L'ASSOCIACIONISME OBRER: DE LA RESISTENCIA AL SINDICALISME
EL CAS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (1861-1914)'

Comunament s'ha acceptat que el segle xoc marca la pauta d'aparició i desenvolupament de
dues noves classes socials, la burgesia i el proletariat, que transmuten radicalment el panorama
social existent fins aleshores. Aquest progressiu procés de conformació social estava associat
molt directament als canvis econbmics esdevinguts, fonamentalment, en aquesta centúria. En
qualsevol cas, totes dues classes socials mantenen una relació ben definida: I'una detenta els mitjans de producció i, alhora, els bens produi'ts, i l'altra hi aporta la seva forca de treball. Com indica Manuel Tuñón de Lara, qobrero y clase obrera nacen tras un complejo proceso de separación entre trabajador e instrumentos de producción, al cabo del cua1 existe una autentica
economia de mercad~..~
Encara més: I'articulació del moviment obrer es produeix en la mesura
que, amb una presa de consci2ncia de la seva condició social, els obrers s'associen amb finalitats
professionals o potser també polítiques, és a dir, en la mesura que constitueixen grups específics
d'afinitat per tal de copsar unes determinades necessitats i interessos -normalment I'associació
és considerada com la unió prolongada, organitzada, lliure i voluntiria per a I'obtenció d'un fi o
objectiu ~ o m ú n . ~
Ací es planteja la idonei'tat d'estudiar I'associacionisme obrer, el seu sorgiment, I'articulació, el desenvolupament, la interrelació, la plasmació ideolagica, etc., en un Pmbit ben concret com ara Sant Feliu de Llobregat. L'imbit cronolbgic, d'altra banda, se circumscriu als anys
claus de la seva embranzida: al darrer terc del segle xoc, perllongat fins a l'inici del conflicte
mundial el 1914; és a dir, els anys en qui? s'inicii a Sant Feliu de Llobregat el procés industrialitzador amb el qual, evidentment, va estar fortament lligat el desenvolupament del moviment
obrer local.
Tradicionalment I'economia de Sant Feliu de Llobregat i de tota la comarca del Baix lobregat ha estat eminentment agrPria. Va ser al llarg del segle XIX que s'hi va produir un procés notable de modificacions en el sistema productiu. De primer, les transformacions afectaren I'estructura agrPria, ja que s'hi produí un augment de producció i una comercialització amplia - é s a
dir, es passP d'una agricultura emprada, en termes generals, per a l'autoconsum a una altra <(de
1. Aquest article és el fruit f o r ~ adirecte &una recerca col.lectiva,realitzada juntament amb Pilar A n t o h i Enric Femeras
sobre els inicis de l'associacionisme contemporani a Sant Feliu de Llobregat, del 1850 al 1914, en curs d'edició.
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DE LhRh,El movimiento obrero en la historia deEspaña,Madrid, T ~ U N S1972,
,
p. 9.
3. Pere SOLA,Histo'ria de i'associacionisme catala contemporani. Barcelona i les comarques de la seva demarcació,Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, p. 10.

mixima explotació i comercialització~-,4 si bé també fou important en aquesta centúria la diversificació dels conreu^.^
En qualsevol cas, el procés de transició de l'agricultura vers el sistema productiu capitalista va
estar estretament vinculat a un segon element transformador, la progressiva industrialitzacióque hi
tingué lloc.6A partir de mitjan segle xoc,s'hi manifestaren els primers indicis d'una incipient activitat industrial moderna, desenvolupada a redós de la producció titxtil.' Els precedents locals es
troben, reculant en el temps, en la tradició vilatana de confeccionar blondes: perb, també i sobretot, en l'activitat pristina dels santfeliuencs Ramiri Güell i Pau Mayol el 1838, ampliada ben aviat per
altres com Antoni Camins, Pau Tintoré, Joan Pahisa i Josep Soli el 1845.9Alguns dels trets caracteritzadors de l'activitat industrial ti:xtil d'aquests primers anys són apuntats per h g e l Calvo, a saber:
d'una banda, una part de la població feia compatible l'agricultura i la indústria, de tal manera que
hi havia "una simbiosi amb l'economia tradicional (el tesi1 no és encara una alternativa al camp) i
una coexistitncia amb activitats desenvolupades anteriorment.; i, &una altra banda, les dimensions
de les fibriques a Sant Feliu eren redu'ides, s'hi emprava un nombre migrat de treballadors i presentaven un exigu nivell de me~anització.'~
Fins al darrer quart del segle xoc i la primera decada del xx no es va encetar un període d'expansió i ampliació de la indústria ti:xtil vilatana, protagonitzat per les factories de Can Bertrand,
Can Corrons i Can Güell. Hi ha diferents elements indicadors que palesen aquest creixement, tal
vegada el més eloqüent dels quals sigui el nombre de treballadors ocupats a les indústries locals.
Així, el 1862, d'una població total de 2.478 habitants n'eren definits com a obrers 42; el 1913, quan
la població s'acostava als 4.000 santfeliuencs, n'hi havia 1.071 treballant a les indústries locals.
La primera mostra d'associacionisme obrer al municipi de qui: hom té notícia esti lligada a
una vaga realitzada, a l'estiu del 1861, per 15 obrers de les empreses Martí i Ribas que demanaven

4. MercP RENOM icur.1, Guerrilles alBaixLlobregat.Els "carrasquets.del seglexvr~,i els carlins i els republicans del seglexlx,
Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat; Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 1986, p. 21.
5. Sobre el panorama comarcal i local a finals del segle ~ I hom
I pot consultar el qüestionari de Francisco de Zamora a
MercP RENOM [cur.], El Baix Llobregat el 1789. Respostes al qiiestionari de Francisco de Zamora,
Jaume CODINA;
Josep MORAN;
Barcelona, Curial; Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1992. Per aprofundiu, d'altra banda, en l'agricultura del Baix LlobreEvolucici de ['estructura agraria de[ Baix Llobregat, 1860-1931,Universitat de Barcelona, 1991, tesi
gat vegeu Gemma TRIBÓ,
doctoral inPdita.
6. Vegeu, especialment, I'estudi col.lectiu següent: h g e l CALvo icur.1, Elpas de la societat agraria a industrial al Batz
Llobregat. Agricultura intensius i industrialització, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Centre &Estudis Comarcals del Baix Llobregat, 1995.
7. Sobre aquest aspecte hom pot consultar, per exemple, h g e l CALvo, Ongens i desenvolupament de la indústria a Sant
Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament, 1987, i, també, Joan Anton CARBONEU,
.Desenvolupament de la indústria textil a Sant Feliu de Llobregat (1861-1923)., a CALVO
icur.I(1995), p. 405425.
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Curial, 1985, p. 104.
9. La informació de Pany 1838 és recollida a Joan Anton CARBONEU,
Estudi comparat de la industrialització de Sant Feliu
tMolinr deRei, 1988, I Premi llor en^ Sans (inMit); la de 1845, a M. Luz RETUERTA,=Lesprimeres indústries de la comarca. Estadístiques de 1844-1845., Butlletídel Centre &Estudis Comarcals ai?lBaixLlobregat,núm. 7 (1985), p. 4-6.
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un augment salarial. Aquesta acció, perd, no aparegué esponthiament, ja que, segons es recull en
la documentació, els obrers vaguistes seguien les indicacions d'una a assoc iac ió^^, de la qual es desconeix cap més informació." En qualsevol cas, cal parar esment en la precarietat de les condicions
de vida i de treball de la població obrera en aquest moment de transició econdrnica. Unes condicions que marcaven una existirncia difícil: habitatges amb poca salubritat, alimentació inadequada,
jornada laboral excessivament llarga, inseguretat en l'ocupació, salari molt baix, indefensió davant
la malaltia, l'atur o la vellesa, etc.''
Aquestes contradiccions socials donaran iioc a associacions netament obreres durant el Sexenni, en una conjuntura, d'altra banda, procliu a la seva manifestació. Així, l'any 1871, hi havia a
Sant Feliu dues societats obreres, de creació anterior, que en aquell moment no formaven part de la
Internacional.I3L'any següent, el jutge de primera instincia de Sant Feliu informava que ~cs'haviaassabentat que els afiliats a la Internacional, integrada per obrers i jornalers del camp, volien alterar
l'ordre p13blic~'~
a Sant Feliu; i, en aquest mateix ambient conflictiu, hi hagué també una vaga a la
fAbrica tesi1 de Manuel Bertrand, a qui alguns dels seus obrers van amena~ar.'~
Entre setembre
11. Arxiu Histbric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat (AHCSFLL), Fons Municipal, correspondencia (1861). Citat per J.
A. Carbonell a CALVO[cur.I(1995),p. 420.
12. Mancats d'obres que aportin una visió global sobre aquest aspecte, poden consultar-se algunes monograf~esterrit*
rials forca interessants com, per exemple, Joan SERRALLONGA,
"Lavida i la mort a la Catalunya treballadora: Osona, 1880-1920., a
,
materials i resposta obrera a la Catalunya contempordnia,Sant Quirze de
Joan SERRALLONGA;
Josep Lluís ~ M A R ~ NCondicions
MoYiments socials a Rew, 1808-1874.Dels moBesora, Associació Cultural Gombau de Besora, 1992; i també Albert ARNAVAT,
tinspopularsal sindicalisme obrer, Reus, Associació &Estudis Reusencs, 1992.
13. ia Federación (1872).
Origen i debat sobre la capitalitatcomarcal de Sant Feliu de Llobregat a l s e g l e m , Sant Feliu de Llo14. M. Luz RETUERTA,
bregat, Ajuntament, 1987, p. 16.
15. AHCSPLL, Fons Municipal, correspondencia (1872). Citat perJ. A. Carbonell a CALVO
[cur.] (19951, p. 421.
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del 1873 i maig del 1874 actui a Sant Feliu una secció local de la Intemacional,16de la qual, perb,
no es té cap més notícia que un ofici d'agost del 1874 del Govern Militar en qui. s'ordenava investigar sobre aquest nucli local proper a l'interna~ionalisme.'~
D'altra banda, l'activitat agriria en general travessi durant aquests anys una inestabilitat
constant. Els jornalers patien una situació de precarietat, i aixb origini llexisti.ncia de fórmules
associatives, sovint de caire mutualista, que reemplacaren progressivament la incidsncia d'altres
de mena beneficoreligiosa vinculades a l1Església.A Sant Feliu, durant aquests convulsius anys,
es crei, concretament el 1872, tal vegada recollint les influencies del Congrés de Treballadors
Agrícoles, celebrat feia poc a Barcelona, el maig del 1872,18la Societat &Obrers Agrícoles
de Sant Feliu de Llobregat i la seva rodalia, que es mantingué fins al 1875, any en qui. s'hagué de
dissoldre.l9
Amb la instauració de la restauració borbbnica el 1875, la situació social dels obrers s'agreuji
forca. Hi havia en aquells moments una malfianca notMa envers els sectors populars entre les classes benestants, que temien pel futur de l'estat liberal i l'ordre burges, atesa la intensa activitat
obrera durant el Sexenni, i que els va dur a articular fórmules de control forca intenses sobre l'obreri~me.~O
Un obrerisme enfrontat a una doble lluita: amb aquesta burgesia esporuguida que freni les
seves reivindicacions, per6 també amb un estat encara precapitalista i rep res si^.^'
L'obrerisme local, doncs, passi a activar una mena de camuflatge de les seves activitats amb
la creació d'associacions (,quepermetessin la realització d'activitats i la conformació d'una cultura
obrera)).22
Fou així com, tot i el ferreny control, els sectors populars santfeliuencs crearen, el 1881,
una associació que, des de bon comencament,va voler respondre en tot moment a les necessitats
específiques dels obrers i menestrals de la vila: l'Ateneu Lliure del Llobregat. Aquesta entitat doni
el contrapunt a una altra amb una significació ben diferent, el Casino Santfeliuenc, que, creada
16. Actas de 10s Consejos y Comisión Federal de la Región Espariola, Barcelona, 1970. Citat per J. A. Carbonell a CALVO
[cur.1(1995),p. 421.
17. Concretament es volia esbrinar -[...I dónde tiene la sociedad internacional sus oficinas y [...Ide dónde parten las órdenes para las imposiciones que hacen 10s obreros a 10s dueños [de la indústria textii de Manuel B e m ] y amenazando de
muerte a 10s obreros que no cumplan sus órdenes. (AHCSFLL, Fons Municipal, correspondencia 118743).
18. Emili GIRALT;
Albert BALCELLF;
Josep TERMES,
LOS moYimientossociales en Catalunya, Valenciay Baleares, Barcelona,
Nova Terra, 1970, p. 76.
19. AHCSFLL, Fons Municipal, Correspondencia (1872-1875).
20. GIRALT;
BALCELLS;
TERMES
(1970), p. 8: -El obrerismo tendrá que luchar en un doble frente: el Iógico que le ofrece la
burguesía ante sus reivindicaciones y el que le presenta el Estado, quien no estando totalmente identificado con la burguesia, sino bajo una mentalidad pre-capitalista, ve solamente la agitación obrera bajo el prisma del orden público y quiere resolver 10s conflictes con procedimientos preferentemente represivos. Y todavía cuando la burguesia habrá perdido u olvidado su vocación reformista, el obrero hallará frente a si el egoismo patronal y el reaccionarisme del estado aliados en un
frente Único..
21. Segons h g e l Duarte i Joan Serrallonga, els dos objectius prioritaris de la burgesia catalana van ser: d'una banda, .trobar formes de representativitat que fessin innecessari el recurs a les classes subalternes en els debats polítics del nou regim-; i,
d'altra banda, $a desarticulació política dels sectors populars, per la qual cosa s'havia de desactivar el moviment republici i [...I
reprimir el moviment obrer.. ~ p u d h ~DUARTE,
el
Joan SERRALLONGA,
.Una aproximaci6 a l'obrerisme osonenc en el darrer quart
[CUL],Osona i Catalunya al segle XIX.Estudis d%ist6ria,Vic, Eumo Editorial; Centre d'Estudis
del segle m o , a Jordi FIGUEROLA
Socials &Osona, 1990, p. 187.
22. Joan Anton CARBONELL;
Maribel O&; Merce RENOM;Carles SANTACANA;
Gemma T m Ó , *Aproximacióa les formes i
evolució de l'associacionisme al Baix Llobregat, en el marc de les transformacions sdcio-econhiques i polítiques de l'epoca,
segle m-1930., a CALVO
[tur.] (19951, p. 693.

93
L'ASSOCIACIONISME OBRER: DE LA REsIsT~NcIAAL SINDICALISME...

el 1879, aplegava bona part dels propietaris, els industrials, els funcionaris i els professionals liberals i que resti situada en un espai ideoldgic conservador.
La fundació d'ateneus obrers va ser un fenomen est& per tot Catalunya; al Baix Llobregat,
l'associacionisme ateneista prengué un fort impuls.23A Sant Feliu, 1'Ateneu es va plantejar un doble
objectiu: d'una banda, esdevenir un mitji d'~dnstrucciÓn,solaz, esparcimiento y recreo" i, d'una altra, vetllar pels interessos morals i materials de la comarca. No només per les finalitats preteses
-reflectides en les activitats i serveis-,24 sinó per la seva composició obrera,251'Ateneu Lliure del
Llobregat s'integra dintre del grup d'associacions culturals adregades a ualiunyar els obrers del vici,
I'alcohol i el renec tavernari i de la temptació de pecar. i pretenia .fornir-10s els elements que els
havien de permetre [als obrers] a desenvolupar-se en la
L'obrerisme es va manifestar amb 1'Ateneu especialment, perb no només amb aquest; es crearen, així mateix, altres associacions, de caire eminentment cultural. Tal va ser el cas d'El Mutuo
Apoyo, una associació coral d'inspiració claveriana i amb plantejaments mutualistes que tingué
els seus precedents locals en el Cor de Sant Feliu, format el 1861, i que desemboci, passats els
anys, en una altra important associació local, La Unió Coral, que va promoure, d'engi de la seva
creació el 1892, activitats fonamentalment culturals i recreatives, perb també amb un fort component de sociabilitat: semblantment al Casino i I'Ateneu, també disposava de cafe, organitzava excursions, etc.27
D'altra banda, quan al camp santfeliuenc es patiren els efectes de la crisi agriria de Pany 1880,
es crearen dues associacions d'obrers agrícoles: la Germandat d'Obrers Agricultors de Sant Isidre
Llaurador i la Unió de Treballadors Agrícoles. L'any 1882, perb, es va dissoldre una associació local
anomenada Lliga de Viticultors Rabassaires, la creació de la qual, perd, hom desconeix.
Progressivament, el r2gim afeblí el seu control social i tendi vers una certa tolerincia. Dues fites importants van ser l'aportació de dues normes legals: primer, el 1887, una nova llei d'associa~ i o n si ,el~1890, a cirrec dels liberals de Sagasta, una nova llei electoral que establia el sufragi uni2 3 Vegeu, especialment,CARBONELL;
O*
OM; SANTACANA;
S BO, a Cavo [cur.I (1990, p. 681 i s. Pere Sou destaca la imporiincia dels ateneus i els centres culturals dintre del panorama associatiu baix Uobregatí i, alhora, aquest dintre del marc de la
província (So3,p. 168): .Cap comarca prdxima a la capital de Catalunya, llevat del Vaiiks Occidental,la supera en nombre d'ateneus..
24. Les activitats promogudes per I'Ateneu tenien un doble vessant: el recreatiu -ball, teatre, cafk, etc.- i el cultural
-conferkncies, biblioteca i, especialment, I'escola prdpia.
25. Malgrat no tenir la documentació patrimonial de I'entitat sobre els seus socis i mancats, doncs, d'una anPlisi acurada
sobre la seva composició en aquests anys, hi ha referencies posteriors que confirmen que la composició majorit3ria estava integrada per obrers, com ara una informació, el 1900, de l'alcalde clinistic de la vila, Josep Ricart i Roca, al Govern Civil, en la qual
defmeix els socis de I'entitat com a obrers (AHCSFLL, Fons Municipal, correspondencia [19001).
26. Pere ANGUERA,.Els Ateneus en la Catalunya vuitcentista", a Associacions. Cultura i societat civil a Catalunya,Tamgona, EI Mkdol, 1994.
27. Hom pot consultar, sobre El Mutuo Apoyo per exemple, Agustí GARCW,
~Aproximaciónal asociacionismo mutualista
santfeliuense: el caso de La Unió Coral en el período 1875-1923., a Congrés Internacional d'Histdria. Catalunya i la Restauració (1875-1923),Manresa, Centre &Estudis del Bages, 1992, p. 515-518; sobre la presencia claveriana al Baix Llobregat, Agustí
GARCIA,
.L'Eco de Euterpei els cors de Clavé al Baix Llobregat (1861-1880)~,
Materials delBaixLlobregat,núm. 1(19941, p. 67-69;
.ElCoro~.Centanys d'assoctacionisrneaSantFeliu de
i, també, sobre La Unió Coral, Pilar A N T O h ; Enric FERW; Agustí GARCIA,
Llobregat (1892-19921,Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament, 1992.
28. Vegeu-ne I'interessant estudi de Manuel Ramón ALARCON,El derecho de mociación obrera en Espalia (1833-1900),
Madrid, Ediciones de la Revista del Trabajo, 1975.

versal masculí. En aquesta nova conjuntura d'obertura política, els lligams entre els sectors republicans i obreristes bascularen progressivament vers una separació, fonamentada,segons Santiago Alb e ~ ~ení les
, ~profundes
~
modificacions esdevingudes en el camp de l'obrerisme: per l'escis desenvolupament cívic de l'obrerisme, per la creixenca lenta del socialisme i per la predncia de l'ideari
anarquista. En el cas de Sant Feliu, per la documentació de qui. hom disposa, sembla clar que cap
dels tres eixos argumentals hi són vilids. Tanmateix, resta pendent &analitzar si efectivament va
haver-hi dissociació -tictica o ideolbgica- entre l'obrerisme i el republicanisme locals. Aquest ú1tim, en qualsevol cas, va articular-se en un seguit d'agrupacions, totes de redu'ides dimensions i
amb una gran inestabilitat i discontinu'itat, aglutinades, perb, a l'entorn de dos nuclis ideolbgics: el
federalista i el fu~ionista.~~
Aquesta efervesci.ncia política de la fi del segle es mantingué i augmenti forca, amb el canvi
de centúria, i molt especialment durant la primera di.cada. L'activitat política local resti protagonitzada durant aquests anys per tres forces polítiques: els republicans catalanistes, els radicals i
els tradicionalistes -aquests dos últims fortament enfrontats entre si ideolbgicament i, adhuc,
fi~icament.~'
L'obrerisme local s'articulava encara a la primeria de segle amb un model de societat d'cfici, i és precisament el pas d'aquest model al sindicat únic el fet més destacable en la seva evclució. Aquest pas, l'articulació d'un sindicat únic, va ser mediatitzat políticament pels elements
radicals locals. De primer, partint de la seva prbpia agrupació, la Fraternitat Republicana Radical,
van crear, a comencaments del 1913, la Casa del Pueblo, i tot seguit, aquell mateix any l'instrument definitiu per articular bona part de l'obrerisme santfeliuenc: la Societat d'Oficis Varis -popularment coneguda com La Viria.32Aquest procés es va desenvolupar en una conjuntura
econbmica local difícil, de recessió en el tGxtil, que va generar un clima de conflictivitat.Aquesta
conjuntura favorable al reforcament obrer va ser emprada pel nucli radical per tal de menar un
sindicalisme de masses, radicalitzat i polititzat. Primerament, amb una intensa campanya propagandística i de conscienciació societiria i obrera en qui. foren presents ~compañerosde Barcelona~,on s'esperonava els obrers santfeliuencs a prendre part en els actes reivindicatius. El 1913
hi hagué una vaga del textil que sacseji Sant Feliu i comporti la paralització total de la produc-

29. SantiagoALB ERT^, El r~ublicaniS11Ze
catala i la Restauració rnondrquica (1875-19231,
Barcelona, Albertí editor, 1973,
p. 107 i 108.
30. Al iiarg d'aquesta decada, van apareixer els agrupaments poiítics següents: un Comite Federal de Sant Feliu de Llobregat (1890), una Unió Republicana (1895), un Comite Fusionista Local (1897) i un Centre Democritic Federal (1899)
El republicanisme catala a lafi del segle m,Vic,
(AHCSFLL, Fons Municipal, correspondencia (1895-18971 i h g e l DUARTE,
Eumo Editorial, 1987, p. 178).
31. El maig del 1911 es va produir una violenta topada entre els elements radicals i tradicionalistes que se saldi3 amb cinc
mom. Sobre les forces polítiques vegeu, per exemple, Maribel O&; Merce RENOM;
Gemma T R I Bdímits
~,
i contradiccionsdels
republicans autonomistes de Sant Feliu de Llobregat (1909-1914)~,a Col.loqui Internacional =Revoluciói socialismes,Barcelona,
Universitat Autbnoma de Barcelona, 1989, p. 255 i s.; Joan B. C w , El republicanisme lerrorwcista a Catalunya (1901-1923),
Barcelona, Curial,1986;i, també, Joan TARDA,Rq)2lbIicami catalanistesal BaizLlobregatapn'ncipisdesegle~,Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat; Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 1991.
32. Segons la informació tramesa per I'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat al jutge d'instrucci6 local, els membres de
La Varia són "procedentes de una asociación disuelta que se titulaba La Casa del Pueblo y a su vez esta procede de la Fraternidad Republicana Radical. (AHCSFLL, Fons Municipal, Comissi6 local de I'Institut de Reformes Socials [19131).

L'ASSOCIACIONISME OBRER: DE LA RESIST~NCIA
AL SINDICALISME...

L'acció radical, per6, s'amplil amb la diversificació de l'activitat industrial a Sant Feliu
ció
de Llobregat. Sota la direcció del líder radical local Remigi Roca i Jorba, es crearen dues noves
associacions obreres el 1914: La Unió &Obrers Meta1,lÚrgics Art Fabril i La Energia.34
A banda &aquestes articulacions obreristes menades pels radicals, es van desenvolupar a
Sant Feliu de Llobregat altres associacions obreristes, com ara la Societat Cooperativa La Fraternitat,
creada el 1894 i perllongada fins al 1912, i el sindicat &empresa El socorro Mutuo de San Feliu de
10s trabajadores de la Fábrica E G. Vila, el 1914.

L'activitat obrera a Sant Feliu, que va estar fortament polititzada, va derivar cap a una mena de
sindicalisme nou, arran de la vaga general del 1913, caracteritzada per la coordinació obrera, i que,
pocs anys més tard, després de la Primera Guerra Mundial, va deixar pas a un desencís de i'obrerisme polític que meni el transvasament dels obrers locals vers l'apoliticisme anarcosindicalista.

33. AHCSFLL, Fons Municipal,Actes de la Comissi6 Local de ¡'Institut de Reformes Social (1913). Pel que fa al desenvolupament d'aquesta vaga hom disposa de la crbnica a TARDA
(1991), p. 123 i S.
34. TARDA
(19911, p. 128 i AHCSFLL, Fons Municipal, Comissi6 Local de ¡'Institut de Reformes Socials (1914).

