastian M. BAI.FOUR. 
cls incegrants de les primeres CCOO i les primeres formula- 



Diversos motius es poden adduir per entendre 
el caricter més polític de les CCOO a Catalunya. 
Entre els primers hi hala concepció de la seva pro- 
pia practica que tenien els nuclis dirigents de les 
CCOO catalanes. Segons aquesta consciencia, tal 
com ens explica Ángel Abad, no s'estava construint 
una organització amb fort contingut laboral, «Sen- 
cillamente, porque no estábamos pensando en cons- 
truir un sindicato (...). Es más, el sindicalista era mal 
visto. Nosotros no éramos sindicalistas, éramos revolu- 
cionarios, comunistas, polilicon>." La percepció que 
el regim es trobava en una crisi constant, tal com 
era subministrada per les organitzacions polítiques, 
portava a la creenca compartida per la majoria de 
militants que la dictadura cauria en qüestió de mo- 
menrs i, el que és més important per a I'activitat de 
les CCOO, que aquesta caiguda estaria provocada 
per I'acció de masses al carrer dirigida per una 
avantguarda decidida. Aixb no era tan estrany, de 
fet la nova organització obrera no fou mai creada 
per convertir-se en un sindicar, sinó en una -forma 
parasindical, que al mateix moment permetia abor- 
dar la lluita per les llibertats i contra la dictadura. Es 
el que s'ba arribat a anomenar un moviment sociopo- 
liti~>.'~ De fet les Comissions Obreres, malgrat que 
sorgeixin del moviment obrer, en el context repres- 
siu de la dictadura jugaren un rol que anava més 
enlli de la dinimica laboral: intentava ser l'eix ver- 
tebrador d'un bloc antifranquista formar per dife- 
rents actors polítics. Aquest factor, que en certa 
manera és el que dóna el caricter sociopolitic a les 
CCOO, és determinant en diferents graus segons 
la realitat amb que es trobin les CCOO, segons les 
característiques dels militants, etc. La realitat de 
Barcelona respecte a Madrid en aquest sentir era 
radicalment difercnt. La capacitar d'incidencia del 
moviment obrer, i dels grups polítics que hi con- 
fluyen, en els altres moviments antifranquistes es 

" Ibídem, p. 112. 
" Ibídem, p. 135 De fet, les CCOO rio sóri iin feno- 

men tan estranv. El aue s'entén oer sindicar ~xcl~ssic a al llare " 
de la historia s'ha ú'analitzar o bé corn un sindicat econbmic, 
limitar a la recerca de millores saiarials i de condicions en e1 
rrcbail o, dins de la tradició marxista, com una organització 
laboral del partir del proletariar que no se solapa amb les fun- 
cions ú'aquest. Tanmateix hi ha casos al llarg del temps de 
sindicats que, a acusa de la seva activitat política, no s'emmot- 
llen a la definició anterior, corn 6s el cas de la C N T  o el sindi- 

troba molt present en una Barcelona que tenia un 
movimenr estudiantil desenvolupat, amb un ampli 
venta11 de forces polítiques que malgrat ser pauper- 
rimes existien i s'hi havia de pactar i o m  es féu 
amb la Taula Rodona-, o un incipient moviment 
nacionalista que articulava una petita part de la 
classe mitjana catalana. Aixo implicava la dedicació 
de militants i la supeditació estratkgica del movi- 
ment obrer dins l'antifranquisme en general, que 
tirigué clcvats costos polítics i sindicals, pero en els 
anys setanta dona els seus fruits en propiciar que 
Barcelona fos, probablement, la punta de llanfa de 
I'antifranquisme a Espanya i que entorn del movi- 
ment obrer es generessin cercles conc&ntrics de so- 
lidaritat que anaven des la classe obrera fins a les 
noves classes mitjanes, passant pel moviment estu- 
diantil. 1 aixb no fou un xdefecte~ o un error in- 
conscient, malgrat que alguns dels actors ho po- 
guessin interprctar així, com afirma Ángel Abad: 
<<El atasco se debió primordialmente a que el movi- 
miento de CCOO debió servir los intereses de unapo- 
lítica de unidnd en CatalurZa muy diferente del que 
CCOO empezaba a hacer en Madrid (...). E j  decir, 
el movimiento de CCOO en esta época no fie ni mu- 
chísimo menos un movimiento esencialmente sindi- 
cal. Esta es una de las diferencias findamentales -a 
mi modo de ver- respecto a las CCOO en Madrid, 
que además de movimiento socio-politico fie sindical 
(...). La Comisión Obrera de Barcelona debía aten- 
der findamentalmente responsabilidades de política 
unitaria y descuidamos la politica sindical (...) no es 
que tuviera vicios, sino que estaba desarrollando una 
labor que no es la que teóricamente solemos atribuir 
al movimiento sindicad>.73 Indubtablement, pero, 
no podem atribuir una configuració determinada 
de les organitzacions obreres catalanes a les con- 
cepcions i I'imaginari comú dels seus dirigents. Si 
aquestes no s'haguessin adaptar a una realitat con- 

calisme revolucionari, pero aixo no ha porrat a negar el seu 
carhcter sindicai. Bisicament el que convcrreix les CCOO en 
una reaiirar especifica 6s: a) la seva definició com a organirza- 
ció que lluira per reivindicacions políiiques i iio tan sols 
econbmiques, cosa que permei una gran ílexibilirat en les for- 
mes de participació com a agent pnlític; h) la seva prerensió 
de no ser el «sindicar» sinó tan sols un impulsor del futur sin- 
dicaiisme unitari, cosa que permet que molts grups hi partici- 
pin i hdhuc organitzacions com la USO. 

" CTD, K C O O  ... n, p. 11 1, 112. 
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creta, la qual cosa no significa que fossin <<realistesx 
en el sentir comú del terme, indubtablement les 
CCOO no haurien subsistit al llarg del temps. 

Un altre dels arguments aportats, bisic per 
comprendre la dinamica real del moviment obrer 
carala al llarg del segle, les seves organitzacions i les 
accions col.lectives que desenvolupava, és el que fa 
referencia a I'estructura industrial de Catalunya 
com a factor explicatiu de la necessitat d'unes or- 
ganitzacions obreres que privilegiessin el treball al 
carrer per sobre del treball a peu de fabrica. El fet 
que un 53% dels treballadors caralans treballessin 
en fabriques de menys de 100 treballadors implica- 
ria, segons aquesra Iínia argumental, la dificultar 
de construir un sindicalisme d'empresa en imbits 
tan reduits i facilment controlables per les autori- 
tats polítiques i patronals i, per tant, explicaria la 
determinació de portar la conflictivitat obrera al 
carrer, no tant per la naruralesa política de les 
CCOO com per la morfologia de la classe obrera 
catalana. A Madrid, en canvi, tan sols el 33% dels 
treballadors trehallarien en empreses menors de 
100 treballadors i aixb hauria permes, per motius 
inversos al cas barceloní, un sindicalisme de fabri- 

i unes CCOO més arrelades a la realitat quoti- 
diana dels treballadors. Tanmateix la segona part 
de l'argumentació -la que fa referencia a Madrid- 
és bastant dubtosa, tant pel que fa a les mateixes 
dades utilitzades," com al suposat sindicalisme 
d'empresa desenvolupat. 

El cas de Madrid, a més, és explicable des de 
diversos factors congrucnts que adopten altres 
punts de vista diferents a I'estructura empresarial 
de la capital. Babiano, un dels rnés sblids historia- 
d o r ~  del moviment obrer madrileny, en la seva im- 
plia hibliografia, en analitzar la creació de les Co- 
missions adopta un punr de vista diferent. 1.a 
fundació de les Comissions a Madrid per Babiano, 
malgrat la seva espectacularitat per l'amplirud del 
fenomen i les victbries immediates aconseguides,'" 
només s'explica per una serie de debilitats: debili- 
tat per afrontar accions polítiques, que porta les 
CCOO madrilenyes en una primera fase a tan sols 
protestes laborals; i debilitar d'una classe obrera 
molt jove i immigrada sense elements de solidaritar 
que li permetessin resistir dins la fabrica, sota l'a- 
tcnta mirada represiva de I'encarregat, la qual cosa 
la porra a recórrcr a h b i t s  forans a la factoria per 
poder actuar." En general les Comissions de Ma- 
drid foren creades també <<desde arriba hacia 
abajo>78 i amb la característica usual que &'o existi- 
an en la empresas comisiones que fincionaran regu- 
larmente a modo de réplica en la base del organis- 
m ~ ~ ) , ~ ~  per tant no eren tan diferents a la resta. 
Malgrat tot, no es por negar una diferencia cssen- 
cial en relació, no a Barcelona, sitió a la resta de 
Comissions creades coetiniament: la seva genera- 
ció des de dins de SOSE.~"S a dir, si, com en el 
cas barceloní, els treballadors madrilenys no van 
poder actuar alliurementn dins de la fabrica, aixb 
no implica una actuació al carrer, sin6 a I'OSE. Per 

" Per tot aixo, vegeu: Sebasrian M. HALFOUR, p. 90. ment esvdits. Carme MOLINERO, Pere YsAs, Productores disci- 
" Per cornensar són matisables les dades que utilitza en plinados y minoría subueniuas, Madrid: S .  XXI, 1998, p. 

ielació a les diferencies de I'estructura industrial de Madrid i 130-132. 
Barcelona. Carme Molinero i I'cre Ysis, en un estudi més re- . " J. BABIANO, Emigranter, crinómetros y huelga, Ma- 
cenr i més fiable en les fonrs, rebaixen les diferencies de Bal- drid: S. XXI, 1995, p. 237-240. 
four sul>stancialment: pel que fa a Barcelona, parlen del " Encara que aqucsta segona debilitat, tal com la pre- 
40,18% de cnncentració de treballadors en empreses de més senta Babiano, porra a preguntar-se per que no es renia tanta 
de 100 obrers i, pel que fa a Madrid, esmenten un 42,5%. 1, por a la repressió cn les estrucrures de I'OSE. Eii quaisevol 
si bé és verirar que en el cas de la metal.Iúrgia barcelonina del cas, I'afirmació necessira més argumentació. Ibidem, p. 239. 
45% de persones que treballcn en empreses amb plantilles J.  B,\BIANO, J. DE MINGO, <<De la comisión de enla- 
superiors al centenar només un 24% ho fan en empreses sil- ces y jurados del metal a la Unión Sindical de Madrid: Las 
periors a 500 treballadors, davant el 35% de Madrid, els ma- Comisiones Obreras madrileñas durante el franquismon, p. 
teixos hisroriadors recorden que e1 major índex de conflictes 199, dins David Rurz, p. 191-214. 
es produeix a les empreses de 100 a 500 treballadors i no en lbídern, p. 198. 
les superiors a 500 rreballadors. Amb aquestes dades obser- So No cal oblidar que, a diferencia de Madrid, a Barie- 
vem que els intenrs de Balfour de mostrar-nos una realitat ra- lona no deixaren que els rniiitants ohrers que havien de for- 
dicalment diferent enrre les dues capitals queden relativa- mar les CCOO es reunissin a la seu del Sindicar Verrical. 
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explicar aixb, Babiano, integrant l'anilisi de Carme 
Molinero i Pere Ysis, comenta «la anormalitatz de 
Ics Comissions Obreres madrilenyes a partir, d'una 
banda, de la joventut de la classe obrera madrile- 
nya, i de I'altra, de la falta de conflictes anteriors 
que haguessin tancat en banda les autoritats i radi- 
calitzat les postures, la qual cosa fou determinant 
pel que fa a I'accés a 1'OSE.8' En efecte, per Babia- 
no, la conflictivitat madrilenya en el bienni del 
1960-1962 es caracteritzi per la moderació i I'ai- 
llament dins d'unes poques fabriques." Amb I'inici 
del cicle conflictiu a les zones amb significativa 
presencia de militincia obrera l'any 1962, Madrid 
no s'incorpori a les grans vagues d'aquella prima- 
vera, i retardi de fet la scva participació en el nou 
cicle de protesta, amb la qual cosa eviti la repressió 
que es produí a la resta de I 'e~tat. '~ Amb totes 
aquestes explicacioris veiem que no es pot entendre 
I'especificitat de les CCOO de Madrid sense recór- 
rer a una realitat estructural que, si bé condiciona 
el marc d'acció obrera, no serveix per explicar-ho 
tot. Perb el que falta encara és explicar la realitat 
política de les CCOO-de Barcelona, que era el que 
Balfour volia interpretar amb la seva comparació 
amb Madrid. Tanmateix e1 seu camí no anava errat 
en una cosa: el problema de la fragmentació indus- 
trial és el problema central que hagueren de resol- 
dre les CCOO catalanes. . 

Com apunten altres treballs, l'origen de les 
CCOO a Catalunya rau, en part, en el malestar de 
les petites empreses davant la incapacitat d'inter- 
venció en els convenis de ram, la qual cosa provoca- 
va una Amplia diferencia salarial en relació a les 
grans empreses amb un conveni p r ~ p i . ' ~  En aquest 
context també s'ha d'cntendre que una de les pole- 
miques centrals quan s'inicii la repressió sobre la 
nova organització, amagada per la virulencia de la 
lluita ideolbgica entre els diferents grups, fou pro- 
vocada per les diferencies entre els militants de les 

fabriques petites, que reclamaven accions al carrer, i 
els de les grans plantilles, que 3referien recloure's en 
el treball de fabrica. No és que els militants amb 
posicions més radicals es trobessin a les fabriques 
petites, tampoc que els treballadors de les grans 
plantilles fossin més consewadors per estar més in- 
tegrats en el sistema capitalista i en la cultura de la 
iiegociació, com diria un Santos Juliá. Semzillament 
la seva capacitat de pressió residia en les actuacions 
al carrer. El problema central per a I'exit de la con- 
flictivitat obrera durant la primera meitat deis sei- 
xanta es trobava en dos factors: la incapacitar d'in- 
cidencia de les petites empreses en els convenis de 
ram locals i provincials que les regulaven i la difi- 
cultat de les grans fabriques per mantenir una con- 
flicrivitat perllongada sense un coixí organitzacional 
i solidari. L.a posada en relació i la solució d'aquests 
dos problemes per les CCOO representa la millor 
garantia de superviv&ncia com a organització i I'ini- 
ci &una conflictivitat ascendent a mitji termini. El 
cas de Sabadell il.lumina en aquest sentit el model 
de conflictivitat que realment impulsa la nova orga- 
nirzació fora de les seves justificacions politiques o 
creences ideolbgiques, alhora que matisa el caricter 
de les CCOO catalanes per sobre d'aquesta suposa- 
da dicotomia Barcelona-Madrid. Comengarem per 
aquest últim aspecte. 

En les hores mortes que tenien alguns dels 
presos de Sabadell, empresonats per pertinyer a la 
primera Coordinadora de les CCOO locals, s'in- 
tercanviaven amb els compariys de residencia d'As- 
túries, Galícia i Madrid les respectives aventures i 
desventures del naixement d'aquesta nova organit- 
zació obrera arreu de I'estat: «Cuando nosotros ex- 
plicábamos en poco tiempo adónde habiamos llegado, 
los demás, que habían vivido una clandestinidad 
mucho más férrea, se quedaban as~rnbradon>.~~ 1 és 
que, en efecte, <<particularmente en Sabadell se dio 
una situación ... Nosotvos empezamos las Comisiones 

Carme MOI.INERO, Pere YsAs, p. 159. ximaciónn, p. 174-177, dins A. SOTO CARMONA (dir.), C h e  
B2 J. BARIANO, p. 233, 234. obreya, conficto laboraly repres~ntación sindical, Madrid: Eds. 

1:any 1962, segons Babiano, dels 20 conflicres regis- GPS-Madrid, 1994, p. 165-210. 
rrars pel PCE, de fer només a Euskalduna hi hagué una veri- '* Carme MOLINERO, Javier TÉBAR i Pere YsAs, Comi- 
table vaga de fabrica. Per veure la seva expiicació sobre la siones obreras de Cataluña: De movimiento sociopolí~ico a Con- 
conflicrivirat del periode: J. BABIANO, «La cnnflicrividad la- federación Sindical, dins D. Ruiz (direcciój, p. 69-1 10. 
bural en Madrid bajo el franquismo (1962-1976): Una aprn- CJinés FFRNAKDEZ, Entrevista.. . 
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Obreras un a+o y pico después de que se hubiesen co- 
menzado en Asturiasf el Pais V m ,  Madrid, y esto 
quiere decir que las CCOO ya eran conocidas a nivel 
de todo el estado, quiere decir que las circunstancias 
represivas posiblemente también habian cambiado, se 
permiti'a cosas que en otros sitios no se habían permi- 
tido, nosotros aqui lhgavp~o~ a la creencia en un ?no- 
mento determinado, ilusa, de que las CCOO eran ya 
una implantación irreversible, que no había posibili- 
dad de retroceso, y esto nos Llevó a hacernos u n a  ilu- 
siones que llevó una explosión que no hubo en ningún 
otro sitio. Sabadell fue punta de lama (...)». Tot i 
que s'ha considerar que el cas de Sabadell durant 
els anys seixanta fou marginal fins que no s'entri 
en la següent decada, no sembla pas que les dades 
-i alguns dels protagonistes clau d'aquell moment, 
com Cipriano García des de la seva posició privile- 
giada d'enllac entre diferents localitats, que ens 
parla d'un Sabadell en alguns moments superior a 
Terrassa pel que fa a l'organització ~ b r e r a - ~ q o  
confirmin. 1:organirzació de les CCOO a Sabadell 
es rcalitzi amb certs avantatges respecte a experieti- 
cies anteriors. Pcr comentar, tal com afirma el tes- 
timoni citat, foren creades dos anys després que les 
CCOO a Barcelona, amb la qual cosa tenien una 
organització de suport i experiencies previes que 
no pogueren ser utilitzades en altres casos. De la 
mateixa manera, hi havia una ampli nucli de treba- 
lladors que es mantenien a I'expectativa d'una or- 
ganització que, malgrat no existir a la seva locali- 
tat, ja coneixien per referencia, la qual cosa 
assegura un públic inicial pel qual no era absoluta- 
ment desconegut el que s'anava a dur a terme. El 
moment de la creació de les CCOO a Sabadell 
també configura les seves característiques específi- 
ques. El fet que el naixement es produís el 1966 
asseguri una amplia base de delegats sindicals, la 
qual cosa al seu torn canviava les relacions que ha- 
vien mantingut fins llavors les CCOO de Barcelo- 

'6 Cipriano GARCIA, «El model de Terrassan, 1986, dins 
C@riano Garda. Una lluita permanentpeh dreti de& treballa- 
dors, la llibertats nacionah i la úemocrdcia. Miicel.&nia d'ho- 
menatge i relació h c r i t i  (1970-1988), Barcelona: Fundació 
Cipriano Garcia: Arxiu Histbric de la CONC, 1995, p. 79- 
91. Cipriano afirma que en alguns dels moments de la dka -  
da dels seixanra Sabadell es posa per damunt de Terrassa pel 

na amb el Vertical, i I'aproximació i permissibilitat 
d'una jerarquia sindical que experimentava mo- 
mcnts d'obertura. Aquesta cúmul de circumstan- 
cies produí una conjuntura dc creixement accelerat 
i massiu en el cas de Sabadell. La nova organització 
obrera no és féu des de dins mateix de YOSE com 
en el cas de Madrid, perci tampoc quedava al 
marge d'aquesta com a Barcelona, ja que molts 
dels seus militants eren enllacos que transmetien 
les discussion~ de les CCOO al Sindicat Vertical i 
intentaven alhora obrir-lo als treballadors sense cir- 
recs. En el seu si es trobaven des de militants co- 
munistes i cristians fins a gent prcixima a la jerar- 
quia sindical i fins i tot cirrecs locals de la Falange, 
cosa que li assegurava una aquiescencia inicial que 
no podem trobar a la capital de Catalunpa, encara 
que sí en el cas de la capital de l'estat. 

Tots aquests elements pernieteii entendre l'hxit 
inicial de les CCOO de Sabadell; ara bé, la caracte- 
rística central per entendre la incidencia en la for- 
mulació d'una nova conflictivitat és la seva articula- 
ció organitzativa. La nova organització no 
s'estructuri en comissions de rams o de fabriques. 
Malgrat que la preeminencia del metal1 era notoria 
en les primeres assemblees, alli s'hi reunien treba- 
lladors de tots els sectors de la producció que discu- 
tien els problemes de cada un dels rams i cmpre- 
nien les accions en comú. Com feia notar un 
informe policial sobre una de les concentracions re- 
alitzades en aquel1 moment davant de l'OSE de Sa- 
badell: <<Entre los componentes del referido pupa 30 o 
40 eran Enlaces sindicales, se hallaban también pro- 
ductores de otras ramas de la producción y, consiguien- 
temente, en nada les aifetaba el convenio que se está 
~elebrandm.~' Es a partir d'aquesta actuacid col.lec- 
tiva i ~ública que es pogué superar els diferents 
problemes derivats de la fragmentació de molts tre- 
balladors en petites empreses i en diferents rams. 
Ara tots els treballadors dels diferents rams actua- 

que fa al moviment obrer, cosa que sembla qtiestionar l'afir- 
mació de Ralfour, segons el qual aixb no hauria passar fins 4 s  
setanta. 

" AHGCB, Informes laborales, NI, Sindicato Metal 
Convenio Metalúrgico de Sahadell, 25 de gener de 1967 
(capsa 121). 



ven conjuntament per pressionar pel conveni de 
cada ram i així asseguraven una capacitar d'incidkn- 
cia que en I'etapa anterior era del rot impossible. 
I'erb no fou aquesta I'única novetat que introduk-en 
les CCOO en el model de conflictivitat obrera; 
potser I'element central que aparegué a partir de 
llavors fou la nova relació entre les fabriques <<refe- 
reritsa -grans empreses amb plantilles militants- i 
les petites empreses, cosa que beneficiava ambdues 
tipologies de concentració obrera. 

Abans de l'aparició de les CCOO ja lii havia 
fabriques referents a Sabadell, específicament el cas 
de I'ODAG era el paradigma de quk estem parlant. 
Quan durant el bienni 1965-1966 aquesta empre- 
sa protagonirza la conflictivitar més important del 
període, I'Oposició Sindical Obrera (OSO) -orga- 
nització sindical comunista- procura esrendre la 
conflictivirat des del seu exemple: N Fabajadores de 
Sabadell. Con el punto de vista y situación que nos 
encontramos los trabajadores, y teniendo en cuenta la 
elevación de precios que en los últimos meses se ha 
producido, pues hemos visto que los salarios se van 
quedando tan reducidos que no es posible de poder 
aguantar más. La Oposición Sindical llama alpueblo 
de Sabadell, para exigirles a los patronos un jornal de 
200 ptas., por 8 horas de trabajo. Sdlo si seguimos el 
ejemplo de los trabajadores de la fábrica de Neveras, 
ODAG, sólo exclusivamente con estas acciones podre- 
mos conseguir vivir como personas humanas. Unid& 
3abajadoreo .8a 

Tanmateix, i malgrat els intents de l'oposició, 
abans de la creació de les CCOO la fabrica refe- 
rent tan sols tenia una funció exemplar, d'un 
exemplc que la majoria de les vegades no es podia 
seguir. El canvi que es produiri a partir &ara sera 
la imbricació de la lluita del conveni de la gran fa- 
brica, amb més milirancia i capacitar d'acció, amb 
la discussió del conveni local de ram que afectava 
la resta de plantilles. Després de les eleccions sin- 
dical~ de 1966 hi havia difercnts convenis que es- 
taven pendents de negociació. Alguns, pero, foren 
ripidament negociats per tal d'evitar un augment 

general de la conflictivitat. Aixi el conveni col.lec- 
tiu de les indústries llaneres de Sabadell i Terrassa, 
que afectava la majoria de la massa obrera de la 
ciutat, fou aprovat el 14 de febrer de 19678' i el 
conveni de la Unitat Hermktica, una de les princi- 
p a l ~  fabriques de Sabadell, s'aprova el dia abans 
per evitar d'aquesta manera que fos l'empresa refe- 
rent que en un futur no gaire Ilunyi acabaria sent. 
És significatiu, pel que fa a les noves demandes del 
moviment obrer, que aquest últim conveni fos 
aprovat amb augments salarials de 1'11, 12, 13, 
14, 15% en sentir invers als salaris percebuts. 
Aqucst últim punt ens indica la introducció d'una 
nova economia moral dins del moviment obrer, 
basada en I'igualitarisme salarial, en epoques molr 
més primerenques del que es podria suposar. En 
qualsevol cas, pero, quedaven per negociar els dos 
convenis que protagonitzarien la conflictivitat du- 
ranr aquest període: el conveni de I'ODAG i el 
conveni local del metall. L'analisi de la conflictivi- 
tat generada per aquests dos convenis ens per- 
metra veure els tres elements centrals que incorpo- 
raven les CCOO a la conflictivitat: la mobilització 
unitaria, el paper de les fabriques referents i les 
possibilitats que obrien els nous enllacos sindicals, 
que, en el cas del metall, s'havien pogut introduir 
a la UTT durant la segona volta de les eleccions 
sindicals. Tots tres serien claus per solucionar els 
dos problcmes bhsics del moviment obrer fins Ila- 
vors: la incapacitar de les petites i mitjanes empre- 
ses per incidir en els convenis de ram i la falta de 
solidaritat que patien les grans plantilles per de- 
senvolupar una conflictivitat sostinguda en la ne- 
gociació del seu propi conveni. 

1.a negociació d'aquests dos convenis es pre- 
sentava per primer cop interrelacionada. El conve- 
ni metal.lúrgic local, que afectava 12.782 treballa- 
dors de 531 ~mprescs,'~ mai no havia tingut una 
aurkntica negociació a causa de dues impossibili- 
tats: la d'incidir en la seva negociació externament 
mitjancant la mobilització i la de negociar dins de 
la UTT amb representants electes veritablement 
representatius. Aixo ara havia canviat. La primera 

8"HCONCi Fons Govern Civil, NI, 23 dc dcsembre 1967 (capsa 279). 
de 1965. 10AHGCB, Informes laborales, JSPB, NI, 13 de sctcm- 

" AHGCB, Informes laborales, JSPB, 14 de febrer de bre dc 1967 (capsa 279). 
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concentració de les CCOO a Sabadell davant de la 
CNS local es realitzi precisarnent per pressionar en 
la negociació del conveni, davant un grup d'un 
centenar de rreballadors: «Dicho p~ipo, integrudo 
por miembros de las denominadas 'Comisiones Obre- 
ra' a cuyo frente iban los recientemente detenidos en 
Sabadell, y siendo su máximo exponente Antonio Fa- 
rrés Sabater (individuo que se halla en libertudpro- 
visional procesado por el Juzgudo de Orden Público 
por actividades dentro de las Comisiones Obreras). 
Fueron recibidos en uno de los salones de actos (...) en 
el que hizo uso de la palabra e/ referido Furés, que 
entre otra cosas más destacables dijo (...) que él ya 

habia estado en la cárcel y conoc~a el camino (...). 
Entre los componentes del rreferido grupo 30 o 40 
eran enlaces sindicales, se hallaban también produc- 
tores de otras rama de la producción y consiguiente- 
mente, que en nadz les afectaba el convenio que se 
está celebran do^.^' 

En aquesta primera concentració del 24 de 
gener de 1967 s'intenti forcar I'agenda de la nego- 
ciació de manera que reforcés la posició dels repre- 
sentants sindicals dins de la UTT i s'aconseguí dur 
a terme una assemblea de 400 enllaqos i obrers 
setise cirrecs dins del sindicat mateix.l2 I'aral.le1a- 
rnent I'ODAG i la Roca, les dues empreses del me- 

" AHGCR, Iriformes laborales, NI, Sindicato delMetal 'WGCGCR, CCOO, Reunión de miembros del PCi de Co- 
Contienio MetaLzírgico de SabadeLL 25 de grner de 1967 miiiones Obreraen SabadoL 9 degenerde 1968 (capsa 121). 
(capsa 279). 
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tal1 més importants després de la UH, feien el 14 
de febrer aturades coordinades per a la negociació 
deis seus respectius convenis." La coordinació 
entre les negociacions dels diferents convenis 
arriba rapidamenr quan el 18 de febrer s'estava ne- 
gocianr dins dels locals de la CNS el conveni de 
I'ODAG i <<Sobre las 19:30 horas llega al referido 
Sindicato unos 1OOproductores de diferentes gremios, 
ron el fin, según les habían anunciado, de escuchar 
un representante de Madrid (...) por lo cual dichos 
obrms pretendían entrar en el local donde se estaba 
celebrando la reunión».q4 La Ibgica d'aquesta actua- 
ció sembla clara: amb la concentració dels treballa- 
dors dels diferenrs rams per pressionar la negocia- 
ció del conveni de I'ODAG es pretenia que la 
resolució d'aquest conveni redundés en la negocia- 
ció del conveni local del metall. Si la resolució del 
conveni de I'ODAG era considerada positivament 
pels treballadors, les reivindicacions que s'aconse- 
guien alla marcaven la pauta de la negociació 
col.lectiva per a tot el ram. És per aixb que als tre- 
balladors de I'ODAG els interessava donar suport, 
mitjancant les CCOO i les aturades coordinades, 
a la ncgociació del ram, ja que així rebien al seu 
torn la solidaritar i la pressió de tot el ram en ne- 
gociar el seu propi conveni, i a la resta de treballa- 
dors els interessava pressionar per al conveni de 
I'ODAG. Aquesta nova manera de confrontar-se a 
la conflictivitat també era percebuda per la policia, 
que llavors dirigí la prcssió cn dos fronrs: evitar les 
reunions de les CCOO a Sabadell, per tal que no 
es poguessin coordinar els diversos sectors en la 
mobilització pel conveni," i aturar la conflictivitat 
de 1'ODAG mitjancant la repressió directa. Així la 
policia va detenir el treballador de I'ODAG, i en- 
llac amb les CCOO de Barcelona, Ramón Fernán- 
dez Jiménez, per tal d'aturar la conflictivitat. Mal- 

grat tot, aquesta detenció tan sols provoca la radi- 
calització dels treballadors, que feren aturades suc- 
cessivcs durant cl 21, 23 i 24 de febrer i organitza- 
ren una mama a Comissaria per saber I'estat del 
det ing~t . '~  La reacció represiva de les autoritats, 
que també es trasllula en I'estancament de la nego- 
ciació del conveni del metall, provoca alhora el 
trencament de la negociació per part de la secció 
Social de la UTT del metall." Finalment el conve- 
ni del metall fou aprovat amb un laude de la Dele- 
gació Provincial de Treball que garantia augments 
salarials d'un 30 %, quan la patronal només estava 
disposada a oferir un 7 N,'>' i el conveni de 1'0- 
DAG s'allarga fins al novembre quan finalment 
fou aprovat just abans de la suspensió de la nego- 
ciació col.lectiva per part del g ~ v e r n . ~ ~  En aquel1 
moment, perb, la repressió en massa ja comencava 
a caure sobre el nou moviment obrer i el model de 
conflictivitat inaugurada durant aquests anys viu- 
ria un parentesi de tres anys fins que es pogués 
posar a prova de nou a principis del setanta. Fins 
llavors havia donat prou fruits perque el moviment 
obrer pogués sobrcviure a la repressió dels anys se- 
güents. 

Que s'estava tancant un període i se Bobria 
un de nou ha comenta a notar I'oposició antifran- 
quista de la localitat, i sobretot el moviment obrer, 
que era el seu principal baluard, poc després que el 
Tribunal Suprem declarés el 16 de mar$ de 1967 
il.legals les CCOO. La repressió que havia co- 
mengat el desembre de 1966 entre els dirigents 
més destacats de les CCOO ara s'anava acostant 
als militants d'empresa en el mateix moment que 
I'atur, causat per la recesió economica, afectava ja 
4.500 treballadors de la comarca.'0o Tot i així, la 
conflictivitat derivada de la negociació del conveni 
del metall, la inercia del movimenr de les CCOO i 

I3 AHGCB, Informes laborales, JSPB, NI, 14 de febrci 1967 (capsa 279) 
de 1967, AIIGCB, Informes laborales (capsa 93), NI, " AEIGCB, Informes laborales, NI, 21 de febrer de 
DGGC, 16 de febrer de 1967 (capsa 279) 1967 (capsa 279) 

S-HGCB, Informe& laborales, DGGC, NI, 19 de fe- 'VHGCB, Informes labolales, NI, 10 d'apocr de 1967 - 
brer de 1967 (capsa 270). (capsa 279). 

AHGCB, Informes laborales, JSPB, NI, 13 de febrer " AHGCB, Informes laborales, NI, 9 de novembre de 
de 1967 (causa 279). 1967 (causa 279). 

" AHGCB, lnformes laborales, JSI'B, NI, del 23 i 26 ''O AHGCB, Informes laborales, JSPB, NI, 17 d'abiil 
de febrer de 1967 i NI, DGGC, del 21 i 23 de febrer de de 1967 (capsa 279). 
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la incoherencia d'una politica repressiva, que era 
capa$ de detenir els elemenrs més destacats de la 
nova organització el desembre de 1966 per deixar- 
los anar quinze dies després, deixava oberta encara 
la porta de l'actuació pública. Encara s'estaven 
temptejant les posicions i, característic d'aqnest 
breu interregne, es produien xocs públics d'una ex- 
tremada virulencia, com no s'havien vist mai en el 
Sabadell del franquisme. 

Malgrat la il.legalització de les CCOO, els mili- 
tants de Sabadell feren un gran esforc per organitzar 
1'1 de Maig de 1967, el primer de la nova organitza- 
ció. El 30 d'abril la policia local recollí 15.340 fulls 
convocant per a 1'1 de Maig com a mostra del des- 
$egament realitzat per aconseguir I'kxit de la convo- 
catoria.'O' Tanmateix, sensibles als canvis operats en 
la conjuntura repressiva, no es planteji en primer 
terme una manifestació pública per celebrar el dia 
dels treballadors, sinó la concentració a l'ermita de 
Sant Julia d'una assemblea que duraria tot el dia. 
Així s'inicii l'assemblea, perb després de dinar es co- 
mencaren a mostrar desacords amb el caricter de la 
celebració. Com a mostra de les disputes que carac- 
teritzarien el període posterior, en el decurs de la 
formació de les noves CCOO, tamisades per I'expe- 
rikncia de la repressió, alguns activistes radicalitza- 
ren les seves posrures i demanaren una actnació al 
carrer -cnriosament, com Carmen Vázquez Rey o 
Antonio 'Trives, eren persones provinents del camp 
catolic, per la qual cosa haurien pogut entrar a la 
UTT del metall, perb ara, producte d'una ripida 
evnlució ideolbgica, es siruaven a I'extrema esquerra 
de l'espectre polític-. En aquel1 moment «...empie- 
m a particzjar distintas siglas. Habia gente diversa, 
entre ellos bastantes chavales ióvenes anarauistas aue 

ment el que s'havia planejat com una sortida al 
camp es convertí ripidament, a causa de la radicalit- 
zació de les bases del nou moviment, en una mani- 
festació coneguda com «la batalla de San Bernardm. 
A primera hora de la tarda comenpren a baixar en 
manifestació unes 500 persones per l'avingnda de 
Matadepera de Ca n'Oriac. Finalrnent foren detin- 
guts per una forra barrera pero aquest cop, 
a diferencia de vegades anteriors, els manifestants no 
es dispersaren: K..  a treinta metros nos encontiamos a 
la fuerza pública (...), entonces se hicieron acopio de 
piedras (...). El teniente sólo dijo dos palabras: 'en 
nombre de la ley disolveros y a la carga: sin mediarpa- 
labras. En la primera c a p  hubo cinco policias en tie- 
va ,  incluso el teniente que se quedó sin dientes ...B,''~ 

«El Klches, de la UH,  amb un  tronc repdrtí a la poli- 
cia. Alld va ser moltfort, alla va haver-hi moltes, mol- 
tes, multes, buf.tddeen>."' Els enfrontaments s'anaren 
estenent per tot el barri fiiis que un grup de ressa- 
gats s'introdni dins la parroquia: «Ellos tienen que re- 
troceder y pedir refuerzos (...) ZOSOtrOS marcharnos, 
pero hay a&unos pocos (...) qne penxa~zdo qrne en La 
iglesia eran finerales se metieron en la iglesia. Entonces 
la rodearon y hubo las detenciones. Hubo la autoriza- 
ción del arwbispo de Barcelona para que entraran en 
la iglesia»;'06 <«quan van comengar a surtir els anauen 
detenint. I van quedar dues persones dintre: el Geróni- 
mo Vázquez (...) i I'altre ma el Z ~ p a t a  de Torre- 
romeu, que era jrochino: i alla es va organitzar un  
concurs per veure qui aguantava més, perqu2 qui 
aguantés més volia dir que tenia raó politica. 1 la ven- 
tat és que van rebre, perb de Irr vegades que es va rebre 
de veritat. Agu! la policid va repartir molta llenya, va 
caure molta gent. Va ser un 1 de maig molt fort. Hi 
havia ja una simacid de conJCr0ntaci2x.'~~ 

J 

forzaron para ir hasta la v i ~ a . ' ~ ~  «La mn@stación El resnltat d'aquest 1 de Maig foren 23 detin- 
nació de la dcamblea permanente (...) y por la tarde guts,'" la major detenció de tot el període realitza- 
cuando haciamos la recogida se planteó lo que hacta- da dins d'una església amb el permís de la dibcesi. 
mos: recoger o manifestamos (...) y los valientes de Ripidament s'organitzaren dnes concentracions 
simzpre dijeron. ;FZay que manife~tdrseh>.'~~ Efecriva- d'unes 3.000 persones davant del Vertical, en quk 

'O1 Andreu CASTELLS, p. 28.30. 
lo' Francisco Mo~x~rs ,  Entrevista.. . 
'O' Ginés FEKNANDEZ, Entrevista.. , 
'" Francisco MOIWLES, Enrrevista.. . 

'" Antoni FARR~S, Entrevista. .. 
'UTrancisco MOM.ES, Entrevista.. . 
'O' Anroni PAWS, Entrevista.. . 
"a AHGCB, CCOO, 9 de gener de 1968 (capsa 121). 
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es recollien firmes demanant la llibertat dels detin- 
guts, cosa que s'aconseguí dos dies despré~.'~' La 
repressió actui amb duresa, pero de nou conrra- 
dictbriament: els representants de les CCOO foren 
rebuts pels jerarques sindicals en les manifestacions 
per als detinguts i aquests foren alliberars ripida- 
ment pels jutjats. Probablement les aurorirats no 
estaven disposades a assumir una repressió en 
maisa, sistemirica i coordinada (és a dir, que afec- 
tés conjuntament les autoritats sindicals, adminis- 
trarives, judicials i policials), cosa que podria com- 
portar I'entrada en una espiral d'acció-repressió de 
conseqü&ncies desconegudes. De fet, l'inici del nou 
període fou marcar realment per i'acció del goverii. 
El primer pas fou la il.legalització de les CCOO; el 
segon, la congelació salarial i la prohibició de la 
negociació col.lectiva aprovada pel novembre de 

'O1 Ibídem. 
""bídem. 

1967, i, el tercer, I'esrat d'excepció de 1969. Sera 
entre aquesrs pasos quan es clouri una etapa de la 
historia de les CCOO de Sabadell i es decidira que 
sobrevisquin. Així a finals d'any els jerarques del 
sindicar es negaren a rebre cap més concentració 
de treballadors a les portes de la CNS local, amb la 
qual cosa aquestes perdien part de la seva efectivi- 
rar, i I'octubre de 1967 ja hi havia 54 treballadors 
processats i 6 a la presó."O La repressió, I'atur i la 
congelació de la negociació col.lecriva portaren les 
autoritats a observar, per primer cop en els dos úl- 
tims anys, que el desembre de 1967 Sabadell era 
de nou una ciutat tranquil.la laboralment."' El 
nou període que s'obriria en endavant, que de fet 
es perllongaria fins a principis dels anys setanra, 
seria i'arena on es dirimiria el futur de I'oposició 
antifranquista i el moviment obrer de Sabadell. 

"' AHGCB, Informes laborales, JSI'B, NI, 13 de de- 
sembre de 1967 (capsa 279). 


