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PRESENTACIÓ
Benvinguts i benvingudes a la lectura d’aquest material que us
hem preparat.
Ens dirigim a vosaltres, no només perquè creiem que vosaltres
sou el futur i motiu d’esperança, sinó també perquè sou ara i aquí
persones amb capacitat per fer aportacions positives i creatives a les
diferents situacions que planteja l’entorn i la societat en la qual vivim.
Per aquest motiu, us plantegem un dossier en què la vostra participació,
idees i propostes tenen el màxim valor per a nosaltres.
Pensem que el Projecte que presentem pot ser una proposta
engrescadora i enriquidora tant per a vosaltres com per a nosaltres.
Començarem amb una lectura introductòria, inspirada en una
conversa i en una entrevista mantinguda amb una noia de 16 anys,
l’Ariadna, a qui li encanta la fotografia i el món de la moda. Està escrita
en primera persona, com formant part del diari personal d’aquesta noia:
UN DIA D’UN DIARI. L’objectiu és introduir els apartats del dossier
partint del punt de vista d’una noia jove i poder-ho connectar amb la
percepció i interessos vostres pel que fa al món de la roba, els quals en
agradaria recollir en la
PROPOSTA D’ACTIVITAT que us fem a
continuació d’aquesta lectura:


Sota el títol: “ANEM A COMPRAR ROBA”, es presenta un MODEL
D’ENTREVISTA per recollir els aspectes que es prioritzen a l’hora
de comprar roba, amb la possibilitat d’ampliar-lo o modificar-lo
en funció de preguntes que pugueu formular vosaltres per tal que
pugueu entrevistar a les persones que us pugui interessar.

Us deixem amb la lectura, a través d’ella us expliquem els
continguts més importants del dossier. A mesura que aneu entrant en
els diferents apartats, veureu que per una banda, viatjarem en el
temps, ens situarem en el s.XX i, per altra banda, ens situarem en el
present, ens traslladarem a diferents països per conèixer realitats
actuals relacionades amb el món del tèxtil.
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UN DIA D’UN DIARI
2 de gener de 2015
Avui he anat a veure a la meva àvia. Ja en tenia ganes. M’agrada anar-hi,
està contenta perquè li faig una estona de companyia i a mi m’encanta escoltar
les històries que m’explica. Normalment comença a parlar de la seva època i ho
acaba relacionant amb temes actuals. Encara no sé com s’ho fa, però està al
dia de totes les notícies i activitats que hi ha al poble.
Només arribar, m’esperava amb un munt de fotografies de quan ella era
jove per ensenyar-me-les.
Em sembla entre curiós i estrany aquest món seu sense ordinadors ni
telèfons mòbils.
M’ha parlat de carrers sense trànsit i de cases, escoles, tallers i
fàbriques que funcionaven sense la tecnologia d’avui.
Em fixo en els vestits que portaven. Sempre m’ha interessat el tema de
la moda i no m’ha deixat mai de sorprendre com anaven. Ha rigut quan li ho he
dit.
Aleshores, en veure l’ interès que em desperta el tema de la roba, m’ha
dit que Artescena Social fa un espectacle

relacionat amb les fàbriques

tèxtils i les persones que hi treballaven.
M’ha parlat dels telers i del soroll que feien. Es veu que era tant fort
que per comunicar-se entre les teixidores s’inventaven codis gestuals, i així
podien avisar-se entre elles quan s’acostava l’encarregat, quan era hora de
plegar, de si anaven a fer el dinar o per comentar com havia anat la jornada.
M’ha dit que els hagués anat bé tenir Whatsapp, es veu que li agrada
que, a part d’escriure, es puguin enviar emoticones, imatges, vídeos...Diuen dels
joves... però quan els avis descobreixen les noves tecnologies... La meva àvia, fa
poc, ha après a navegar per internet i ja té el seu grup de Facebook.
Em fa gràcia, perquè quan escriu missatges vol escriure les paraules
senceres i vol que li corregeixi. Fa servir expressions de la seva època, com:
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“Talla-li el fil!”. Jo li dic que ha de posar: “Talla-li el rotllo!”, que queda més
modern!
Amb el temps, tant de soroll produït pels telers durant tot el dia, se’ls
ficava a les orelles. Em va explicar que va provocar sordesa a la majoria de
persones que hi treballaven. Ella sempre diu que està sorda com una tàpia i has
de vocalitzar i parlar ben alt perquè t’entengui bé.
M’ha explicat que fent la mateixa feina, els homes sempre cobraven més
que les dones. També m’ha comentat que començaven a treballar de molt
jovenets/tes i que feien un munt d’hores, que s’ha lluitat molt per poder
aconseguir reduir la jornada laboral, perquè homes i dones tinguessin les
mateixes condicions en el treball i, també, perquè es respectin els drets dels
infants. I li sap greu veure que això no sempre és així.
M’ha preguntat si em miro el que diu l’etiqueta de la roba. Jo he pensat
que ho deia per l’etiqueta que mira la meva mare i per la que sempre rondina: el
preu! Però no ho deia per aquesta, ni per la que comprova en segon lloc la meva
mare per assegurar-se que es pot rentar i planxar sense complicacions; M’ha
aclarit que es referia a la que diu el lloc on l’han fabricada i m’ha parlat del
consum responsable.
La veritat és que ni m’hi havia fixat que la roba portava aquesta
informació.
M’ha explicat que ella sempre ho mira perquè hi ha roba que ve de països
on a les fàbriques es treballa en molt males condicions i exploten a la gent i
m’ha comentat que hi ha notícies que en parlen.
Mai m’ho havia plantejat tot això.
Com sempre, la conversa amb la meva àvia ha estat interessant.
Bé, m’enrotllo més, deixo el diari... m’ha picat la curiositat... vaig a mirar
l’armari: D´on ve la roba que tinc?
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ANEM A COMPRAR ROBA
En aquesta entrevista totes les respostes són vàlides i es pot
marcar més d’una opció, tot i que es tracta de marcar aquelles opcions
més freqüents o més importants segons l’opinió de cadascú. Quan la
resposta sigui: “altres” és interessant que pugueu posar la resposta
que vosaltres penseu, per poder tenir en compte altres alternatives.
1) La majoria de vegades que aneu a comprar roba és perquè...
a. Us fa falta
b. S’ha posat de moda alguna peça de roba i vosaltres també
la voleu tenir
c. Us ve de gust anar de compres
d. Altres motius
2) A l’hora de triar una peça de roba us fixeu principalment en...
a. El disseny
b. La marca
c. El color
d. El preu
e. El que està de moda
f. El que porten els vostres amics i amigues
g. La seva funcionalitat: si la fareu servir poc o molt, si us serà
útil pel que necessiteu...
h. El lloc on ha estat fabricada
i. Altres
3) Què feu amb la roba que ja no feu servir?
a. La doneu a algun familiar
b. La doneu a gent que la necessita
c. Feu intercanvi de roba amb altres persones
d. L’aneu guardant a l’armari
e. Altres
4) A quin tipus de comerç aneu a comprar roba?
a. Botigues petites
b. Grans centres comercials
c. Mercat
d. Botigues de segona mà
e. Altres
5) Us agrada anar les botigues o centres comercials que ja coneixeu
o preferiu descobrir-ne de noves?
6) Pel que fa a la moda...
Mercè Clos Muntsant
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a. Cada quant temps considereu que cal canviar de models de
roba per estar al dia del que es porta?
b. Què penseu quan, a través de fotografies, veieu la forma de
vestir d’altres èpoques? I quan veieu com vestíeu vosaltres
quan éreu petits/es?
7) Quines peces de vestir estan de moda actualment?

ACTIVITATS

 Amb quines altres preguntes o opcions us agradaria
ampliar l’entrevista?
 A quines persones la podríeu fer?
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LA TÈXTIL RASE O FÀBRICA SENESTEVE
UNA MICA D’HISTÒRIA
“La Tèxtil Senesteve va ser la primera indústria important que es
va instal·lar a Cardedeu. Es va inaugurar el dia 29 de març de l’any
1914, coincidint amb l’arribada de l’electricitat a la vila (1913).
El primer nom de la fàbrica fou el de Tèxtil Senesteve, prenent el
cognom del seu fundador, Ramon Senesteve i Aubanell. La fàbrica fou
dirigida per ell fins a l’esclat de la Guerra Civil. Acabat el conflicte
bèl·lic, l’empresa passà a anomenar-se Tèxtil Rase i es formà una
societat limitada. El nom de Tèxtil Rase prové de les inicials del seu
fundador, Ramon Senesteve.
L’empresa tenia dues sales dedicades a la fabricació de teixits de
cotó, en aquestes sales, els telers més grans servien per confeccionar
llençols de matrimoni. I una sala dedicada a teixits de seda. La
confecció de seda anava destinada a l’elaboració de robes de senyora i
també de sotanes per capellans. Durant uns anys s’hi va fabricar roba
de seda per fer decorats i disfresses dels teatres i espectacles de
Barcelona.
Els obrers de la Tèxtil Rase eren bàsicament de Cardedeu i per
entrar-hi s’havia de tenir certa influència: quan un nen naixia ja
l’apuntaven a una llista perquè quan fos gran pogués entrar a treballar
a la fàbrica. L’any 1942, la fàbrica tenia uns 240 o 250 treballadors en
plantilla: peons, mecànics, escrivents, teixidores i personal d’oficina,
entre altres.
Després de la Guerra Civil, hi va haver episodis de restriccions
elèctriques. Per fer-hi front, un grup de treballadors i propietaris van
anar a les mines de Riotinto, a Huelva, per comprar un motor
d’explosió; d’aquesta manera, la fàbrica va poder produir electricitat.
Per transportar aquesta màquina fins a Cardedeu es va necessitar un
tren sencer. Era una màquina que funcionava amb llenya, s’anomenava
de gas pobre, i era molt sorollosa.
El patró de les indústries tèxtils era sant Antoni Maria Claret.
Durant aquesta diada, les empreses tèxtils de Cardedeu aturaven els
telers i feien diversos actes festius, com partits de futbol entre els
operaris, ball i concerts.”
(Resum pàg. 271-274 L’ABANS)
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PER INVESTIGAR

 Quins són els diferents usos actuals de la Tèxtil Rase?
 Vosaltres o la vostra família coneixeu alguna persona
que hagués treballat a la Tèxtil Rase mentre va ser
fàbrica tèxtil?
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EL SOROLL DELS TELERS I LA COMUNICACIÓ
Us imagineu un món sense ordinadors, telèfons mòbils
ni cap dels avenços tecnològics actuals?
Com eren les màquines que s’utilitzaven a les fàbriques
tèxtils del s. XX? Com devia ser aquell soroll tant fort dels
telers del que parlen els testimonis que hi van treballar?
El soroll dels telers impedia a les persones que treballaven dins
les fàbriques comunicar-se parlant, van necessitar inventar codis
gestuals per poder-se comunicar. Alguns d’aquests codis els coneixen i
els recorden les persones grans que van treballar-hi.
No deixa de ser curiós com les persones hem anat buscant
diferents formes de comunicar-nos al llarg del temps.
Un somriure, un gest, paraules dites, paraules escrites a través
de diferents mitjans. Fins i tot el silenci ens indica algun missatge,
potser difícil d’interpretar: un amic o amiga que passa sense saludar, un
watsapp del que esperàvem resposta i no ha estat contestat... “què ha
passat? Per quin motiu no ens han saludat o no ens han contestat?”
Algunes paraules dites en secret, mirades de complicitat, codis
inventats que només coneixen persones que pertanyen a un mateix
grup, la necessitat de trobar la manera de fer-nos entendre quan anem
a un país estranger del qual no en coneixem l’ idioma. El llenguatge
convertit en sentit de l’ humor, en bromes, acudits, jocs de paraules,
mots encreuats, paraules convertides en cançó, poesia... Un nom escrit
a la sorra de la platja que tard o d’hora alguna onada l’esborrarà...
La necessitat d’ entendre a l’altra persona i de ser compresos des
del respecte mutu, la de defensar-nos quan no se’ns respecten els
nostres drets i, també, entre d’altres, la de passar-nos-ho bé, fa que
busquem diverses formes per relacionar-nos.
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Quines conseqüències portava a llarg termini aquell
soroll tant eixordador?
“Ai, estic sorda com una tàpia, ja ho veieu. Els telers,
segurament, van tenir la seva part de culpa, però els anys tampoc
perdonen.”
Comenta una de les persones que va treballar en una de les
colònies tèxtils del s. XX, en el llibre d’ ASSUMPTA MONTELLÀ, El silenci
dels telers.
Persones que amb els anys van passar del soroll de les màquines i
la comunicació a través de codis silenciosos als sons silenciats i els
sorolls confusos de la sordesa.
En situacions d’un alt grau de discapacitat auditiva i/o visual s’ha
necessitat el Llenguatge de Signes o el sistema Braille . Aquests són
alguns exemples de formes de comunicació que tenen un paper
important a nivell social. També trobem altres símbols, signes i codis
que formen part de la nostra vida quotidiana i la de molts professionals:
a la ràdio, a la televisió, als esports... I en altres llocs de treball on les
màquines, igual que a les fàbriques tèxtils d’abans, impedeixen el
llenguatge oral.
D’altra banda, Les noves tecnologies han aportat formes de
comunicació que abans no es coneixien.

Quin és el vostre mitjà de comunicació preferit? Quines
diferències trobeu entre les conversa presencial i la
comunicació a través de les noves tecnologies? Quines
avantatges i inconvenients penseu que hi ha entre la formes
de comunicació d’abans i d’ara?
Diferents mitjans, diferents necessitats i diferents formes de
comunicar-nos han estat importants al llarg de la història de la
humanitat, també, en les diferents èpoques trobem expressions pròpies
de diferents col·lectius , frases fetes, dites populars que formen part
d’un llenguatge al qual, potser, ja no hi estem acostumats, ja que amb
el temps han canviat per unes altres formes d’expressió, tot i que,
sovint, amb un mateix significat o semblant.
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La vostra forma d’expressar-vos varia en funció de la
persona a la qual us dirigiu (amics, família, professors...),
segons l’edat de la persona o segons les dificultats auditives
que pugui tenir l’altra persona?
Quins aspectes considereu que són importants tenir en
compte quan us comuniqueu amb altres persones?
Inventeu codis o paraules que només entén la vostra colla
d’amics?
El llenguatge que utilitzeu normalment vosaltres és igual
que el dels pares o avis? Sabríeu trobar expressions o
paraules que siguin més pròpies de la gent gran i altres que
siguin més pròpies de la gent jove.
De les següents expressions relacionades amb el món del
tèxtil, quines coneixeu?














Si poc es guanya filant, menys es guanya mirant
Tu tens mala peça al teler
De fil prim és teixida la vida
Al que fila massa prim, se li sol trencar el fil
Tot forat té el seu pedaç
De mica en mica en mica s’omple la pica
Fas fila
Fer i desfer
Emboliques la troca
Fas córrer les tisores
Fas peça
Hi ha roba estesa
Posar fil a l’agulla

(extretes del llibre d’ ASSUMPTA MONTELLÀ, El silenci dels telers)

Mercè Clos Muntsant

Dossier pedagògic

Pàgina 12 de 31

CONDICIONS EN EL TREBALL
UN FUTUR PROPER
Cada cop teniu més a prop el final de l’ ESO i, amb ell, la
possibilitat d’escollir, dins de les opcions que tingueu al vostre abast, el
camí que us podrà orientar cap a una professió.
Heu pensat quina feina us agradaria fer? Quins criteris utilitzaríeu
a l’hora d’escollir-la?:
El sou
El fet que us agradi
Els horaris
El desplaçament
Els tipus d’estudi i l’esforç necessari per aconseguir el títol
corresponent
 Altres






Quines condicions us agradaria que complís l’espai on treballéssiu?






A l’aire lliure o en un espai tancat
La grandària
La lluminositat
La comoditat
Altres

Creieu que encara hi ha situacions de discriminació entre homes i
dones a l’hora d’escollir els candidats per un lloc de treball? I diferència
en el tracte?
Com us agradaria que fos el tracte amb els/les vostres companys/es
de feina? I amb les persones que tinguessin un càrrec superior al
vostre? I amb els/les vostres clients/es?
Heu pensat alguna vegada en aquests aspectes que us plantegem?
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DONES I NENES TEIXIDORES EN LES FABRIQUES I COLÒNIES
DEL S.XX
LECTURES
A continuació teniu algunes lectures relacionades amb
l’experiència d’algunes persones que van treballar en algunes de les
fàbriques i colònies tèxtils. De cada tema hi hauria testimonis que ens
parlarien de vivències i opinions diferents. En el llibre de l’ ASSUMPTA
MONTELLÀ, El silenci dels telers, s’hi poden trobar altres exemples.
Edat a la començaven a treballar: primeres sensacions
L'Elionor tenia
catorze anys i tres hores
quan va posar-se a treballar.
Aquestes coses queden
enregistrades a la sang per sempre.
Duia trenes encara
i deia: "sí, senyor" i "bones tardes".
La gent se l'estimava,
l’Elionor, tan tendra,
i ella cantava mentre
feia córrer l'escombra.
Els anys, però, a dins la fàbrica
es dilueixen en l'opaca
grisor de les finestres,
i al cap de poc l'Elionor no hauria
pas sabut dir d'on li venien
les ganes de plorar
ni aquella irreprimible
sensació de solitud.
Les dones deien que el que li passava
era que es feia gran i que aquells mals
es curaven casant-se i tenint criatures.
L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia
predicció de les dones,
va créixer, es va casar i va tenir fills.
El gran, que era una noia,
feia tot just tres hores
que havia complert els catorze anys
quan va posar-se a treballar.
Encara duia trenes
i deia: "sí, senyor", i "bones tardes".
L'Elionor (MIQUEL MARTÍ I POL. La Fàbrica: 1970-1971)
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“Em dic Teresa i la veritat...
No sé què em pensava que era una fàbrica, jo, però mai no hauria
imaginat aquell soroll. Allò és el que més em va impressionar,
acostumada al silenci del camp, el soroll i la gentada.
Un dia l’encarregat em va cridar per dir-me que començaria a passar
trama i a carregar bitlles.
Ja devia tenir quinze o setze anys i m’havien passat les ganes de jugar.
La meva germana feia temps que també treballava.
Se’ns havia escolat la infantesa en una volada,
sense adonar-nos-en.
És ara, quan hi penso, que em sap greu, perquè llavors no tenia gaire
temps per pensar-hi, tot era treballar i treballar, i quan arribava al pis
havíem de fer el sopar i la bugada, que era el nostre preu de rellogades.
Recordo que hi havia nits que no podia dormir de cansada com estava.
I quan m’havia adormit, sonava aquella sirena pertot arreu.
Era odiosa. Apa, a tornar a començar.” (treballadora d’una colònia tèxtil
s.XX)
(MONTELLÀ, ASSUMPTA. El silenci dels telers)

El sou

“La primera setmanada que em van donar va ser 75 pessetes
quan tenia 14 anys, després 100 i pico i vaig acabar quan estava a la
sala que feia “polos”, anaves com a preu fet i si et passaves tenies un
plus, anàvem a trote. Et donaven un extra per producció.” (treballadora
de La Hilandera)
(FALGUERA, MERCÈ i TOVAR, MARIBEL. Filant Prim)
“El sou li donava a la mare per ajudar a casa, també li donava les
50 pessetes però anàvem juntes a comprar roba per l’ajuar.”
(treballadora de la Tèxtil Rase)
(FALGUERA, MERCÈ i TOVAR, MARIBEL. Filant Prim)
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Diferències entre homes i dones
“Però la fàbrica era territori de dones...
A la secció de telers hi havia tres-cents seixanta telers i cada dona
portava com a mínim dotze telers o vint-i-quatre, com jo.
D’encarregats, teníem quatre contramestres, dos posapeces i un parell
de teixidors que duien ells dos vint-i-quatre telers.
Tots els altres els feien anar dones,
I ara pregunto jo:
Per què fent la mateixa feina homes i dones, amb els telers vull dir, les
dones cobraven la meitat?
Eh? Dieu-me? Per què?” (treballadora d’una colònia tèxtil)
(MONTELLÀ, ASSUMPTA. El silenci dels telers)

L’estona de menjar
“Podíem esmorzar tot treballant. Més cap aquí, quan vam fer el
turno seguit, paràvem mitja hora per esmorzar, i sinó cadascú
esmorzava com podia, ens portàvem un entrepà. A partir dels 80 ja hi
havia una màquina de cafè i coca-cola (treballadora de la Tèxtil Rase)
(FALGUERA, MERCÈ i TOVAR, MARIBEL. Filant Prim)
“M’emportava un cabasset per menjar una mica entre les
màquines i tornava de seguida a treballar” (treballadora d’una colònia
tèxtil)
(MONTELLÀ, ASSUMPTA. El silenci dels telers)

Relació amb els amos i els encarregats
“L’amo tenia classe i respectava a les persones, tot i que les
manava, però ho feia amb educació, que era el millor que tenien els
amos. Perquè li diré una cosa. Els encarregats eren com nosaltres, de la
nostra classe, vull dir, dels pobres. I n’hi havia que eren barroers, mal
educats i grollers amb les dones, no els tenien cap respecte.”
(treballadora d’una colònia tèxtil)
(MONTELLÀ, ASSUMPTA. El silenci dels telers)
Mercè Clos Muntsant
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“De vegades venia l’encarregat: Cridaven per tot, perquè es
pensaven que cridant ja tenien l’autoritat, i es creien amb la confiança
de dir-te el que volguessin perquè eren els encarregats. Manar, manar,
manar, només sabien manar i cridar. I quan tenien una aprenenta que
s’equivocava, recordo que hi havia un encarregat que repartia clatellots
i tot.
I ens feien por, perquè de vegades ens arrambaven a les caixes de les
bitlles buides i no ens tenien cap respecte, tot i que fóssim encara unes
nenes.” (treballadora d’una colònia tèxtil)
(MONTELLÀ, ASSUMPTA. El silenci dels telers)
“I de nit hi havia pocs encarregats. S’estava més tranquil i...
també venien els nois de la manyeria. Res, fèiem broma, però de dia no
podíem perquè l’encarregat vigilava” (treballadora d’una colònia tèxtil)
(MONTELLÀ, ASSUMPTA. El silenci dels telers)

Relació entre companyes
“Hi havia una senyora gran que portava els 8 telers i no podia i jo
l’ajudava. L’encarregat feia els ulls grossos perquè ja sabia que jo
l’ajudava. Clar que la gent jove havien d’ajudar a la gent gran; hi havia
gent gran i gent jove. La que em va ensenyar ja era gran, uns 60 anys i
jo en tenia 14. No es podia ajudar, però jo treia el cap i si veia que algú
patia, l’ajudava, tampoc es podia fer. (treballadora de la Tèxtil Rase)”
(FALGUERA, MERCÈ i TOVAR, MARIBEL. Filant Prim)
“Les dones grans ensenyaven a les més joves. Jo sempre a la
mateixa sala. Les teixidores ensenyaven a una noia teixidora. Quan vaig
entrar, a mi també em va passar, encara hi ha una dona que em va
ensenyar que és viva, és la germana de la mare del M. Era molt maca
aquesta noia, em va agradar molt anar amb ella, encara ara, quan ens
trobem, recordem la fàbrica,” (treballadora de la Tèxtil Rase)
(FALGUERA, MERCÈ i TOVAR, MARIBEL. Filant Prim)
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El transcurs del temps dins les fàbriques
El primer dia ens atordí la fressa
terrible de les màquines. Lluitàvem
per entendre el que ens deien i, al migdia,
quan vam sortir al carrer,
vam retrobar la quietud perduda.
Era a l'estiu i feia poc que havíem
complert els catorze anys. Llavors encara
érem novells, sense fel ni sospita.
El segon dia vam aprendre el ritme
solemne de la feina. Se’ns liquava,
a poc a poc, tot l’enyor i ja ens servíem
de les mans per comprendre.
A fora queia
la pluja lentament, com en un somni.
Ens ho van dir en plegar i ens en vam riure.
El tercer dia vam comprendre moltes
paraules mig sabudes. La profunda
raó de viure dels qui sempre creixen
vençuts i solitaris, i la nosa
massissa i obsessiva dels preceptes.
Era l'hivern i el gris opac dels vidres
traspuava tristesa.
El dia quart vam estimar una noia:
darrera un magatzem, amb la presència
llunyana i esmortida de les màquines
per música de fons.
Feia un vent càlid i ella era tan dolça
i acollidora com una ombra. Al vespre
semblava que tinguéssim les mans plenes
de sorra o bé d'ortigues.
El cinquè dia ja era com si haguéssim
nascut entre les màquines. Teníem
les mans tan dures com qui més i alçàvem
la veu per renegar sense temença.
Feia sol al carrer i el petitíssim
bocí de cel que es veia a les finestres
era absurd i llunyà com un miratge.

Mercè Clos Muntsant

Dossier pedagògic

Pàgina 18 de 31

El sisè dia vam cobrar. Nosaltres
som gent plena de seny, que no confia
que el món pugui salvar-se amb un miracle.
Descreguts i solemnes fem les coses
amb un aire tan bròfec que no sembla
que lluitem tenaçment perquè tot sigui
més clar i entenedor. Hi ha gent que ens mira
com sol mirar-se els folls. Després s'ajupen
a besar els peus d'aquells que els apallissen.
El setè dia era diumenge i vàrem
reposar com Déu mana.
De tot això, pel juny, si no em descompto,
farà ja mil nou-cents vint-i-quatre
llarguíssims anys.
No res: una fotesa!
La creació (MIQUEL MARTÍ I POL. La Fàbrica: 1970-1971)

ACTIVITATS

Quins aspectes us criden més l’atenció d’aquests textos
que us hem transcrit?
Quines diferències i quines semblances hi trobeu entre
les condicions de treball d’abans i les actuals en el nostre
país?
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CONSUM RESPONSABLE
ELS DRETS HUMANS
En la lectura introductòria l’àvia parla de la importància de mirar
l’etiqueta de la roba i comenta que li sap greu que no sempre es
respectin els drets dels treballadors i treballadores, ni tampoc el dels
infants.

Quina importància té informar-nos d’ on prové la roba
que comprem?
La Declaració Universal dels Drets Humans defèn la dignitat de la
persona i, per tant, el dret de ser respectada i mereixedora d’una
consideració positiva.
L’enllaç següent ens parla dels drets laborals i dels drets humans:
http://www.ropalimpia.org/es/analisis-empresas/317/derechoslaborales-derechos-humanos
La Campaña Ropa Límpia (CRL), que està coordinada per la
Federació SETEM, ha elaborat unes pautes sobre què poden fer les
empreses per comprovar si en les seves cadenes de distribució es
respecten els estàndards laborals nacionals i internacionals:
http://www.ropalimpia.org/es/analisis-empresas/318/qu-deberan-hacer-las-empresas-y-los-poderes-p-blicos
Mans Unides, el 20 de novembre de 2014, data en la qual es
celebra el Dia dels Drets de l’ Infant, publicava a la seva web:



Uns 200 milions de nens i nenes han de treballar per
sobreviure.
Més de cent milions de menors treballen en règim de
semi esclavitud i són explotats i abusats pels seus “amos”.

Per a més informació:
http://mansunides.org/ca/dia-drets-infant
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SITUACIONS D’EXPLOTACIÓ ACTUALS EN ALTRES PAÏSOS


Informació concreta de fets viscuts dins del ram del tèxtil

La federació SETEM proporciona material en el qual es pot trobar
informació sobre testimonis actuals que treballen en fàbriques tèxtils
que no respecten els Drets Humans i explica la Campanya Roba Neta
(CRN), que té com a objectiu millorar les condicions de treball de les
persones que treballen en la indústria tèxtil, la majoria dones.
Podeu trobar més informació a:
setem.cat
robaneta.org
ropalimpia.org
cleanclothes.org

PER A CONVERSAR

És convenient afavorir empreses que no respecten els
Drets Humans consumint els seus productes?
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TEIXIDORES I TEIXIDORS D’ESPERANÇA
Hem escollit aquest nom per referir-nos a aquelles iniciatives
d’organitzacions i persones que actuen a favor dels Drets Humans i del
Consum Responsable.
EXEMPLES
o Iniciatives de diferents organitzacions a favor del Consum
Responsable:
 Campanya Roba Neta
http://www.setem.org/blog/cat/catalunya/activistes-de-tot-el-monreclamem-a-benetton-que-pagui-les-indemnitzacions-a-les-victimes-derana-plaza-a-bangladesh



Vídeo sobre una iniciativa creativa: “Street Store”, la
Tenda al Carrer, per persones sense recursos.

http://www.upsocl.com/inspiracion/inventaron-este-interesante-nuevotipo-de-carteles-cuando-los-cuelgas-la-gente-llora-de-felicidad/
Una iniciativa de: thestreetstore.org
Es pot trobar més informació a:
http://www.valenciacreaktiva.com/street-store-el-pop-para-los-sinrecursos/



Informació sobre l’intercanvi de roba: Què és un

swap?
En el següent enllaç, la organització Taking Action ho explica bé i
posa exemples:
http://www.takingaction.es/intercambia-ropa-usada-haz-un-swap/
http://www.dearmarioaarmario.com/
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o Iniciatives de persones particulars:


A La Bio Guia es pot trobar l’exemple d’una persona de
99 anys que porta molts anys fent vestits per nenes
necessitades:

http://www.labioguia.com/esta-senora-de-99-anos-hace-un-vestidonuevo-cada-dia-para-una-nina-necesitada/
Podeu veure la feina que fa en el vídeo següent:
http://www.nbcnews.com/feature/making-a-difference/why-99-yearold-sewing-celebrity-hero-n198276

PER A INVESTIGAR

o Coneixeu altres iniciatives relacionades amb el
CONSUM RESPONSABLE tant amb la roba que es
compra com amb la roba que no es fa servir?
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I NOSALTRES... QUÈ HI PODEM FER?

Podem ser
d’esperança?

nosaltres,

també,

teixidors

i

teixidores

Situem-nos, per un moment, en el lloc de les persones que
pateixen situacions d’explotació a la feina, en com es deuen sentir i el
que podrien demanar si sabessin que, en algun altre lloc del món algú
es preocupés per elles, per ajudar-les.
D’una forma directa o indirecta, cada acció que realitzem té el seu
efecte, a vegades, fins i tot més gran del que podem imaginar.
Cadascú de nosaltres som éssers únics i, per tant, especials. Cada
grup té, també, unes característiques i un potencial diferent al d’altres
grups que li són propis. La nostra capacitat de donar resposta a les
necessitats de l’entorn, tant a nivell individual com col·lectiu, pot
contribuir de forma positiva a millorar-lo.
És el vostre torn per dir-hi la vostra i generar noves idees i
propostes. Podeu fer-ho de la forma que us sembli més adient, una
possibilitat seria:
Fer una pluja d’idees, per grups o individualment. En primer lloc,
qualsevol idea que us vingui al cap, encara que sembli poc
realitzable o agosarada l’apunteu, sense considerar si es bona o
mala idea. En aquest primer pas és important deixar-se anar,
llençar-s’hi sense por. No es poden criticar les propostes que
sorgeixin per esbojarrades que semblin. S’apunten en fulls
anònims, quantes més idees millor.
Les propostes es posen dins d’una caixa i es llegeixen en veu alta.
Finalment, de les propostes realitzades es poden escollir aquelles
que puguin ser més factibles i interessants. A partir d’aquí es pot
pensar si us interessa portar a terme alguna d’aquestes
propostes, potser mentre les reviseu pot sorgir-ne alguna més
que us agradi.
Les vostres propostes es poden posar en comú per veure si es pot
fer una acció conjunta que aposti pel CONSUM RESPONSABLE i a
favor del fet que es respectin els DRETS HUMANS en els llocs de
treball de les persones que estan patint situacions inhumanes o bé
per persones necessitades.
Mercè Clos Muntsant
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PER ACABAR
Finalment, sota el títol: “Vetlla pels teus drets. Lluita pels teus
somnis” hi teniu un monòleg inspirat en el Projecte Teixidores i totes les
descobertes fetes al llarg del seu procés de creació. Està escrit pensant
amb aquelles situacions, tant individuals com col·lectives, motiu de
patiment, sovint, amagades darrera el silenci, com les que exposem en
l’anterior apartat en el qual fem referència a les webs i al material que
contenen informació sobre situacions d’explotació en el món del tèxtil,
actualment, en diferents països.
Considerem que és important poder prendre consciència
d’aquestes realitats, algunes més llunyanes, altres més properes i tenir
la ment prou oberta com per escoltar tant el soroll de les realitats
personals i socials que són més visibles com d’aquelles que passen més
desapercebudes, la dels qui callen per por, per sensació d’indefensió i
d’impotència.
Veureu que expressa el desig, construït amb paraules i
expressions relacionades amb el tèxtil, que algun dia aquestes persones
puguin trobar la força interior i l’ajuda dels altres necessària per poder
sortir de la seva situació de patiment.
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VETLLA PELS TEUS DRETS. LLUITA PELS TEUS
SOMNIS
Atura’t.
Mira’t.
Fas mala fila.
Escolta’t.
No és el soroll de telers el que més t’emmudeix ni el que més
t’emmalalteix.
Estira el fil de la Vida.
Te n’adones?
Li has donat el teu fil a algú que no et convé.
Les paraules et ressonen i et fereixen.
Fins i tot el soroll de les teves passes et fa mal.
Necessites vèncer la por.
Fes córrer les tisores!
El teu fil de veu s’ha aprimat ja massa.
T’està frenant. T’està anul·lant.
Talla-li el fil!!!
Allibera-te’n.
Sigues tu.
Posa fil a l’agulla!
Encara que de fil prim teixeixis la Vida,
veuràs que fent i desfent se n’aprèn.
Confia.
Respecta’t.
Mima’t. Estima’t.
Tingues cura d’aquesta ànima esquinçada.
Pensa que tot forat té el seu pedaç
i que de mica en mica s’omple la pica.
Pren l’ajuda dels qui te la ofereixin.
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Amb el temps veuràs que aquella trama que era prima i grisa,
pren la força i el color
d’aquell nou traç teu
així com la fermesa de l’ordit dels qui et sàpiguen acompanyar i
valorar.
Que en veure l’expressió del teu rostre i del teu cos,
et puguem dir:
Fas peça!
Aleshores podràs enfilar amb força el camí de la Vida.
Seràs Tu.
Deixa’t sorprendre per tu, pels altres, per la Vida.
Tu, com tothom, et mereixes el millor.
Felicita’t per cada pas aconseguit.

VIU!

MERCÈ CLOS MUNTSANT

Mercè Clos Muntsant

Dossier pedagògic

Pàgina 27 de 31

FONTS D’INFORMACIÓ
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colònies tèxtils catalanes. Ara Llibres SCCL, Badalona (2012)
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Editorial Efadós, El Papiol (Baix Llobregat) 2003.

La Fàbrica: 1970-1971. Edicions 62,

ALTRES MATERIALS:


FALGUERA, MERCÈ i TOVAR, MARIBEL: treball de recerca Filant

prim (Memòria oral de les dones treballadores a la indústria tèxtil de
Cardedeu 1940-1970)


Documentació facilitada per SETEM Catalunya
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SOROLL DE TELERS
Vídeo resum de l’obra de teatre soroll de telers representada per
Artescena
https://www.youtube.com/watch?v=XeJS-3TI4fc

Ressenya de Radio Televisió de Cardedeu sobre l’obra
representada
https://www.youtube.com/watch?v=iS7DODyVeZs
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PROJECTE TEIXIDORES
Direcció del Projecte Teixidores i coordinació pedagògica
Olga Vinyals Martori
Dossier Pedagògic i realització projecte aprenentatge servei
Mercè Clos Muntsant
Col·laboració artística
Noemí Rodríguez
Col·laboració i difusió del projecte
Carles Ribes i Àgata Vives
Agraïments: ONG SETEM, Campanya Roba Neta, Mercè Falguera, Anna
Fernández, Assumpta Montellà, Maribel Tovar, al equip directiu i
coordinadora pedagògica, professors i professores del IES EL SUI de
Cardedeu.
Amb el suport de l’Ajuntament de Cardedeu, Regidoria Cultura i
Joventut, la Fundació Jaume Bofill i d’ Aprenentatge servei
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CONTACTE

ARTESCENA

artescena@gmail.com
http://www.facebook.com/ArtescenaSocial
www.artescenasocial.blogspot.com
https://twitter.com/artescena1
@Artescena1
#sorolldetelers
https://instagram.com/artescenasocial/

MERCÈ CLOS MUNTSANT

merceclosmuntsant@gmail.com
https://merceclosmuntsant.wordpress.com/
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