
Orígens de l'emigració 
de postguerra a Sabadell, 

L'estudi de les migracions interiom és nn l b t o x i  per entendre millor la societat espanyola de postguerra per 
l'elevat F n t a t g e  de poblaci6 que s'hi va v e a  implicat. Aquests moviments mi@ varen comenw ja en 
els anys quaranta, amb xifres més de& de les que hom podtia pensar. Les circumtancies d'aquestes migra- 
cions no es limitaven no& a les cmdicions miserables d'aiiotjament, resaltes progressivament Va haver-hi 
altres aspectes que s'han posat en rellen poques vegades. Sabadeii fou, com a recepor de pblaci6, un dels nuclis 
mbans&afecta&peraquestfenomendeSdelprimer~t 

El Agim franquima intenth conienir aquestes migracions diñculfant legalment la mobilitat de la poblaci6 
pel t d t n i  i depoNmt els immigrants als punts d'origen. Fou des@ d'haver perdut la batalla de la conten- 
ci6 cp*: ea mobiüa8 pez amstruk babitatga amb resultats iasiificients i contrsdictoris. 

L'bxode naal sud-nord (mjoritari) va eclipsar, en el cas catala, las dauems fases de l'&xode nmi interior: 
als nmbu&i8 del Wxdell dela anys cinquanta hi hada immigraats catalans. En general, la diversitat d'orígens 
del8 Wgraai6, tot i la f a  pnsencia d'andalu808 i de murcians, impossibilita analitzar-los com a wl.lectiu 
tmniogmi amb una identitat definida 



L'estudi de les migracions interiors de I'Espanya 
contemporania ha estat tradicionalment protagonitzat 
per dembgrafs i gebgrafs que han posat de relleu la 
profunda redistribució de la població sobre el territo- 
ri efectuada (procés d'urbanització). com també els 
efectes que ha tingut sobre variables demografiques 
com ara la natalitat o la monalitat: sobre índexs com 
I'esperanca de vida o sobre d'altres aspectes com el 
rejoveniment o l'envellimcnt mitja d'una població 
donada, etc. De la mateixa manera, han estat els his- 
toriador~ de l'economia i els economistes, fonameii- 
talment, els que han utilitzat aquestes dades, tot 
posant-les en relació amb variables diverses per des- 
criure i, donat el eas. explicar els processos anome- 
nats de nio~lenzitzucio: urhanització, industrialitza- 
ció, terciarització, etc., dels dos darrers scgles. apro- 
ximadament. 

Dins d'aquest gi-nere d'estudis, el penode 1950- 
1970 (o 1950-1975, segons els autors) ha estar qualifi- 
cat com a fonamental: hi haurien tingut lloc les grans 
migracions que haurien inserit Espanya -paral.lela- 
inent a d'altres paisos mediterranis, com Italia, Grecia 
o Portugal si fa no fa per les mateixes dates (A. 
WILLIAMS, 1984: R. ROGERS, 1985 i L. LEONTIDOU, 
1990)- en la fase decisiva de "transició de la mohili- 
tat", segons l'expressió de Wilbur Zelinski (1971). 
Aquesta transició seria el pas clau de cara a la moder- 
nització abans al.ludida. 

Des de la sociologia, I'antropologia i d'altres 
disciplines de la família de les ciencies socials s'ha 
insistit. a més a més, al voltant dels costos humans 
del procés (desarrelament, marginació, pobresa, 
etc.), com tamhé sobre els costos econbmics i 
socials que han produ'it els processos de suhurhialit- 
zació de certes arees urbanes, i el despoblament i 
fins i tot la desertització que ha afectat altres irees, 
en aquest cas rurals. Únicament durant la Ilarga 
agonia del regim franquista, la Transició i els pri- 
mers anys del període democratic va ohrir-se, a 

Espanya. un altre genere d'estudis. Aquests estudis 
van interessar-se pels processos d'integració social i 
d'afirmació de la identitat dels immigrauts a les 
seves arees d'arribada, just en el mateix moment en 
qui- el tema era objecte d'un iutensíssim debat polí- 
tic, especialment entre les esquerres i els nacionalis- 
mes antifraliquistes, de manera destacada a 
Cataiunya -per exemple A. Jutglar i d'altres ( 1  968): 
la Fundació Jaumc Bofill (1980); C. SoIé (1981 i 
1982); C. Esteva (1982). etc.-. Els arguments expo- 
sats aleshorcs ressonen encara en els nostres dies 
com una llctania, a partir de les diverses exhuma- 
cions que han anat patint, especialment des de la 
premsa i des del món de la política. de tant en tant, 
sense que s'hagi aportat gran cosa més. Avui, gene- 2" 

ralment, són temes oblidats -o gairebé- reemplasats 
per anjlisis semblants pero que corresporien ja a 
migracions recents, foca d'excepcions notables de 
molt més gran ambició a I'hora d'intentar compren- 
dre els prohlemes que plantegen les mateixes 
nocions de migrunt, integrrrció, ideizfitut, etc., utilit- 
zades fins avui (M. DEI.GADO, 1998). 

Diferentmcnt, les relacions entre migracions i 
dictadura. entre societat i política. s'han mantingut 
relativament al marge -tot i que no totalment- de 
I'analisi historiografica dels darrers quinze anys. 
Gairebé com si es tractés Cuna obvietat, d'un tema 
d'aquells que de tan hen conegut no val la pena ni 
parlar-ne. Per posar-ne només un exemple: després 
de cinc edicions de les Trobades d'Investigadors 
sobre el Franquisme (Barcelona, Alacant, Sevilla, 
Valencia i Albacete), entre 1992 i 2003, i de cente- 
nars de comunicacions presentades, només en troba- 
nem dues que tractessin el tema -sense voler pecar 
d'immodestia, totes dues meves-. 1 no és una situa- 
ció peculiar d'aquestes trobades. Cercaríem amb 
resultats similars -si no pitjors- a les actes de tots els 
congressos recents que s'ha dedicat totalment o par- 
cialment a I'anilisi de I'epoca. 

I Aquest article t6 el seu origen en el projecte "Sahadell: imrnigració, suburbialització i dict;idura, 1939- 1960". premiat amb la Beca 
Miquel Carreras, de la Regidoria de Cultura de 1' Ajuntament de Sabadell la primavera de 2001. El procés d'elaboració s'ha efectuat 
dins del projecte "BAH2000-0179 - Las políticas sociales del régimen franquista", financat per la Direcció General d'lnvestigació 
Científica i Tecnicü (DGICYT), entre 2001 i 2003, la investigadora principal del qual fou Carme Molinero Ruiz (UAB). Una prime- 
ra versió va ser presentada, amb el títol "Migraciones interiores en la Espafia de posguerra: conclusiones a partir de una investiga- 
ción local. Sahadell. 1939.1960". al V Encueiifro de hzvesfigudores del Franquismo. Universitat de Castella - la Manxa, Fundación 
1" de Mayo, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad. 13-15 de novembre 
de 2003, Alhacete. 



Franquisme i migracions 

L'estudi de les migracions interiors és un laboratori 
per entendre millor la societat espanyola sota el fran- 
quisme. Un percentatge molt elevar de la població 
s'hi va veure implicat de manera directa o indirecta: 
en tant quc emigrants: pel fet d'haver nascut en un 
nlrre lloc; com a conseqüencia, o per les relacions 
més o menys intenses que varen establir amb immi- 
grants (veinatge. amistat, parentiu, militancia, etc.). - 
A llocs com Catalunya, una proporció abassegadora- 
ment majoritaria de la població actual va passar. o bé 
passa encara, pcr alguna d'aquestes circumstancies. 1 
és important remarcar que va tractar-se de processos 

26 de cap manera naturals, ni tampoc merament econo- 
mics, tal com ens va indicar fa més d'una decada 
Angelina Puig (1991) quan va tractar l'exode des de 
Pedro Martínez (Granada) fins al bam de Torre- 
romeu a Sabadell. 

Necessariamcnt la dictadura va haver d'interferir 
en els processos migratoris intems tal com ho feia 
respecte de I'emigració exterior, ja fos prohibint-la o 
dificultant-la fins ben enkrats els anys cinquanta, com 
va referir de manera gairebé immediata Jesús García 
Femández (1965). Un regim de les característiques 
del franquisme, disposat a modelar la societat sense 
cap mena de manies, íins i tot en els seus comporta- 
ments privats, no va poder deixar de tenir el seu propi 
model poblacional i, cotn a conseqüencia, degué 
d'intentar imposar-lo de la mateixa manera que pro- 
vava d'imposar la seva voluntat en la resta de camps. 
Per que I'emigració havia de convertir-se en una 
excepció, en la qual el franquisme actués amb plena 
liberalitat? 

De totes maneres, i abans d'analitzar les rela- 
cions que varen establir-se entre migracions interiors 
i dictadura, cal oferir algunes xifres que donin una 
idea aproximada de les dimensions del fenomen 
objecte d'estudi. Sobretot perque el fet, merament 
quantitatiu, que fossin els anys seixanta la decada de 
majors convulsions migratories -com pot apreciar-se 
a qualsevol serie estadística d'abast catala i/o espa- 
nyol- i la constatació que foren anys de plena Iliber- 
tat de moviments sobre el territori per a la immensa 
majona de la població, s'ha projectat enrere de 
manera doblement erdnia. En primer lloc com si la 

política del franquisme vers les migracions interiors 
hagués estat identica al llarg de tota la seva existen- 
cia. En segon lloc perque ha fet donar la impressió 
equivocada que les migracions antenors havien estat 
un fenomen de menor importancia, i que practica- 
ment no haurien existit en els anys quaranta. 

Aquestes xifrcs no s'han d'entendre com una 
mera descripció del fenomen, sin6 com una manera 
de tractar aquestes relacions entre migracions i dicta- 
dura: són xifres creixents perque precisament la libe- 
ralització economica va venir de la mh d'altres libera- 
litzacions relatives, entre elles la deis moviments de 
població. Pero aquest creixement global en xifres 
absolutes arnaga d'altres fenomens en termes relatius, 
així com alguns problemes de calendan. 

La taula 1 ens mostra un resurn del creixement de 
la població de Sabadell així com de la divisió d'a- 
quest creixement cntre natural (diferencia entre nai- 
xements i defuncions) i migratori (diferencia entre 
immigrants i emigrants). Tal com havien escrit fa ja  
una colla d'anys Carme Molinero i PereYsis (1987). 
ens indiquen que varen haver-hi importants migra- 
cions cap a la Catalunya industrial ja en els anys qua- 
ranta i que Sabadell en va ser una de les poblacions 
afectades, amb un creixement migratori estimat de 
9.878 persones durant la decada: més del 20% de la 
població de la ciutat en acabar-se la guerra. Vist en 
proporció, al Sabadell de la més immediata postguerra 
(1940-45) el creixement immigratori era gairebé 
identic al del quinquenni 1965-1970 i doblava el del 
darrer lustre de la dictadura. De la mateixa manera 
ens mostra un incipient baby boom ja en el quinquen- 
ni 1955-1960, que s'anticipa al més comunament 
establen peral conjunt catala -la decada dels seixan- 
ta-, coincidint amb la primera fase del procés pro- 
gressiu de liberalització i estabilització que, tot i estar 
posant en cenes dificultats les empreses textils, faci- 
litava finalment el retom als nivells de vida d'abans 
de la guerra. Finalment crida I'atenció un fenomen 
prou conegut: el de la perdua de població per via 
emigrathria després de 1975 a causa dels retoms als 
punts d'origen d'algunes famílies i de I'estancament 
-i encdriment- de la construcció a la ciutat, que com- 
porta que d'altres cerquessin habitatge a municipis de 
I'entom. Tanmateix, el més cndaner, per més desco- 
negut, és aquest "oblit" de les migracions deis anys 



quaranta que caldria explicar d'alguna manera, donat 
que resulta absolutament improbable que passessin 
desapercebudes ni als seus contemporanis, en gene- 
ral, ni a les autoritats, en particular. 

Any Habitants Creixernent Creixement Creixement 

Taula 1. Creixernent de lo pobloció de Sobadell. 1941.198i. Elaboracio 
prbpia. 

* Lany 1959 es va produir i'agregació de In Creu de Barbera q u e  
havia formar part fins deshores del municipi vei de BarberA del 
Valles-, amb 10.643 habitants que no estan compubilitiats com a 
creixement intercensal perque no poden desglossar-se ni com a crei- 
xement narural ni coma creixement rnigraton. Elabomció prbpia. 

Quan, per que i en quines condicions 
varen venir els immigrants dels anys de 
la postguerra 

La taula 2 ens ofereix unes xifres ben curioses sobre 
aquest mateix creixement migratori dins de les dues 
primeres decades del Regim: una sorprenent dispari- 
tat de calendari entre les xifres oficials de 1'Instituto 
Nacional de Estadística (INE) i la Cambra Oficial 
de Comerc i d'lndústria de Sabadell (COCIS). 
Disparitat de calendari únicament, que no de resultats 
totals, donada la manca de dades a la primera colum- 
na sobre la totalitat del quinquenni 1941-45. Pero 
disparitat interessant quan s'explicita que la font 

d'ambdues institucions és la mateixa: els serveis 
d'estadística municipals. L'única diferencia és que la 
COCIS utilitza dades anuals q u e  publica a les seves 
corresponents rnemories de gestió- i I'INE utilitza 
els resultats de les diferents operacions censals (ten- 

sos i actualitzacions del padró), tot publicant-les 
quan correspon. Quina és l'explicació per a aquestes 
diferencies? 

Taula 2. Creixernent migratori de Sabadell, 1941-1960. Elaboracio 
pr6pia. 

La imatge que ofereixen les dades de la COCIS con- 
dueix a atorgar un protagonisme molt més gran als 
anys quarauta sobre els cinquanta, ara ja no només en 
termes de proporcions. Un protagonisme que, analit- 
zant el moment historie i els seus condicionants polí- 
tics, resulta revelador. Especialment peque aquesta 
discordanca no tomara a repetir-se amb postenontat, 
de 1960 en endavant, malgrat que continuaran com- 
partint fonts i diferint en les maneres de publicar les 
dades. De fet, el que succeeix és +n termes prictics- 
molt simple: les xifres de I'INE reflecteixen el 
moment legal de la presencia dels immigrants al cens, 
després d'haver-se empadronat correctament: les de la 
COCIS reflecteixen el moment real d'arribada d'a- 
questes mateixes persones al municipi. D'entrada, 
aixb no sena una sorpresa, donada la tendencia al 
subregistre que es constata en totes les migracions,' si 
no fos per la magnitud que aquest adquireix. En gene- 
ral els immigrants no tenen pressa per registrar-se 
enlloc en el moment d'arribada, si no 6s que necessi- 
ten fer-bo per propi interes (per exemple. per poder 

Total 1 33.331 

2 Els dernhrrafs han constatar que bona pan dels immigrants no es donen d'alta al padró en arribar sin6 que Uiguen algun remps a fer- 

35-949 

- .  
situacions que a I'epoca de referencia no es produien. ~ e g e u  M. LIVI:BACCI (1993), p. 15-34~i 324-329. 



escolaritzar els infants). PerO aquí les diferencies són 
excessives. 1 ho són a causa de I'exist6ncia d'habitat- 
ges il.legals, ben coneguts per I'Ajuntament, pero on 
no es podia registrar legalment a ningú, en bona Ibgi- 
ca. A aquests hahitatges il,legals caldria sumar els fal- 
sos rrcinseünrs rellogats en domicilis particulars. tot 
sovint també dins d'estades (veritables coberts en 
patis interiors. no visibles des del carrer); aquells que 
provisionalment s'han instal.lat amb uns parents (pero 
que s'hi poden ambar a quedar més d'un any i mis de 
dos). etc. La mjona d'aquestes persones acabarien 
per domiciiiar-se legalment en el momeni de tenir 
accés a un habitatge legal -o legalitzat d'alguna 
forma-. possihilitat a la qual va ser molt difícil que 

28 poguessin acollir-se fins ben entrats els anys cinquan- 
ta i, encara, de manera progressiva. 

Les circumstancies en que varen donar-se aques- 
tes migracions, per tant, no poden resumir-se només 
en les hen conegudes condicions miserables d'allot- 
jament inicial, amb les resultes de manca d'higiene, 
malalties iiifeccioses -i, en particular. la reaparició 
de la tuberculosi (C. GARC~A LUQUERO, 1950)-, etc.. 
que no varen deixar de fer-se presents a Sabadell des 
de bon comengament (AYUNTAM~ENTO DE SABADEI.L., 
1950). S'hi han d'afegir necessariament les cir- 
cumstancies d'il~legalitat -que diríem avui- que els 
varen acompanyar, amh detencions, empresona- 
ments, deportacions, etc. Exactament el mateix que 
actualment toma a convertir-se en quotidia arran de 
les més recents migracions. Aquesta és una de les 
raons principals per la qual el tradicional subregistre 
d'immigrants resulta tan elevat en aquest cas, sobre- 
tot si tenim en compte que es traeta de persones que 
no tenen massa dificultats a l'hora de trobar feina i 
que forga aviat, també, disposaran de contracte de 
treball en regla. 

De fet, es tracta més d'un fenomen que hem invi- 
sibilitzat en la memoria col.lectiva que no pas d'un 
fenomen que fos difícil de constatar. Simplement, els 
historiadors no l'hem detectat abans, o no hi hem 
parat prou esment, perquk no el cercavem: perque no 
el consideravem un fet rellevani fins anys més iard. 
L' Ajuntament de Sabadell explicava amb molta clare- 
dat les dimensions del fenomen des dels seus inicis a 
les seves puhlicaeions, així com també la manera que 
tenia d'afrontar-lo: "El esfuerzo de la Municipalidad 

no se htr limirado a de.scirrollur y arraigar el senti- 
rnienro de Iierniundud erirre los vecinos del 
Municipio. sino que lo ha expansionrrdo hacia los 
que, otraídos por la fanza indrrstrial de que goza, 
adc~itiereri el carúcrer de inrnigrernfes y que ri cartsa de 
rio eiiconirar trabajo co~iririúan en esrcrdo de indigen- 
cia err que se hallaban al siilir de sus respecrivospr~e- 
blos. El Ayurircrnziento iicoge a esros nciufragos hirsra 
yiie obtienen unri colocación y de no encorirrarla des- 
pué~s de un tiernpoprztdeiicial, los re/~utría u su punto 
de origeiz. [...] Esre problenzu irzrnigrurorio riene iiriu 
ini~ortancici e.xtraorrlinaria y obsorbe gran c<rriricic~d 
de nredios persoricrles y económicos (le curócrer rn~ini- 
cipal, id rnisrno tieinp~ que originii conflicros de 
orden privcrdo a los qire rirrnbién llega la cicción bie- 
neclzora cle la Alcaldía y de la Cori,orcrciórr pura 
resolverlos, en el caso de que las medideis precaufo- 
rias i1icrudu.s no derz el resultado aperecid«" 
(AYLIN.TAMIEN.TO DE SABADEI.~., 1944: 27-28). 

Cimmigrant podia ser expulsat si es donava a 
coneixer com a tal, en el cas de no trobar feina o en 
el cas de perdre-la. Per tant, poc interks podia tenir el 
fet de registrar-se en arribar, sobretot quan ben fkil-  
ment podia anar a residir en un hahitatge il.lega1, com 
ho foren durant més d'una decada les coves de Sant 
Oleguer +xcavades en terres argiloses als pendents 
que porten cap al riu- i on varcn arribar a comptabi- 
litzar-se més d'un miler de persones. No deixa de 
resultar curiós que en repetir-se aquestes situacions 
en els nostres dies, amb migrants vinguts d'altres pai- 
sos, parlem d'una manera tan conven~uda de "noves 
circumstancies" de les migracions. Sobretot perque 
s'esta comprovant en els darrers anys que les migra- 
cions exteriors espanyoles d'aquell període -cap a 
1'Europa occidental més desenvolupada- també es 
varen efectuar sense papers en no poques ocasions (J. 
BABIANO i A. FERNÁNDEZ ASPERILLA, 2003). 

El control dels immigrants il,legals 

Quan el problema es va convertir ja en eompletament 
inassimilable. el Govem Civil de Barcelona va pren- 
dre mesures sistematiques: control de les estacions de 
ferrocarril i d'altres punts d'mibada possihles per a 
la deteceió i empresonament de sospitosos de ser 
il.legals. des de 1949 aproximadament (fins alesho- 



res els controls existien pero cercaven més aviat 
rojos). A tal efecte es va habilitar el Pavelló de les 
Missions de Montjuic -construit per a I'Exposició 
Universal de 1929- per convenir-lo en un veritable 
camp de concentració. Camp que funcionaria fins a 
1956-57, aproximadament. De fet, "especie de 
c~irnpo de concentración" és com el va descrinre el 
mateix alcalde Marcet a les scvcs memories. tot cui- 
dant-se d'afegir que el1 hi estava en contra (J .  M. 
MARCCT, 1963: 291). La sinceritat -o potser millor. 
la rellevancia- de la seva oposició a les deportacions 
queda obertament qüestionada quan parem esment 
en el fet que era el mateix Marcet I'alcalde que el 
1944 assegurava que deportava immigraiits per pro- 
pia iniciativa. Més que res perque, com és sabut, cap 
alcalde franquista aguantava niolt en el chrrec si 
s'cnfrontava a la política del regim -impossible!- o 
siinplement a les directrius del governador civil de 
torn (M. MARIN, 2000). Com en el cas dcls estraper- 
listes, també els immigrants baixaven dels trens en 
algunes estacions secundirics -o en m a r x a !  per con- 
tinuar la ruta. després, per altres vies. Pero els detin- 
guts no podien deixar d'augmentar havent-hi una 
migració creixent. Per tant, les autoritats disposaren 
mesures de deportació cap als llocs d'origen, el resultat 
de les quals ens és avui parcialment conegut: unes 
15.000 persones varen ser deportades en tren als seus 
llocs d'origen entre 1952 i 1956 (1. BOJ, 2003: 47). 

Resulta per tant incorrecta la hipotesi formulada 
per alguns autors segons la qual el franquisme havia 
impulsat les migracions amb el proposit de desnacio- 
~~ulitzur Catalunya ( M .  A. VILA, 1984). comptant 
amb el fet que la necessitat de m i  d'obra de la indús- 
tria catalana convertina els empresaris catalans en 
complices del procés. El franquisme va actuar fins 
molt tard amb la voluntat de frenar les migracions, i 
no pas al contrari. De fet -encara que avui pugui 
semblar mentida-, era del tot sabut que aquestes 
coses passaven. I pel que fa a intencions de desnucio- 
nalitzar Catalunya -en un determinat sentit del 
terme, bbviament-, efectivament existiren. Pero tal 
com ha deixat prou hen argumentat Carles Santacana 
(2000). el franquisme mai no va estar en condicions 
d'utilitzar els immigrants per a aquesta tasca, tot i 
que s'ho planteja molt tardanament en un intent d'a- 
treure's les cases regionals. 

El governador Felipe Acedo Colunga. en una con- 
ferencia pronunciada el 1952 a la Caixa d'Estalvis 
de Sabadell, en companyia de I'alcalde Marcet, ho 
va explicar clarament. per si podem tenir encara 
algun dubte: el seu objectiu era contenir el procés 
migratori -ja que no podia eliminar-se completa- 
ment-, i pcnsava prendre-hi mesures energiques. A 
més, Acedo estava impulsant la construcció d'algu- 
nes -peques- promocions d'habitatges per als immi- 
grants ja aveinats que vivien en barraques. La con- 
ferencia fou impliíiment ressenyada al diari 
Sabcrdrll -i publicada després ( J .  M. MAKCET, E 
AcED~), 1952)-, pero del seu contingiit es dcstaci 
sohretot I'impuls als plans de construcció d'habitat- 
gcs que el vanitós alcalde local batejaria després '" 
cotn Plan Mcircer pura la Viviendu. com si hagués 
estat una idea exclusivament seva (J.  M. MAKCCT, 
1963: 286-308). En realitat, el prcsumpte Pla Marcet 
formava part de I'impuls que ja havia comenqat a 
Barcelona amh I'inici de la construcció de les pro- 
mocions conegudes cotn Viviendus del Gobernctdor 
(Can Clos i Verdum, 1952) i amb la constitució del 
P~rtronato cle Viviendas del Congreso Eucarí.sriico 
Acedo, franquista de franquistes i certament un 
home duríssim quan es tractava de repressió, tenia 
cares diverses: entre elles el plantejament de políti- 
ques socials -tots els feixistes ho feien-, encara que 
no fossin cap panacea. 

Acedo va redactar una circular amb instruccions 
molt precises sobre el tema de la contenció de la 
immigració el 4 d'octubre d'aquell mateix any. 
Circular que 1'Ajuntament va utilitzar per a una ope- 
ració de neteja de suburbis especialment conflictius 
encara el 1955. M'estic referint a la clausura de les 
coves del riu Ripoll. Entre el material conservat a 
I'expedient corresponent al procés de desnonament 
deis seus habitants, i trasllat i reallotjament en altres 
Ilocs, hi figura una fotocopia de la circular. A partir 
de les seves recomanacions els habitants de les coves 
foren amenapts de deportació. Amenaca que degué 
de complir-se efectivament en alguns casos, si hé no 
degueren de ser numericament significatius. No hem 
de tenir cap duhte que no era necessari combregar 
amb els principis polítics de cap dels anomenats avui 
nacionalismes excloents per part d'alguns -el catala, 
el basc- per practicar polítiques que fregaven la pura 



i simple xenofobia. Tot i les constants manifestacions 
d'amorpatrio (a Espanya, naturalment) que exhibien 
a tota mena d'actes oficials els mateixos que practi- 
caven les deponacions de compatriotes. 

La política migratbria del regim 

Cal que anem encara més Iluny, pero, per arribar a 
copsar la importancia d'aquestes polítiques i .  sobre- 
tot, el seu sentit profund. PerquC no es tracta d'un 
esdeveniment particular, que va tcnir lloc en una zona 
geograftca acotada i afectada per una situació poten- 
cialment explosiva, com era el cas de la Catalunya 
d'aquells anys si penseln en les vagues de tramvies 

30 (1951 i 1957) i la recuperació de la conflictivitat 
laboral. La política de fre a les migracions internes 
deguc de ser, necesshiamcnt, un fenomen gcneralit- 
zat, ja que no tindria sentit que s'hagués practicat 
només a un territori (Catalunya) i no a d'altres afec- 
tats pel mateix procés de manera similar (Madrid, 
País Base). Aquesta política fou el f-uit de dctcrmi- 
nats principis ideolbgics i el resultat d'una aposta 
política concreta. 

El rCgim mai no va veure amb bons ulls els 
moviments migratoris: ni els interns ni els externs. 
S'hi varen barrejar prejudicis de dos tipus en l'elabo- 
ració d'aquesta percepció negativa. En primer lloc el 
que I'investigador italih Andrea Di Michele (1993 
i 1995) ha denominat catonisme -parafrasejant 
Bmington Moore jr.- i que, no pas per casualitat, 
també va afectar el regim feixista italia durant el 
Ventennio: aquest genere de prejudicis ideolbgics que 
conceben el món rural com I'espai de plena vigencia 
del conservadorisme més tradicional i, més encara, 
que identifiquen el camp amb la puresa i la ciutat 
amb el perill, a la manera de la pel.lícula Surcos, tam- 
poc per casualitat estrenada el 195 1 ."o cal insistir 
en la diversitat de paternalismes mrals que es varen 
donar a Espanya durant els cent anys anteriors a la 
Guerra Civil -el pairalisme catala, per exemple- per 
arribar a entendre a quina mena de fonts varen beure 
els ideblegs del rkgim -catblics, falangistes o totes 
dues coses alhora- quan afrontaren aquest aspecte de 
la vida social del país. El pensament reaccionari 
europeu, en general, i el nacionalcatolicisme espa- 
nyol, en particular, ens donen els antecedents necessa- 

ris per entendre aquests prejudicis (M. M A R ~ N .  
2004).' En I'imaginari franquista el liherali.sn~o 
extrarijerizunte m a r e  de tots els pecats contempora- 
nis. com ja deia Sarda i Salvany- havia sorgit a les 
ciutats a partir dels diabolics influxos francesas, 
mentre el camp havia donat a lium a I'eminentment 
cspanyol tradicionalismc. Al marge que la perspecti- 
va fos completament errbnia,' la dicotomia s'estenia 
a tota I'etapa contemporania: de les ciutats n'haurien 
sorgit -per culpa del liberalisme- tota la resta d'is- 
mes -republicanisme, sociaiismc, marxisine, anar- 
quisnie, etc.-: mentre que en el camp s'haurien con- 
servat les veritablcs virtuts tradicionals f i n ~  a les por- 
tes de I'Alzarniento. Tal com havia explicat un cone- 
gut editorial falangista: "Hay rinri cult~~ra y una civi- 
lización canzpesinus que nos importa potenciar y 
revcrloriwr. LIS esencias de aqztel gran sentido,fami- 
lirzr, religioso. hereditario, jerárquico, donde tuvo 
stis pilares el orden cii'ilizudo de Europa, se han 
corrornpido en las ciirdades y en ccrrnpo quedan" 
("Guiones", k: E., núm. 4, 25 de gener de 1934). No 
era obvi que calia preservar una majoria de la pobla- 
ció en tan saludable ambient? Sobretot, si com es 
podia constatar en els suburbis, quan els immigrants 
s'instal.laven a ciutat deixaven d'assistir als serveis 
religiosos (Semana del Suburbio. 1957). 

En segon lloc actuh I'obsessió pel control de la 
població -especialment viu en la postguem- que va 
portar, per exemple, a repatriar obligatbriament a tots 
els refugiats de guerra el 1939 (J. F. MOTA, 2001: 253- 
55 i C. MART~NEZ MUNVZ, 2002: 245-46) i a restringir 
els canvis de domicili dels i de les políticament sospi- 
tosos/es (F. MORENO, 1987: 314-315 1 Á. CENARRO, 
1999: 19-21). El franquisme estava embarcat en una 
operació de depuració social de dimensions geganti- 
nes en aquells anys: desenes de milers d'execucions, 
centenars de milers d'empresonaments. incomptables 
judieis i causes judicials obertes, etc. Lbgicament era 
molt més facil controlar aquestes persones alla on les 
coneixien, perque era al seu poble o ciutat on sorgiria 
la veritat: denúncies, delacions, testimonis inculpato- 
ris, escarments públics més o menys espontanis per 
part dels fidels, etc. 

Logicament només amb prejudicis molt arrelats 
podien creure aquestes persones en aquest mític con- 
servadorisme rural i en aquesta suposada i hucblica 



puresa, sobretot després d'haver assistit a les intenses 
lluites socials agraries dels anys trenta, als incendis 
d'esglésies ~ r a l s  en iniciar-se la guerra -recordant 
els que es produiren el 1835, també al camp- i de la 
duresa de la repressió arbitrada per aconseguir eradi- 
car-les. Pero més facilment es podien convencer de la 
necessitat de fomentar les poblacions petites -majo- 
ritanament- pcr a un més complet programa de con- 
trol social. En aquest sentit. precisament, emigrar 
durant la postguerra es conveniria en un acte de 
resistencia passiva per a moltes persones: fugir, esca- 
par de l'asfixiant control social que s'esdevingué 
dins les comunitats rurals (C. M I K ,  2000; M, MARIN. 
2004) o -de manera generalitrada- per al cas de les 
families de pres (R. VINYES, 2002: 212-213). 
Resistencia passiva fins i tot per a les famíiies més 
actives eii el marc agrari -militants o no-, en el sen- 
tit dc "grurlo cero de l i  revuelta" que li va donar 
Carlos Serrano (2000 119871: 284), parlant de les 
migracions dels anys del canvi de segle, del xrx al xx. 
En general, quan sembla que ja no hi ha esperanqa, 
fugir (emigrar) pot ser una manera de protesta silen- 
ciosa: almenys evitar el control. Angclina Puig ens en 
deixh una bona mostra en l'estudi, ja citat, sobre 
Pedro Manínez pel que fa a Sabadell. 

Aquesta necessitat de fugir es va complementar 
amb una cena "consci&ncia de derrota" que matisaria 
una idea excessivament simplista de l'emigració per 
motius polítics. No hi va haver cap necessitat de ser 
directament represaliat per entendre que tot un món 
havia arribat a la seva fi: mai més *n la mesura del 
temps que eren capaces de concebre els protagonis- 
tes- no tornaria a existir una possibilitat de reforma 
agraria com La que havien somiat o fins i tot comenqat 
a experimentar. En bona Ibgica, si les coses ja no 
podien canviar era molt miflor agafar les maletes 4 s  
una manera de dir-ho només- i recomenqar en una 
altra banda. En paraules del novel.lista Juan Marsé, 
referint-se als emigrants del Carmel, a Barcelona: "los 

refugiados de los años cuarentu, judeundo como rtáu- 
frqos,  yuernuda Ir piel no sólo por el sol despiududo 
de unu guerru perdida, sino también por toda lola 
i+du de fruca.sos, tuvieron alfin conciencia del nuii- 
fragio rtricional, de la isla inundada para siempre" 
(1985 [ 19661: 25). Si, tal com va deixar escnt Díaz del 
Moral -parlant d'una vaga de 1910 a La Cumpiria de 
Cbrdova-, la derrota d'una mobilització podia acabar 
amb I'emigració de bona pan de les persones implica- 
des xentenars sobre una pohlació de poc més de deu 
mil (1967 119291: 218)-, la derrota de 1939 resultava, 
en cena mesura. molt més riefinitivcc. 

Ha estat difícil documentar-ho Cuna manera 
concreta per al cas del Sabadell dels anys quaranta 
-Angelina Puig ho féu per als cinquanta, només-; 3 %  

pero aquí i alla, en informes policials diversos, amb 
motiu de conflictes, accidents, denúncies, etc., apa- 
reix la figura de L'emigrant sospitds o directarnent 
identifica1 com a desafecto, fins i tot com a dcsterrat 
com a conseqüencia de sentencia judicial ferma. A 
més, tal com reconeixia un immigrant de mitjan anys 
quaranta, procedent de Santomera (Múrcia), en una 
conversa preliminar a una entrevista: se'n va anar del 
seu poble a causa d'una riuada, perb de nuades n'hi 
havia hagut d'alues vegades -i n'hi hauna posterior- 
ment a Sabadell el 1962- sense haver de portar apa- 
rellat un exode d'aquestes dimensions. Seran 
necessiries encara moltes entrevistes més per poder 
comprovar satisfactonament el que ja s'intueix: que 
fins i tot el no militant o no represaliat no només 
fugia de la fam -a Sabadell també n'hi havia de fam 
als anys quaranta entre la població autbctona, espe- 
cialment entre la inés humil-, sinó de la manca d'ex- 
pectatives que havia deixat com a resultat el final de 
la Guerra Civil. Una situació que només es pot enten- 
dre com una immensa derrota social. Potser per aixb 
els dembgrafs han constatat que al final de la Guerra 
Civil espanyola no va produir-se I'increment de natali- 
tat -1 típic baby boom- que segueix a totes les guerres 

3 los6 Antonio Nieves Conde, Sunos. Ln lucho por iu ciudad, 1951, Espanya. pel.iícula pionera en el tractament del tema. per la seva 
data de producciá, pero no tan1 en la detecció del problema, una vegada constaiat que les migracions interiors s'havien convertit en un 
problema de molt abans. 

4 He tractat aquest tema també. molt hreument, a I'article "La fibrica, el bam, la ciutat i el país. La integració dels immigrants sota el 
franquisme", Barcelona. Quudrms O'Hisrdriu [en curs de publicaciól. 

5 Pera  qui encara pensi que el carlisme fou dominant a les rones rurals i sobretot a les basques i catalanes -com pensaven alguns libe- 
r a l ~  del segle xix- val la pena consultar algunes obres recents que parlen del tema: M. SANTIKSO (1999): R. [>El. Rio (2000). 



(per al cas catali, A. CABRÉ, I .  PUJADI-s. 1989: 1 1- 128) 
i que només es troba a faltar a Ilocs com I'Alemanya 
derrotada de 1945.. . 

D'on venien els immigrants? 

L'exode rural sudfnord, majoritari quan contemplem 
el procés en el seu conjunt, i el paper fonamental 
andalús en La composició dels tluxos, han dificultat 
que pogués fixar-se I'atenció suficientment en altres 
aspectes de la immigració a Catalunya. Podem apre- 
ciar-ho a la taula 3 i a la taula 4. En els anys yuaran- 
ta assistiin a les darreres fases del procés d'exode 
rural interior de Catalunya: 4.769 nous residents nas- 

32 cuts a la resta de Catalunya entre 1940 i 1960 signi- 
fiquen el 13.27% o fins i tot cl 14,31% dels imini- 
grants de postguerra -segons que es prenguin les 
dades de I'INE o bé de la COCIS-. 1 no tots dcvien 
ser els tills que els immigrants d'altres llocs havien 
tiiigut a Catalunya abans d'instal,lar-se a Sabadell. .. 

la Vella-Lleó la Vella-Lleo 
Castella 
la Nova 

1.846 
la Nova 

Altres 2539 

Sabadell 24.110 
Resta de 15.339 
Catalunya 
Pais 2.493 

Taula 3. Habitants de Sabodeli per lloc de naixement, ig4o-?g6o. 
Elaboració propia a partir de la COCIS, Memoria comercial e indur- 
trial correspondiente al año 1943, Sabadell, 1944: Ayuntamiento de 
Sabadell, Memoria del cenro de poblodón, de edificas, viviendor y 
locales referido a 37 de diciembre de 7950; Fons Municipal. Població, 
AHS; luan MACIA MERcADra: 700.000 Sabodeilenrer. P*unirAMiENTO or 
Saeaori~, Sabadell, 1961. 

Entre els nouvinguts de postguerra hi havia també 
immigrants catalans de les comarques rurals de 
Barcelona i també de Lleida. Si a la taula 3 es visibi- 
l i t ~ a  g r m o  modo I'extraordin3iria diversitat de la 
immigració a la ciutat -amb aragonesas, valencians i 
castellans també fortament representats-, a la taula 4 
podem comprovar com, en aquesta primera Pase, el 

Sabadell 27.433 
Resta de 16.280 
Catalunya 
MUrcia 4.715 

protagonisme de les migracions interiors catalanes 
no era un fenomen d'altres temps. Podem comprovar. 
també, la represa de les migracions murcianes d'a- 
bans de la Guerra' amb especial protagonisme en cls 
anys quaranta. La presencia previa d'immigrants 
murcians a Sabadell -des de la segona decada del 
segle- facilita les noves arribades en termes de 
"cadenes migratoties", tal com han estat descrites per 
a altrcs paisos, com ara Italia (M. GRIBAUDI, 1987; F. 
RAMELI-A, 2003): els ja instal.lats reclamen el nucli 
familiar, acullen parents. encoratgen amics, informen 
conterranis, etc. Els andalusos aniran arribant més 
lentament, fins que 12 instal.lació dcls "pioners" 
-eren 962 el 1940 pero ja 3.014 el 1950- facilitara 
l'explosió que els convertira en la minoria majorita- 
ria entre els iniiiiigrants, fins a arribar a ser el 19,157~ 
de la població total de Sahadell el 1960 -i el 24,97% 
el 1975, com a any rkcord de presencia andaiusa a la 
ciutat (M. M A R ~ N ,  2003: 83). 

Sabadell 41.850 
Andalusia 20.288 

Resta de 20.108 

Altres 116 / Altres 1.890 
Total 7.951 / Total 7.951 

Regions 
Catalunya 3.338 
Murcia 1.577 
Andalusia 980 
Pais Valencia 541 
Aragó 421 
Castella la Nova 339 
Castella la Vella-Lleó 2% 
Estranger 135 
Galicia 133 
Extremadura 78 

Taula 4. Procedencia deis immigrantr orribats a Sabadeli, 1947-49. 
Elaboració propia a partir de les Memorias de la COCIS correspo- 
nents al periode 1947-49. 

Provincies 
Barcelona 2.366 
Múrcia 1.509 
Lleida 465 
Alacant 272 
Aimeria 271 
Tarragona 261 
Córdova 247 
Girona 246 
Osca 219 
Granada 2 0 2  

El procés de les cadenes migratories ajuda a com- 
prendre el fenomen de Pedro Martinez; és a dir, la 
presencia a Sabadell d'un percentatge molt significa- 
tiu de la població d'un mateix poble. Procés que es 
repeteix amb altres procedencies també: a Sabadell el 
198 1 hi havia una presencia nombrosa d'immigrants 
d'Antequera i d'Archidona (Milaga), de Loja i de 
Guadahortuna (Granada), d'Albox (Almeria), de 
Ceutí (Múrcia), de Bienvenida (Badajoz), per posar- 
ne només alguns exemples que significaven per ells 
mateixos un percentatge elevat de la població local, 
entre el 0,2770 de Bienvenida i el 0,97% d'Antequera 
(M. M A R ~ N ,  2003: 256). 



En un penode de baixíssima activitat en la constnicció 
d'habitatges (taula 51, els suburbis de les ciutats cata- 
lanes dels pnmers anys cinquanta d e  les quals 
Sabadell resulta perfectament representativa-, degue- 
ren de tenir una notable presencia de catalans, també a 
caves. barraques, esrades, etc.. i aixo malgrat llegendes 
de tot tipus com les que sostenen per als barris de I'e- 
poca que "crquí todos éramos andaluces" -prematur 
abans dels anys seixanta-, i tot i la realitat constatable 
de "petites múrcies" de postguerra -a Sabadell i també 
a Mataró, per exemple (G. BEI.MON= et al., 1977 i J. 
LI.IGADAS, J .  F. DE MAYA, 2000)-. Tanmateix, el que 
resulta més significatiu no és la presencia superior 
d'uns o altres sinó la mateixa diversitat. Perque aques- 
ta diversitat d'orígens dels immigrants impossibilita 
fer-ne una anilisi com a col.lectiu homogeni en ternies 
d'identitat. Ser immigrarit no respon a cap identitat 
concreta. D'aquí la progressiva identificació dels 
iminigrants amb el barri i amb la seva condició obrera. 
Ser obrer i ser "de bmi" seran els elements identifica- 
tius determinants quan arribi el moment en que la 
comunitat immigrant es posi en manta en defensa de 
les seves condicions de vida i de trebail. El fenomen 
de I'emergencia d'altres identitats regionals -per dir-ne 
d'alguna manera- sera més lent i no es convenir2 en 
políticament actiu fins a la decada dels vuitanta. 

Total aproximat de nous habitatges 
36 so 60 8s 66 149 10s 45 70 177 

Les polítiques socials respecte 
de la immigració (un epíleg) 

Tal com s'ha establen per a d'altres aspectes del 
regim franquista, sobre la immigració varen plante- 
jar-se també polítiques socials actives. N'hem fet 
algun con~entari al voltant de Ics polítiques d'habitat- 
&e empreses pel govemador civil Felipe Acedo. Perb 
cal dir que varen ser tardanes, extraordinariament tar- 
danes, i que no varen resultar d'un abast suficient. 
Només la creació del Ministerio de iu Vivieizda el 
1957 va conienvar a canviar les coses, quan es pot 
constatar que el regim estava canviant d'estrategia 
respecte dels immigrants, tot i conservar intactes cls 
seus prcjudicis respecte del món urba i el seu creixe- '3 

ment excessiu. De fet, els projectes de colonització 
d'irees rurals que figuraren en els Plcrnrs de 
Desarrollo. fins a finals de la decada dels seixanta, 
són el millor exponent de la continuitat d'aqucsta 
obsessió per una mena de reequilibri territorial 
forqat. No cal dir que foren un fracas. 

Perb les polítiques socials de I'estat no van ser 
les úniques que es portaren a terme respecte dels 
iminigrants durant aquells anys. La xarxa associati- 
va catolica va saber anticipar-se al Regim en la seva 
presencia a barris i suburbis. Va comenqar com a mer 
exercici d'apostolat de reconyuesra i recristianitza- 
ció, en la línia del queja estava fent amb la població 
nadiua. Perb va tenir, a mig termini, derivacions 
assistencials que, amb el temps, tendirien a allunyar- 
se de plantejaments estrictament caritatius i arriba- 
rien a ser, fins i tot, reivindicatius. Perb aixo és ja 
una altra historia. * 

Taula 5 .  Construcció d'hobitatger o Sabodeil, 7943-1952. Elaboració 
propia a partir de les Memorias de la COCIS. 
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