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Resum 
Aquest text segueix la trajectòria associativa i mobilitzadora dels boters catalans durant el pe-
ríode que va de 1871 a 1887. Pretenem anar més enllà d’una mera descripció de l’evolució 

-
cials i culturals del sector que en condicionen la sociabilitat i la mobilització. Les fonts utilitza-
des en aquest treball són, bàsicament, dues: la documentació generada per la Federació i les 

-
bilitzadora dels boters.
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Abstract 
This text follows the path of Catalan coopers’ associations and mobilization during the peri-
od from 1871 to 1887. We intend to go beyond a mere description of the organizational 
evolution of the coopers’ trade union to enter into the economic, social and cultural sector 
that affected their sociability and their mobilization. The sources used in this work are basi-
cally two: the documents generated by the Federation of Coopers and local branches of the 

mobilization of coopers. 
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Aquest text segueix la trajectòria associativa i mobilitzadora dels boters catalans durant el 
període que va de 1871 a 1887.1 Pretenem fer un seguiment i una anàlisi de l’evolució organit-

-
pectes econòmics, socials i culturals del sector que en condicionen la organització sindical i la 
mobilització (Thompson 1977; Hobsbawm 1975, 1979 i 1989; Jones 1989 i 1993; Álvarez Junco 
i Pérez Ledesma 1982; Gabriel 1985 i 1988; Pérez Ledesma 1988-1989; Romero 2005). Les fonts 
utilitzades en aquest treball són, bàsicament, dues: la documentació generada per la Federació 

mobilitzadora dels boters.

Els boters al darrer terç del segle XIX: una aristocràcia obrera

Durant la segona meitat del segle XIX

prengué una gran embranzida al Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) i al Camp de 
Tarragona (Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès). La fabricació i comercialització de vins i aiguar-
dents va experimentar un gran augment, amb pols a Barcelona i Sant Martí de Provençals, a 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú i a Tarragona i Reus, tots ells interconnectats per 
la línia fèrria que unia Barcelona amb Tarragona i Reus passant per Vilafranca del Penedès 

implicats, entre els quals els boters, que veien com la demanda de bótes per a conservar o 

assolia uns alts nivells salarials. 
Les bótes, a més de preservar vi i aiguardents, també s’utilitzaven per guardar i transportar 

altres productes: oli, tonyina, cervesa, greix..., la qual cosa en generava una gran demanda. 
L’any 1880, per exemple, hi havia a Vilafranca del Penedès quaranta establiments dedicats a 
aquesta darrera activitat, la majoria de petites dimensions amb dos o tres boters, però que en 
conjunt donaven feina a uns 150 boters. A Vilanova i la Geltrú hi havia un centenar de boters 
matriculats i uns 500 treballadors. Molt més gran era el nombre de tallers i de boters que hi 
havia a Tarragona, Reus i Sant Martí de Provençals. També hi havia indústria botera, tot i que 
amb menys treballadors, a Altafulla, Torredembarra, Salou, Sitges, l’Arboç, el Vendrell, Vilas-
sar, Barcelona, Sants, Martorell, Tortosa... (Arnabat 2003; Pradas 1989-1990; Anguera 1985).

La bona conjuntura econòmica del període 1871-1887 va permetre als boters catalans as-
solir unes condicions de vida i de treball menys dolentes que en d’altres sectors manufacturers 

podríem anomenar aristocràcia obrera dins la misèria generalitzada en què vivien els treba-
XIX

Economía y Competitividad del Gobierno de España HAR2011-28123 MINECO, del grup de recerca consolidat ISOCAC de la URV. Agraeixo 
les observacions fetes pels dos referees que han ajudat a millorar la redacció i el contingut d’aquest article. Una primera versió d’aquest 

(ed.), Historia de la sociabilidad contemporània. Del asociacionismo a las redes sociales, València, PUV, p.69-102.
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alta del sector industrial durant aquests anys: 18 rals enfront de 12 entre 1871 i 1875, o 20 rals 
davant de 15 entre 1881 i 1885. Les diferències envers els sous dels jornalers encara eren més 

-
-

vista Acràcia,2 el pressupost mitjà d’una família treballadora de cinc membres (matrimoni i 

boter barceloní, però més del que cobraven la majoria de treballadors industrials de la Ciutat 
Comtal.

Els boters també gaudien d’una jornada de treball menys llarga que la d’altres sectors in-
dustrials: deu hores enfront de dotze entre 1871 i 1875 i nou hores i mitja davant d’onze i mitja 
a la dècada dels vuitanta del segle XX -
guir la jornada de vuit hores, que començarà a implantar-se de forma generalitzada al sector 
a partir de 1905, tot i que des de 1903 ja la tenien els boters de Barcelona, Reus, el Masnou i 
Vilassar (Gabriel 1981; Arnabat 1992b).

D’altra banda, les condicions laborals eren bastant bones dins el context general, ja que la 
feina estava molt regulada, tant pel que fa al preu del treball a peces com a la forma i les con-
dicions de realitzar-la. Serveixi com a exemple el fet que el treball s’havia de fer sempre amb 

afegim el fet que la majoria de boters treballaven a les mateixes poblacions on vivien, no hi ha 
cap mena de dubte que tot plegat facilitava la seva cohesió i organització, tal com assenyalava 

3 Es tractava d’una feina quasi artesanal, amb 

2. Acracia. Revista Sociológica, any 2, 13 de gener de 1887, p. 159-164.
3. Vegeu també Alfredo Bueso (1976: 26).

Quadre 1. Sous i jornada laboral dels boters

Hores/jorna-
da boters

Sou en rals
 boters

Hores/jornada altres 
indústries

Sou en rals
altres indústries

1871-1875 10 h 18 12 h 12

1876-1880 9 h 30 min 19 11 h 30 min 14

1881-1885 9 h 30 min 20 11 h 30 min 15

1886-1890 9 h 30 min 21 11 h 30 min 18

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació recollida en els documents de la FOTRE i de les 
dades que ofereixen Carreras i Tafunell, 2005.
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la Federació de Boters. Potser el cas del vilafranquí Isidre Rius és un dels més clars. Sovint, 
-

merciants vinícoles que quasi monopolitzaven la demanda i això els permetia imposar les 
condicions als productors, amb una oferta molt disseminada: «la plaga de los pequeños talle-

Els boters, però, no formaven un grup homogeni, ja que el seu sou depenia de la categoria 

Aquestes diferències, que eren mínimes en èpoques de creixement econòmic, podien arribar 
-

rents poblacions, perquè els comerciants de vins tendien a portar la feina allà on els sous eren 
més baixos.

Les diferències també eren grans entre els boters de les diverses zones de l’Estat espanyol, 
tal com comentava un boter català des de les pàgines d’El Eco de Obreros Toleneros: «En el 

Málaga, Almería y Alicante, en representación de sus respectivas secciones [dijeron] que las 
grandes distancias, la diferencia de usos en el trabajo, la diversidad de herramientas y la diferen-

4 Les 
diferències, tot i que també existien, eren menors entre els boters de les localitats catalanes.

D’altra banda, dins d’una mateixa empresa, els treballadors, tots homes, es dividien en dos 

mentre que un aprenent de primer any en cobrava quatre, un de segon any, vuit, i els de tercer 
any, dotze. Els aprenents, que representaven un 15% dels treballadors del sector, entraven a 

forma de treball més habitual dels boters era a peces. És a dir, cobraven en funció del nombre 

tipus de feina. Malgrat això, tenien estipulat un sou mínim, i el percentatge de boters que 
cobraven per peces anà disminuint d’una manera progressiva a partir del començament del 
segle XX.

Els boters i el seu treball esdevingueren una part del paisatge urbà de les ciutats i viles si-
tuades al litoral i al prelitoral català. Aquestes dues notícies publicades a la premsa local de les 
comarques tarragonines ens ho mostren clarament. L’any 1882, des de les pàgines de La Ver-
dad de Tortosa s’informava de la inauguració de l’Estació Vitícola i Enològica, que comptà 
amb una demostració de construcció de bótes:

-
do escogidas producciones; una cuadrilla de toneleros montó con gran maestría, y sorprendente rapidez una 
pipa catalana; el público recorrió las dependencias del nuevo establecimiento y se practicaron varios experi-
mentos en presencia del señor director de Agricultura, el cual se manifestaba muy complacido.5

4 El Eco de Obreros Toneleros de la Región Española, núm. 22, 31 de gener de 1890.
5. La Verdad de Tortosa, 7 de maig de 1882.
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Dos anys després, el 1884, El Eco de Valls
deixat lliures els carrers i realitzessin la seva activitat professional a l’interior dels tallers: 

También me ha parecido inmejorable no dejar embarazar las aceras, ni las calles; pues siendo tantos y tan es-

calle estorbaban, y todavía sobra espacio para que los herreros, toneleros, alpargateros y todos los acabados 

medio de la calle sin riesgo de incendios.6

Quelcom semblant passava a Sant Martí de Provençals, on els vianants trobaven obstacles 
per caminar pel carrer, a causa d’«algun boter que hi té al mig una pedra o pedres pròpies de 

7 La mateixa federació de boters criticava que es treballés al carrer: «¿No hay la mayo-
ría de operarios trabajando en medio de la calle, en la intemperie, sin más refugio que el de 
abandonar el trabajo en caso de lluvia o mal tiempo o por no reunir los talleres las condiciones 

8 De 
fet, Sant Martí de Provençals, amb Tarragona i Reus, esdevé el centre neuràlgic de la boteria 
catalana, amb grans empreses com la casa Maristany, que donava feina, directament o indirec-
ta, a mig miler de boters. Una munió de boters catalans i valencians hi fan cap per a treballar-hi 
i viure-hi (Pradas 1989-1990).

treballaven a preu fet. Si, d’una banda, aquest fet possibilita que el boter segueixi controlant el 

 
En el destajo los talleres se abrirán cuando el maestro quiera, advirtiendo que los operarios deberán empezar 
desde el 1.º de Marzo a las seis de la mañana hasta las ocho y volviendo a emprender a las nueve hasta las doce, 
de las doce hasta las seis y media, hasta el último de Octubre, y del 1.º de Noviembre hasta el último de Febre-
ro se empezará desde el amanecer hasta el anochecer, teniendo media hora de descanso para el almuerzo que 
es de ocho y media hasta las nueve, y de las nueve hasta las doce y de la una a la anochecer.9

conreu (la vinya) tenia un pes tan important en l’activitat econòmica, havien de trontollar per 

loxera. Tot allò que abans era guany esdevingué pèrdua, tot el que era pau social esdevingué 
XIX 

una de les crisis socials i econòmiques més fortes que han conegut al llarg de la seva història 
(Iglésias 1968; Colomé 1987; Arnabat 1992a).

6. El Eco de Valls, 20 d’abril de 1884.
7. L’Arch de San Martí, 5 d’octubre de 1894.
8. Actas del 1 .  Congreso de la ederación de O ciales Toneleros de la Región Española, celebrado en  Sans los días , 1 , 11, 

1 , 1 , 1 , 1 , 1  y 17 de Mayo de 1887. Barcelona, Daniel Cortezo y Cía., 1887.
9. Actas del .  Congreso de O ciales Toneleros de la Región Española celebrado en Reus los días 1, , , , ,  y 7 de diciembre 

de 1881. Reus, Imprenta Reusense, 1881.
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Sobre els boters i la seva federació es va abatre una crisi de feina provocada per dos fac-

de vins catalans i espanyols i disparà la importació de bótes mecanitzades per part dels comer-
ciants vinícoles (Garrabou 1975; Pujol 1984; Planas 2003). Ho descriu molt bé Albert Virella 
(1992 i 1978: 235-236) parlant de Vilanova i la Geltrú a la dècada dels noranta del segle XIX:

El joiós repicar dels boters anà esllanguint-se a mida que dequeia el comerç de vins a la platja. Una a una ana-
ven tancant les botigues i la manca de treball provocà un evident malestar social. En 1896 es manifestaven 

obertes unes comptadíssimes botigues de botam, com a trist testimoni d’un esplendorós passat.

L’activitat dels boters es troba regulada en els gremis des de l’edat mitjana. A Vilafranca del 

com mostren els estudis d’Antoni Masanell (1985). De fet, la primera notícia documentada 
que en tenim és de 1325. A partir d’aquell moment, la presència de boters és constant: als 
segles XV i XVI n’hi hagué una mitjana de cinc; al segle XVII XVIII va 

segle XIX. Als anys setanta del segle XIX hi havia a Vilafranca del Penedès 154 boters que perta-
nyien a 120 famílies diferents (quasi una de cada deu famílies).

XVIII 

sembla indicar que la darrera ordenança del Gremio de Toneleros y Cuberos de la Ciudad de 
Barcelona10 serví de base per als reglaments de les societats de boters de la Ciutat Comtal que 
també recullen aspectes com la regulació i el control del treball o les feines que han de fer 

1992 i 1995).
El pas cap a la sindicació es dóna a partir del segon terç del segle XIX, quan l’associació 

(la majoria del sector) per tal de protegir-se davant la pressió dels nous empresaris i comer-
ciants de vins. De fet, aquesta continuïtat s’explica, en part, perquè el tipus de feina de caràc-

XVIII XIX i perquè la 

segle XX. 
En el període de 1840 a 1860 es creen associacions de boters de tipus mutual i de resistèn-

cia d’abast local a Barcelona, Sant Martí de Provençals, Tarragona i Reus, directament relacio-
nades amb el republicanisme (Barnosell 1999: 17-75; Trias i Elorza 1975: 155-308; Romeu 

10. Ordenanzas formadas para el régimen y gobierno del gremio de Toneleros y Cuberos de la ciudad de Barcelona, Barcelona, 
Mateu y Simó, 1798. L’any 1791 es presentà al Consell de Castella la proposta de les noves ordenances, que foren aprovades set anys més 
tard. Les anteriors eren de 1451 i 1456.
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Toneleros de Reus, creada l’any 1841.11

Barcelona, com tantes d’altres, es creà a l’aixopluc de la Reial ordre del 31 de maig de 1854 (en 
el marc del Bienni Progressista) i tenia com a objectiu «la protección mutua entre los Asocia-

12

Aquestes primeres societats de boters, igual que la resta del primerenc moviment obrer 
català, neixen de la mà del republicanisme democràtic. Ho podem comprovar amb la societat 
de boters de Barcelona l’any 1868:

Los clubs establecidos en esta ciudad [Barcelona] adelantan de una manera asombrosa en los trabajos de 
propaganda. A los triunfos que han obtenido varios patriotas en las conferencias y sesiones de que hemos 
dado cuenta estos últimos días, hay que añadir los que bajo la iniciativa del Centro republicano federal han 
alcanzado algunos de sus socios.

El domingo último celebró en la Barceloneta una de dichas conferencias populares don Roberto Robert, 
solicitado por una sociedad de fundidores, y el próximo domingo celebrará otra dicho señor en el mismo 
barrio, á excitación de la sociedad de toneleros. El citado domingo anterior por la tarde, ante una numerosa 
reunión convocada en el casino de artesanos de Gracia, hablaron los señores Garrido, Tutau, Robert, y un jo-
ven de la misma villa, cuyo nombre sentimos ignorar. El martes en los salones de la calle de la Canuda, reuni-
dos los directores y representantes de las sociedades de obreros, hicieron uso de la palabra los señores Tutau, 
Robert y Garrido. En todas estas reuniones ha reinado el mayor orden y el más decidido entusiasmo por la li-
bertad.13

A partir de la Revolució de Setembre de 1868, aquestes associacions mutuals i de resistèn-
cia dels boters aniran federant-se. En el cas de la societat dels boters de Barcelona, el mateix 
reglament establia que: «deberá por medio de su Director, ponerse de acuerdo, con respecto 
a su marcha exterior [sic], con el Centre permanente de Directores de Cataluña, establecido 

.14 És a dir, amb la Direcció Central de les Societats Obreres de la qual formarà 
part (Termes 1977: 31-63; Huertas 1982: 24-42; Olaya 1994: 113-213). L’any 1869, la Sociedad 

 estava agregada al Centre Federal de les Socie-
tats Obreres de Barcelona. A més, disposava d’un Reglamento Cooperativo en què s’assenya-
laven els seus objectius, entre els quals trobem la federació i la cooperació:

1.º  Mejorar la condición social de sus miembros; procurando en lo posible el mejoramiento de las condiciones 
del trabajo, por medio del gran sistema cooperativo de producción y consumo.

3.º  Procurar la Federación y la cooperación de todas las demás sociedades obreras.
4.º  Aceptar las sumas que en clase de imposiciones se aporten a la Sociedad.
5.º  Ponerse de acuerdo por medio de los representantes de ella con respecto a su marcha exterior, con el 

-

11. Segons les dades que ofereix l’Instituto de Reformas Sociales (1905).
12. Article 1 del Reglamento especial de la Societat de O ciales Toneleros de la Ciudad de Barcelona, Barcelona, 1868.
13. Article d’El Telégrafo, publicat a El Joven Vallense, l’1 de novembre de 1868.
14. Article 3 del Reglamento especial...
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-
ciedades para que pueda tener el carácter de protectora.

6.º  Negociar un empréstito si lo creyese conveniente, haciendo uso de su crédito, con un Banco Popular u otra 
Sociedad de crédito, para efectuar una especulación o plantear talleres; pero siempre con el consentimien-
to y aprobación de la mayoría de los socios.15

Amb tot, deixava clar el seu posicionament moderat, en renunciar a esdevenir una societat 
de resistència i a la utilització de les vagues: «La Sociedad, respecto al trabajo, no destina nin-
guna cantidad a los socios cesantes, ni apelará al recurso de los paros o huelgas, tanto parcia-
les como totales, a no ser que, aconsejándolo altas razones de equidad, se considere seguro el 

16

El 15 d’agost d’aquest mateix any s’havia constituït a Tarragona la Sociedad de Socorros 
 Un any després, el 1870, funcionava a Reus la 

Cuberos (Fort 1930; Anguera, Arnabat, Muiños i Tous 2003; Arnavat 1992a i 2000). Aquest 
mateix any, el periòdic obrer La Federación incloïa diverses notícies referides als boters: una 
nota del Centro de Federación de Toneleros de Tarragona17 i una comunicació del Centro de 

Vendrell.18

Per tant, i com a mínim, l’any 1870 existien societats de boters a Barcelona, Tarragona, 
Reus, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Sant Martí de Provençals i Sants. Els boters vilanovins 

Diversos boters catalans van assistir al Primer Congrés Obrer espanyol, celebrat a Barcelona el 

-

1972b; Termes 1976).
La relació amb el republicanisme no es trenca, ans al contrari; malgrat les diferents deno-

minacions que adopten les societats de boters, el vincle republicà es manté sense excessius 
XX. I això passa arreu dels països de parla catalana, 

com a Alacant, on l’Ateneo Autonomista cedí l’any 1882 els seus locals perquè la Societat de 
-

nien amb els patrons i que fou dissolta per la Guàrdia Civil (Chust 2003: 49). Al Penedès, un 
dels principals dirigents republicans federals fou el boter Isidre Rius, conegut com «el Castela-

-
ment, propietari d’un taller de bótes (Martínez de Sas i Pagès 2000: 1171). Destaquen també 

Jaume Anglès Pruñosa, president de la FOTRE (1886-1896) i director d’El Eco de los Obreros 

15. Article 1 del Reglamento Cooperativo para régimen de los O ciales Toneleros Asociados y agrupados al Centro Federal de 
las Sociedades Obreras, Barcelona, Fiol y Bernadás, 1869.

16. Article 4 del Reglamento Cooperativo...
17. La Federación, núm. 65, 13 de novembre de 1870.
18. La Federación, núm. 67, 27 de novembre de 1870.
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Toneleros, que havia nascut el 1858 a València i que emigrà de jove a Barcelona, on treballà 
com a boter. Era un ferm partidari del cooperativisme i participà en la creació de la Federació 
Regional Cooperativista, assistí al congrés ampli celebrat a Madrid el març de 1891, ingressà el 
1903 a la Unió Republicana com a republicà federal i fou elegit diputat a Corts l’abril del mateix 
any. Posteriorment, s’uní al Partit Radical i participà en diverses campanyes contra la Guerra 
del Marroc. Representà els boters barcelonins al Congrés Obrer Català que se celebrà del 6 al 
8 de setembre de 1908 i que comportà la creació de la Solidaridad Obrera (Navarro 1915). A 
Reus destacà Pau Vergés, que fou regidor federal en el consistori de la capital del Baix Camp 
(Arnavat 2000). 

Les seccions de boters no eren monolítiques, sinó que hi havia diferències, entre elles i 
dins d’elles, pel que fa a les cultures polítiques. Podem distingir-ne quatre grups: els autono-
mistes; els republicans; els anarquistes, com per exemple Andreu Julivert, membre del grup 
Aliancista de Barcelona, que posteriorment es traslladà al Vendrell i allà organitzà la secció 
local que representà en diversos congressos de la FOTRE (1880-1891), i els socialistes, com 
Carles Pontons, que desplegà la seva activitat a Sant Martí de Provençals i Tarragona com a 
representant de les seccions locals de boters i com a membre de diverses agrupacions socia-
listes (Castillo 1990: 227), o Francesc Auran i Lluís Fuster (Martínez de Sas i Pagès 2000: 99, 
755, 775 i 1094; Nettlau 1966). Amb tot, els republicans federals hi tingueren més importància, 
ja que alguns dels dirigents de les seccions de boters, a més a més, eren membres del Partit 
Republicà Democràtic Federal (Termes 1976; Arnabat 1992a).

L’organització de la Federació de Boters (1870-1880)

Durant el Sexenni Democràtic (1868-1874), les organitzacions obreres en general i les de bo-
ters en particular experimentaren un creixement important i s’estengueren arreu del Pene-
dès i del Camp de Tarragona. Al Penedès hi havia seccions de boters a Vilafranca del Penedès, 
l’Arboç, el Vendrell, Sitges i Vilanova i la Geltrú. Al camp de Tarragona, a Reus i Tarragona. Al 
Barcelonès, a Barcelona i Sant Martí de Provençals.

Podem datar la constitució de la Federació de Boters en l’anomenat congrés zero celebrat 
a Tarragona els dies 27 i 28 de juliol de 1871.19 Allà es decidí de donar-li el nom de Federación 

-
missió Pericial (comitè directiu) a Reus, tot i que posteriorment fou itinerant. La FOOTRE neix 

més important. Posteriorment, al darrer terç del XIX, s’eixamplarà a diverses zones de l’Estat: 
País Valencià, Andalusia, Aragó (Saragossa), País Basc (Bilbao i Pasajes) i, a partir de comença-
ments del segle XX

republicanisme federal i de l’anarquisme féu possible la creació de la Federació de Boters 
(Arnabat 1992b: 234). En qualsevol cas, la federació de les seccions de boters no serà fàcil, ja 

19. L’any 1932, quan la FOTRE estava adherida a la UGT, en un informe del secretari de la Comissió Pericial, Francesc Altés, es deia: 

Reus de l’1 al 7 de desembre de 1881, el delegat de Torredembarra, Josep Figuerola, proposà «que el Reglamento de discusión sea el de 
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i no veien clars els deures de solidaritat que la Federació implicava (Gabriel 1981: 112-132).
L’any següent, Carles Pontons, representant els boters de Tarragona, i Lluís Fuster, repre-

sentant els de Sants, participaren en el segon congrés de la Federació Regional Espanyola de 
l’Associació Internacional de Treballadors (FRE-AIT), celebrat a Saragossa del 4 a l’11 d’abril 
de 1872.20

12 de desembre de 1872, on es va prendre l’acord d’adherir-se a la FRE de l’AIT.21 La Comissió 

Entre el 16 i el 22 de març de 1873, la FOOTRE celebrà el seu segon congrés a Reus, en el 
qual participaren un total de vint-i-vuit delegats de setze seccions, que representaven 1.545 

22 En aquest congrés es tractaren dos temes importants sobre els quals 
no hi hagué acord. D’una banda, sobre la conveniència o no d’acceptar el treball a peces com a 
forma de retribució salarial, aspecte sobre el qual hi hagué divisió d’opinions, tot i que aques-
ta seguí sent la forma més comuna de remuneració del treball dels boters al Penedès i al Camp 

-
dores del Mar que agrupés tots els obrers del sector, ja que la major part de les bótes que es 
feien es destinaven a l’exportació de vins i aiguardents.23

-
res, però la Federació va poder esquivar la repressió i va continuar mantenint una certa activi-
tat. El mes de maig de 1874, la Federació es reuní en un nou congrés i, arran de la mort del 
jove boter de la secció de Reus i músic del batalló de la Milícia Nacional Antoni Mata a mans 
d’un sergent de cavalleria en un escorcoll a la seu de la Unión de la Clase Obrera, van decidir 
suspendre les activitats (Arnabat, 1992a: 244-245). De fet, moltes seccions van restar neutralit-
zades i d’altres van ser dissoltes, com ara la Societat de Boters del Vendrell, la junta de la qual 
va ser engarjolada sencera. La secció de Vilafranca també va veure com se li clausurava el local 
l’any 1874 per ordre governativa. El mateix passà amb el local de la secció del Masnou i d’altres 
(Arnabat 1992a: 44-45; Nettlau 1966: 248). 

A Reus continuà funcionant la secció de boters, que esdevingué el pal de paller per a l’as-
sociacionisme obrer reusenc durant aquests anys, i que contribuí a reorganitzar la Federació 
Local de la FRE i la Federació del Mar (Fort 1930: 204-201; Arnabat 1992a: 243-244). Des de 
Reus es féu difusió del manifest insurreccional de la Comissió Federal de la FRE-AIT del mes 
de febrer de 1874. Curiosament, els manifestos es repartiren en aquelles localitats que tenien 
secció de boters: Reus, Tarragona, Valls, Alcover, Tortosa, Vinaròs, Benicarló, Constantí, Tor-
redembarra i el Vendrell (Martínez de Sas 1972-1978: VII: 230-264). També a Reus es creà el 

 
(Termes, 1977: 276). Al Penedès tan sols es mantingueren les seccions dels boters a Vilafranca, 

20. Per a la FRE-AIT, vegeu Seco Serrano (1969 i 1970-1971), Martínez de Sas (1972-1978), Termes (1977) i Izard (1973).
21. Actas del 1  Congreso de O ciales Cuberos de la Región Española celebrado en Reus en los días , 1 , 11, 1 , 1  de Diciem-

bre de 187 . Reus, Imprenta Reusense, 1873. Vegeu també La Federación, núm.144, 19 de maig de 1872.
22. Estracto de las actas y acuerdos, dict menes y reglamentos aprobados en el .  Congreso de la Federación de O cio de 

Obreros Toneleros de la región española, celebrado en Reus en los días 1 , 17, 18, 1  y  de Marzo de 187 , Reus, Imprenta Reusense, 
1873.

23. La Federación, núm.188 i 189, 22 i 29 de març de 1873.
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a l’Arboç i a Vilanova i la Geltrú, que seguiren assistint regularment als congressos de la Fede-
ració de Boters, com ara el quart, que se celebrà del 8 al 14 de juny de 1875 i en el qual s’adop-
tà el nom de Federación de Obreros Toneleros de la Región Española (FOTRE).24

Els boters penedesencs endegaren diverses vagues al llarg d’aquests anys, entre les quals 
cal destacar la de 1872 a Vilafranca del Penedès i la de 1873 a Vilanova i la Geltrú. La de 1872 a 
Vilafranca va durar dues setmanes i aconseguí que els amos respectessin els sous establerts a totes 
les empreses, ja que n’hi havia algunes que pagaven per sota d’altres.25 L’èxit de la vaga enfor-

125 boters que hi havia a la vila (Masanell 1985: 199-236). 
L’any 1876, la secció vilafranquina dels boters encara tingué forces per endegar una vaga i 

era la secció del Vendrell la que es plantejava anar a la vaga per tal que els amos dels tallers 
apliquessin l’augment de sou pactat: «Parece que los toneleros de Vendrell tratan de declarar-
se en huelga en vista que algunos de sus patronos se resisten a aumentar el precio de la mano 

26

Els mesos d’agost/setembre de 1876, la FOTRE va fer el seu cinquè congrés. Després, la 
Comissió Pericial decidí de deixar de pagar la quota a la FRE-AIT, la qual cosa fou recriminada 
per la Comissió Federal de la FRE-AIT mitjançant una circular a les seccions de la Federació: 
«Digna de enérgica censura es la conducta observada por dicha Pericial de Toneleros, tanto 
respecto de haber gastado una cuota que no le pertenecía, como al fomentar con su reaccio-

27 De fet, a 
partir de 1877, tan sols seguiren lligats a la FRE-AIT els boters de Barcelona (Abad de Santillán 
1968: 261). Malgrat tot plegat, la FOTRE va comptar durant la segona meitat de la dècada dels 
anys setanta del segle XIX -
ze a Catalunya) (Arnabat 1992b: 235). A més a més, seguí celebrant els seus congressos anuals 
i, a moltes localitats catalanes, la secció de boters era l’única que seguia actuant, més o menys, 
obertament (Raventós 1987).

En els seus inicis, la FOTRE era una organització eminentment catalana, tal com mostra el 
quadre 2, tant pel nombre de seccions (entre tretze i divuit, d’un total d’entre divuit i vint-i-

-
ta: Benicarló, el Grau de València i Vinaròs. El tercer territori en importància és Andalusia: Al-
meria i Màlaga, on l’activitat de la boteria està relaciona amb el comerç d’oli i vi. I el quart, 
Aragó: Saragossa i Calataiud. No és gens estrany, doncs, que en aquesta situació i malgrat que 
tant les actes dels congressos com El Eco de Obreros Toneleros es redactessin en castellà, 
l’idioma habitual en els congressos i conferències dels boters fos el català, malgrat les queixes 
d’alguns delegats andalusos i bascos, ja que «los delegados en su mayoría no saben hablar en 

24. Actas de las sesiones celebradas por el .  Congreso de la Federación de O ciales Toneleros de la región española celebrado 
en España los días 8, , 1 , 11, 1 , 1  y 1  de Junio de 187 , s.d. [1875].

26. Diario de Valls, 15 de juliol de 1879.
27. Document amb data del 31 de desembre de 1876, publicat per Lorenzo (1947).
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28 En qualsevol cas, es respectava que cadascú parlés amb la llengua que millor 
s’expressés. 

a la Federació de Boters: el Camp de Tarragona, amb el 37,5% (Reus, Salou, Constantí, Tarra-
gona i Valls); el Pla de Barcelona, amb el 32,5% (Sant Martí de Provençals, Barcelona i Sants), 
i el Penedès, amb el 25% (Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges, el Vendrell, 
Martorell, Altafulla i Torredembarra). En aquestes tres zones hi viuen i treballen el 95% dels 

28. Actas del 1 .  Congreso...

Quadre 2. La FOTRE a Catalunya i Espanya (1873-1887)

1873 1881 1882 1887

Seccions
Camp de Tarragona
Penedès
Barcelona
Maresme
Total Catalunya
Andalusia
País Valencià
Aragó
Total Espanya
% Cat/Esp

7
7
4

18

3

21
86

4
6
2
3

15

3

18
83

3
6
3
1

1
2
4
1

2
65

3
7
3
2

15

3
2

2
75

Camp de Tarragona
Penedès
Barcelona
Maresme
Total Catalunya
Andalusia
País Valencià
Aragó
Total Espanya
% Cat/Esp

614
384
320

1. 18

222

1.5
86

382
348
530
30

1.2

312

1. 1
80

457
464
325
31

1.277
457
311
27

2. 72
62

455
349
530
70

1.

400
25

1.82
77

392 264 367 333

1. 2 1.877 2. 2.1 2

Esquirols 163 185 256 191

Tallers 529 426 476 519

3,2 4,2 4,9 3,9

Boters/Taller 4,5 4,9 5,7 4,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les actes dels diversos congressos de la FOTRE.
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de Mar, el Masnou i Vilassar de Mar).
A la zona de Barcelona cal destacar la secció de Sant Martí de Provençals, amb una mitjana 

de 450 associats (un 28% del total català). Al Camp de Tarragona, els dos nuclis principals són 
-

tades són el pal de paller de la Federació, amb una activitat continuada al llarg del període analitzat 
(1871-1887). Al Penedès, les seccions més grans seran les de Vilanova i la Geltrú, amb una mitjana 

-
-

L’edat d’or de la FOTRE, 1881-1887

Els anys setanta i vuitanta del segle XIX corresponen a l’anomenada edat d’or de la viticultura 

francès al país veí i en d’altres, fet que provocava un augment de les exportacions i del preu de 

als boters i excedents per als rabassers i parcers. A més, durant la dècada dels vuitanta s’obren 
escletxes de llibertat en el règim de la Restauració que permeten un funcionament normalitzat 

les seccions de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i el Vendrell passaren de 
-

poder aconseguir les seves demandes. això es va demostrar en les vagues de 1881 a Sitges i al 
Vendrell, de l’any 1882 a Sitges i dels anys 1884 i 1887 a Vilafranca del Penedès.

Al començament de la dècada dels vuitanta, la Federació de Boters arribà a prop dels 2.500 

quadre 2. El nombre d’esquirols, és a dir, d’aquells que treballaven per sota de les tarifes pac-
tades per la Federació i que, per tant, n’havien estat exclosos, representa el 15% l’any 1882, 
per exemple. En el quadre 2 també podem apreciar el lent, però progressiu augment del 

se situa en quatre.
Per tal d’atendre les necessitats de les seccions, fora de Catalunya es crearen dues subco-

missions de la Comissió Pericial, una a Alacant i una altra a Almeria. La Federació tenia una 

i tenien una certa autonomia dins les directrius generals marcades pels congressos; entre l’un i 
l’altre, una Comissió Pericial es feia càrrec del funcionament de la Federació. Uns estatuts ge-
nerals i un reglament de congressos marcaven els límits entre els quals havia de discórrer la 
marxa de la Federació. 
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XIX, especialment a la primera meitat, els boters, a 

Catalunya, aconseguiren fer-se amb una part dels guanys generats per la bona conjuntura viti-
vinícola. Aquesta bona situació, dins el panorama de la classe treballadora espanyola, va entrar 

una dràstica reducció de l’exportació vitivinícola, des del darrer terç de la dècada dels vuitanta 
XIX. Serà a partir d’aquest moment quan la Federació es plantejarà la ne-

cessitat de dotar-se d’una Societat de Socors Mutus (Arnabat 1992a: 62-73; 1992b: 234-236).
El setembre de 1881, representants dels boters de Barcelona, Benicarló, el Vendrell, Sant 

Martí de Provençals, Sants, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilanova 
del Grau assistiren a la constitució de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola 
(FTRE) que es va fer a Barcelona els dies 23, 24 i 25 de setembre de 1881 (Termes 1977: 285-
305). Però, tot seguit, al novè congrés de la FOTRE, celebrat a Reus entre l’1 i el 7 de desembre 

aprenents, es decidí de separar-se de la FTRE. Dos delegats de Barcelona i un de Sants aban-
donaren el congrés, tot mostrant el seu rebuig a l’acord de separar-se de la FTRE.29 D’entre els 
acords d’aquest novè congrés destaquem el de reduir la jornada de treball a les nou hores i 
mitja diàries i la reforma dels estatuts, que establia que «las Secciones solo serán autónomas 
en lo referente a confeccionar la tarifa de precio en qué se ha de regir siempre y cuando no 

.30

-
-

nacional i moderat. Amb tot, el canvi de nom no va tenir gaire èxit, ja que, si bé la nova deno-
minació consta a la portada de les actes del desè congrés, a la capçalera del reglament aprovat 

-
.31

Del 6 al 12 de novembre de 1882, la FOTRE celebrà el seu desè congrés a Tarragona, amb l’as-
sistència de trenta-tres delegats que representaven disset seccions, entre les quals les noves d’Ala-
cant, Almeria, Màlaga, Saragossa i València. En aquells moments, la Federació tenia vint seccions i 

32 En aquest congrés, es va debatre a fons sobre la utilitat de les vagues, sense que 
s’arribés a cap conclusió més enllà que cada secció havia d’assumir-ne la responsabilitat.

Després d’aquest congrés, la Comissió Pericial passà a residir a Vilafranca del Penedès, on 
el mes de novembre de 1883 se celebrà l’onzè congrés de la FOTRE. El maig de 1884, la FOTRE 
celebrà una conferència a Vilafranca del Penedès en la qual, a diferència del que passà en les 
conferències posteriors, van participar catorze boters (un de cada secció més dos de la Comis-
sió Pericial) i deu patrons, representants de les localitats de Vilafranca del Penedès, Vilanova i 

29. Els boters de Reus optaren per una línia reformista i es mantingueren al marge de la reorganització de la FTRE (Arnavat 1992b: 
246-247).

30. Actas del .  Congreso...
31. Actas del 1 .  Congreso de O ciales Toneleros de la ación Española, celebrado en Tarragona los días , 7, 8, , 1 , 11 y 12 

de oviembre de 1882, Tarragona, Imprenta Víctor Berdós y Feliu, 1882.
32. Actas del 1 .  Congreso...
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la Geltrú, Sitges, el Vendrell i Torredembarra. En aquesta conferència es tractà d’establir un 

El mes de juny de 1885, la FOTRE va celebrar el seu tretzè congrés a Vilanova i la Geltrú. 
Hi van participar trenta-sis delegats de catorze seccions, i es va aprovar un nou reglament per 

condició, «deberá tener la edad de 14 años para arriba, y el que no los tuviese, no será consi-
-

vençals, presentà una proposició al congrés per tal que «acuerde que las horas de trabajo or-
-

sos posteriors.33

El catorzè congrés de la Federació de boters se celebrà a Reus el 1886 i el quinzè es féu a 
-

nents, enquadrats en vint seccions. En aquest congrés s’acordà de publicar un periòdic que es 
titulà Eco de Toneleros, primer, i El Eco de los Obreros Toneleros, després, amb el subtítol 

rgano de la Federación de O ciales Toneleros de la Región Española, que sortí al carrer 
34 Es distribuïa gratuïtament entre les 

la majoria d’articles que s’hi publicaren no anaven signats. També s’hi reproduïren articles i 
notícies d’El Productor i d’El Socialista.35

El Eco de Toneleros 
a editar-se a Sant Martí de Provençals coincidint amb el canvi de nom. Posteriorment s’edità a 

celebrat l’any 1902, s’acordà «que se publique de nuevo El Eco de Toneleros, y se disponga lo 
36 El periòdic es tornà a publicar a 

Tarragona entre l’octubre de 1902 i el març de 1903 (Arco 1908: 87).
El Eco de Toneleros constava de quatre fulls i pretenia sortir mensualment —«aparecerá a 

de resistència, salaris i jornades..., però també incloïa algun article de fons, tot i que no gaire 
extens:

33. Actas del 1 .  congreso, celebrado en Villanueva y la eltr  los días , 1 , 11, 12, 1 , 1  y 15 de Junio de 1885, Vilanova i la 
Geltrú, Imprenta de Francisco Miguel y Cía., 1885.

34. Actas del 15.  Congreso de la Federación de O ciales Toneleros de la Región Española, celebrado en  Sans los días , 1 , 11, 
12, 1 , 1 , 15, 1  y 17 de Mayo de 1887, Barcelona, Daniel Cortezo y Cía., 1887. De la primera etapa, se’n conserva un exemplar a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), concretament el número 6 del 30 d’octubre de 1887. De la segona època, se’n guarden més 
exemplars: a l’AHCB, el núm. 20 del 30 de novembre de 1889 i el núm. 22 del 31 de gener de 1890. A l’International Institute of Social 
History d’Amsterdam (IISHA), es conserven els números 24 del 31 de març de 1890, el 26 del 31 de maig de 1890 i el 35 del 10 de febrer 
de 1891. Vegeu Madrid (1989) i Arbeola (1972b).

i 362); Castillo (1990: 227); Mees, Nagel i Puhle (2005); Martín Ramos (2008: 133-135); Pradas (2010).
36. Actas de la Conferencia de la Federación de O ciales Toneleros de la Región Española  veri cada en Reus los días 2 , 21, 

22, 2  y 2  de ulio de 1 1 y del Congreso  celebrado en Barcelona los días 2, , , 5, , 7 y 8 de Junio de 1 2, Barcelona, Vidal 
Hermanos, 1902.
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El capital que, producido por el trabajo acumulado, debiera ser fuente de armonía y riqueza universal, sirve tan 
sólo, aún entre nosotros, de manzana de la discordia, aniquila despiadadamente a quien con su sudor lo crea 
y divide a los hombres en clases dominantes y dominadas, en amos y esclavos [...] La camarilla explotadora 

-
mente su negocio con razón del sobrante de brazos siempre existente [...] Razón sobrada nos asiste para 
protestar enérgicamente contra tanto abandono como existe en el desenvolvimiento de la vida en la familia 
obrera.37

ara Andreu Julivert; del republicanisme, com Jaume Anglès Pruñosa, que dirigí El Eco de los 
Obreros Toneleros, o socialistes, com Carles Pontons o Francesc Auran.

Des de les pàgines d’El Eco de Toneleros
que emprengué la Federació; un posicionament allunyat tant del socialisme marxista de l’èpo-
ca com de l’anarquisme, caracteritzat per una consciència quasi gremial que lluitava per man-

-

elevats en comparació amb la mitjana dels treballadors assalariats i tenien poc marge d’aug-
ment, les jornades oferien més possibilitats de reducció. Aquesta línia sindical resta ben 

El Eco de Obreros Toneleros en què, tot comentant 
una vaga de boters del poble de Vilanova del Grau (València), se’n destaca la professionalitat:

La honra de una colectividad federada que reúne las condiciones indispensables para hacerse respetar su 
perfección en la construcción, es conservarla en todos sus límites, y lo que pretenden los burgueses de Valen-
cia en oposición es adulterar el trabajo sin razón de hacerlo, porque de sobras saben que la seguridad del enva-
se consiste en lo que se resisten a conceder por derecho propio: estamos por probarlo cuando se quiera, en 
presencia de los comerciantes que lo ignoren, y hacerles ver que las mermas que se notan las más de las veces 
cuando el líquido llega a su destino, son por la falta de perfección del casco, no por picarse.38

anorreament de la indústria de la boteria:

Todos los días aparecen nuevos mercados de producción que en desastrosa competencia abaratan de una 
manera considerable la mercancía, imposibilitando que compitan con ella otros mercados que tienen la mano 
de obra relativamente alta.

que se prestan a que se les exprima el jugo de su trabajo con una caterva de chiquillos, concurren al desnivel 
y a la crisis general, dando por resultado que los antiguos centros de producción se encuentran amenazados, 
dejando como es consiguiente a gran número de familias en la indigencia o mendicidad.39

37. El Eco de Obreros Toneleros, núm. 26, 31 de maig de 1890.
38. El Eco de Toneleros, núm. 6, 30 d’octubre de 1887.
39. El Eco de Toneleros, núm. 6, 30 d’octubre de 1887.



ASSOCIACIONISME I MOBILITZACIÓ DELS BOTERS: CATALUNYA, 1871-1887 29

© ESTUDIS D’HISTÒRIA AGRÀRIA, n. 26 (2014), p. 13-34. ISSN  0210-4830

Conclusions

-
tanta del segle XIX, en disposar d’una certa seguretat econòmica i d’un mínim de temps «lliu-

1992: 349-355 i 1990: 40-55; Piqueras 1999: 165-2009; Romero 2005: 59-217).
-

da, dins dels tallers (amb poca maquinària i una rudimentària divisió del treball), ja que eren 
-

çar, a diferència del que passava amb d’altres treballadors industrials més mecanitzats. De fet, 

entre amos i boters: nombre d’aprenents, temps necessari d’aprenentatge, tipus de feines, 
forma de retribució... (Smith 1992: 349-351; Solà 1998: 389-390). A nivell comunitari, les seves 
famílies, sovint arrelades des de feia temps al territori, gaudien d’una gran apreciació social 
que afavoria el seu lideratge. L’estabilitat professional havia permès d’establir relacions so-

XIX, el 
mateix que passà arreu d’Europa (Geary 1984; Linden i Rojahn 1990). Al seu torn, la situació 
socioeconòmica dels boters va afavorir que, políticament, estiguessin més a prop d’una línia 
de caire moderat, com la que oferien els republicans federals, que no pas revolucionària, com 

sector, i no pas a la inversa (Arnabat 2003: 257-260; Gabriel 1999: 211-222; Piqueras 1999: 
203-209).

determinades oportunitats polítiques i d’aconseguir suports exteriors que els van permetre 
-

bretot, pels comerciants vinícoles.40 Al seu torn, les seccions i la Federació de Boters van per-
metre anar creant una identitat comuna (idees, costums, pràctiques, creences...) que donés 

41 Les sec-
cions i la Federació no tan sols eren espais de sociabilitat, sinó també de mobilització que 

-
sibles (vagues, boicots, negociació, resistències diverses, solidaritat...) i no sempre hi havia 
acord. Les divergències eren provocades per la diversitat de realitats en què vivien i treballa-

passava arreu d’Europa (Thompson 1977; Tilly 1986 i 2009).

40. Vegeu Oberschall (1973); McAdam, McCarthy i Zald (1999); Tarrow (1997); Pérez Ledesma (1993).
41. Vegeu Melucci (1976 i 1985).
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