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INTRODUCCIÓ 
 

L’obra que presentem en aquest dossier, Barcelona a trenc d’alba, dibuixada per 
Alfons Font amb guió de Juan Antonio Dde Blas, és un còmic que s’inscriu en el 
gènere negre amb transfons històric. 

La proposta es presenta en dos dossiers separats: un quadern amb activitats 
adreçades a l’alumnat i un dossier per al professorat. 

El quadern per a l’alumnat vol ser una eina de suport per facilitar la comprensió 
lectora i del llenguatge del còmic, i potenciar la capacitat de l’alumnat per a produir 
textos i creacions plàstiques. Les activitats permeten treballar de forma paral·lela o 
conjunta els continguts que formen part del currículum de l’àrea de Llengües i de l’àrea 
d’Educació Visual i Plàstica. 

El repertori d’activitats és bastant extens i serà tasca del professorat valorar quines 
considera més adients per al grup. Abans de dur-les a la pràctica, haurà de tenir en 
compte els coneixements previs de l’alumnat sobre el llenguatge del còmic. 

Les aptituds de l’alumnat condicionaran la metodologia emprada. Hi ha activitats 
individuals i de grup, que poden variar en funció de la diagnosi prèvia del professorat. 
Les proposades per dur a terme en parelles o en grups facilitaran l’aprenentatge entre 
iguals i la gestió de les activitats a l’aula. D’altra banda, el treball combinat de text i 
imatges pot facilitar-ne l’adequació a l’alumnat nouvingut. 

El dossier que teniu a les mans, adreçat al professorat, s’estructura en quatre 
apartats. Els tres primers presenten la programació dels objectius i els continguts, i els 
criteris d’avaluació de la proposta. El quart apartat conté teoria sobre els diversos 
elements del llenguatge del còmic, orientacions didàctiques per desenvolupar les 
activitats i el solucionari.  

Finalment, el dossier es complementa amb una bibliografia de referència i dos 
annexos: un annex d’instruments per ampliar o confegir noves activitats i un altre sobre 
esdeveniments històrics: cronologia 1900-1930 i alguns textos sobre el cop d’estat de 
Primo de Rivera i sobre la situació de les dones al primer terç del segle XX. 
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1. OBJECTIUS 
 

Aquesta proposta didàctica es proposa tres objectius generals:  

• Desenvolupar, a partir de la lectura, la capacitat de comprensió i anàlisi dels 
aspectes relacionats amb l’estructura narrativa de les històries de ficció i del 
llenguatge i la tècnica del còmic. 

• Desenvolupar activitats i projectes que potenciïn les possibilitats expressives i 
comunicatives. 

• Afavorir la producció de textos i creacions plàstiques. 

Hi ha propostes d’anàlisi, per tal que l’alumnat sigui capaç de formular conclusions; 
propostes de síntesi, per tal d’aplicar aquesta habilitat a partir de la producció de textos 
i creacions plàstiques, i propostes de reflexió, per tal que els nois i noies siguin 
capaços d’emetre judicis argumentats. 

En aquest sentit, hem intentat potenciar: 

⎯ la comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals, valorant la lectura com a 
font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix, i consolidant 
hàbits lectors; 

⎯ la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual per comunicar-se amb els 
altres, per aprendre (en la cerca i elaboració d’informació) i per expressar les 
opinions personals; 

⎯ la utilització autònoma de les tecnologies de la informació i la comunicació per 
obtenir, interpretar i presentar diferents informacions i opinions. 

 

Objectius referits al llenguatge del còmic 

• Utilitzar les convencions icòniques i lingüístiques pròpies del còmic. 

• Analitzar i utilitzar les expressions facials dels personatges. 

• Entendre la representació de personatges, objectes i espais sota diversos 
enquadraments, plans i angles de visió. 

• Interpretar vinyetes amb eficàcia i identificar la varietat de recursos que 
contenen. 

• Utilitzar processos i tècniques de dibuix implicats en l'elaboració d'un còmic. 

• Produir textos dialogals i narratius. 

• Produir onomatopeies i comprendre les metàfores visuals i els símbols gràfics 
adequats a les imatges. 

• Conèixer alguns elements narratius i de muntatge específics del còmic. 

• Reconèixer les seqüències en la narració espaciotemporal. 
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2. CONTINGUTS 
 

Dimensió estètica i literària 

• Reconeixement del còmic com a font de plaer i d’enriquiment personal per tal de 
consolidar l’hàbit de lectura en les seves funcions utilitàries i de lleure. 

• Ús d’estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i a interpretar el text literari i 
audiovisual. 

• Identificació dels elements d’un còmic: personatges, argument, espai, temps, 
planificació, expressions facials, etc. 

• Utilització de la biblioteca del centre així com dels recursos TAC com a font 
d’informació sobre la lectura. 

• Lectura i interpretació d’obres artístiques i d’imatges, identificant i relacionant els 
aspectes formals, de contingut i contextuals. 

• Exploració dels possibles significats de les formes i les imatges segons el seu 
context expressiu i simbòlic. 

Dimensió comunicativa 

• Producció i composició de textos narratius, descriptius i expositius de forma oral i 
escrita, especialment exposicions senzilles i conclusions sobre les activitats i 
aprenentatges fets. 

• Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals. 

• Ús de la comunicació no verbal en la producció de creacions plàstiques. 

• Organització i valoració del treball individual per progressar en l’aprenentatge de 
manera autònoma i per a la millora personal, i del treball en equip per a la 
construcció col·lectiva del coneixement. 

Dimensió social i cultural 

• Anàlisi d’obres d’art del patrimoni cultural, situant-les en el context social i territorial 
d’on provenen. 

• Coneixement i utilització de la terminologia específica del llenguatge i la tècnica del 
còmic. 

• Comprensió i interpretació dels elements històrics presents en obres de ficció. 

• Cerca d’informació i hàbits de consulta per comprendre, comprovar i ampliar 
referències històriques presents en obres de ficció, mitjançant la consulta de llibres, 
enciclopèdies, revistes, diaris, pel·lícules, cercadors a Internet. 

• Reflexió sobre l'estructura i la dinàmica de les nacions, les societats i els territoris 
per analitzar la multiplicitat de factors que intervenen en els processos històrics. 

Conceptes específics del llenguatge i la tècnica del còmic 

• Els trets específics del llenguatge del còmic. 

• El contingut de la vinyeta: elements icònics i elements verbals. 

• La comunicació no verbal. 

• La vinyeta com a unitat de comunicació. 
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• L'enquadrament. 

• La parcialització de les imatges. 

• L'aspecte extern de la vinyeta: línia demarcatòria, forma i grandària. 

• Els formats de la vinyeta: vinyetes regulars, irregulars, verticals i horitzontals. 

• La planificació i l’angulació: tipus de plans i d’angles de visió. 

• Les expressions facials. 

• L'expressió del moviment: els símbols cinètics. 

• Els textos dialogals i els textos narratius. 

• Els globus: tipus de globus, l'ordre de lectura. 

• Les onomatopeies. 

• Els símbols gràfics. 

• La retolació expressiva. 

• La seqüència com a unitat narrativa. 

• Els canvis de temps i d'espai en les vinyetes. 

• Les el·lipsis narratives. 
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3. CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ 
 

Es valorarà el grau d'esforç personal per a dur a terme les activitats i per superar-se a 
sí mateix. Es tindran en compte els registres d'avaluació següents: 

• avaluació inicial de les activitats prèvies 

• avaluació sumativa de les activitats 

• el contingut i la qualitat del quadern de l’alumne 

• l'aplicació dels procediments en la realització de les activitats 

• la qualitat de la historieta 

• l'assistència a classe i la puntualitat 

• la cura dels materials 

• el grau de motivació 

• el respecte a les normes de convivència 

• la puntualitat en el lliurament dels treballs 

• les anotacions diàries del professorat 

Per fer l’avaluació inicial, servirà la primera de les activitats prèvies. S’hi podran copsar 
els coneixement previs de l’alumnat sobre el llenguatge del còmic i preveure dificultats 
i diversos ritmes de lectura i anàlisi. 

La realització de les activitats de l’apartat Després de llegir pot servir de pauta per a 
l’avaluació continuada i per fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

Per a l’avaluació final dels aprenentatges, es tindran en compte les exposicions orals 
realitzades sobre aspectes vinculats a la lectura i el lliurament del quadern amb les 
activitats escrites, prèviament seleccionades pel professorat. 

Cal planificar amb l’alumnat els objectius finals que es valoraran i la pauta per obtenir 
tant una autoavaluació com l’avaluació que realitzarà el professorat. El solucionari, que 
trobareu al final d’aquest dossier, us serà d’utilitat per a la comprovació de les 
activitats. 
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4. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. SOLUCIONARI 
 
ABANS DE LLEGIR 
 
1. DEFINICIÓ I ELEMENTS DEL CÒMIC 
1. 1. Parlar sobre els elements que hi ha en un còmic1. Demanar l’alumnat si han llegit 
còmics i quins. Fer-ne una llista col·lectiva. Demanar que portin a l’aula els seus 
còmics i, observant-los, que diguin tot el que hi veuen; mentre ho van dient, apunteu-
ho  a la pissarra, fins que surti el màxim d’elements. Els que no surtin, els podeu anar 
suggerint o evidenciant. 

Elements bàsics del llenguatge del còmic: vinyeta, planificació, angulació, 
personatges, objectes, escenaris, globus2 o bafarades, onomatopeies, línies de 
moviment (o cinètiques), metàfores visuals i signes gràfics, text dialogal, text narratiu. 

Definició: art seqüencial que presenta combinacions de textos i imatges en una 
seqüència deliberada. 

2. EL CÒMIC PER FORA 
LA COBERTA I LA CONTRACOBERTA 
2.1. 

 Textos Imatges 

Coberta Títol 

Autors 

Editorial 

Una persona amb un vestit fosc, una 
camisa clara i una corbata, també 
fosca, i amb guants foscos. Amb la 
mà esquerra s’aparta l’americana i 
amb la mà dreta treu una pistola. 

Llom Els mateixos que a la coberta. Cap imatge. 

Contracoberta Col·lecció Lavínia. 

Síntesi argumental. 

Breu ressenya sobre l’autor. 

ISBN i codi de barres. 

Imatge de fons en la qual es veu un 
carrer: edificis, un home i un gat. 

 

LES GUARDES  
2.2. A les dues guardes es veu la mateixa imatge. Hi ha tres cadàvers tapats a terra. 
Uns zeladors s’hi apropen per recollir-los i portar-los a l’ambulància. Hi ha policies i 
persones parlant, suposadament dels fets. Al fons es veu el port.  

 
 

                                                 
1 Utilitzarem indistintament còmic o historieta. 
2 Tot i que bafarada és el nom que s’ha usat tradicionalment en català, la traducció del castellà globus és 
la nomenclatura que s’ha imposat majoritàriament. 



12 
 

3. LES DADES BIBLIOGRÀFIQUES 
3.1. 

Títol Barcelona a trenc d’alba 

Autoria Alfonso Font 

Juan Antonio de Blas 

Editorial Glénat 

Col·lecció Lavínia 

Data edició 2007 

Direcció editorial Joan Navarro 

Traducció Jordi Piqué 

Disseny gràfic Luis Domínguez 

Retolació Idoia Iribertegui 

 

4. EL PRÒLEG I LES PÀGINES FINALS 
4.1. El pròleg està escrit pel guionista Juan Antonio de Blas. 

Lluís Companys (1882-1940). Advocat, defensor d’anarcosindicalistes, un dels 
fundadors d’Esquerra Republicana i president de la Generalitat de Catalunya durant la 
Segona República Espanyola, a la mort de Macià. Fou afusellat al fossar del Castell de 
Montjuïc el 15 d’octubre de 1940. 

Wilhelm Canaris (1887-1945). Oficial de la Marina Imperial Alemanya. Canaris va 
viatjar bastant per Espanya i va encapçalar els serveis secrets militars alemanys. Cap 
a la fi de la Segona Guerra Mundial va conspirar contra Hitler. Fou detingut per la 
GESTAPO i executat poc abans de la fi de la guerra. 

Antonio Escobar (1879-1940) Comandant de la Guàrdia Civil a l’època en què se situa 
el còmic. Durant la Guerra Civil va ser general de l’exèrcit republicà. 

Buenaventura Durruti (1896-1936). Líder del moviment anarcosindicalista. A 
Barcelona, enquadrat en la CNT, va formar el grup d’acció Los Solidarios, amb els 
seus companys Ascaso, Escartín i García Oliver. 

4.2. Entre el final del còmic i la contracoberta es veuen portades d’altres títols 
d’Alfonso Font i altres títols de la col·lecció. 

4.3. Resposta oberta. 

 
5. ELS AUTORS 
5.1. Resposta oberta. 

5.2. Aquesta obra té dos autors. Alfonso Font n’és el dibuixant i Juan Antonio de Blas 
n’és el guionista. 

Alfonso Font va néixer a Barcelona. Juan Antonio de Blas va néixer a Roa de 
Bastos, Astúrias. 
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Còmics d’Alfonso Font: John Rohner, marino; Historias negras i El as negro. 
Novel·les de Juan Antonio de Blas: Negro como la noche; La novela de espías y 
los espías de novela; La patria goza de calma. 

Les imatges les poden buscar amb el buscador d‘imatges de Google. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Resposta oberta. 
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DESPRÉS DE LLEGIR 
 
1. COMPRENSIÓ LECTORA 
1.1.  

 El protagonista de la història és el periodista Pere Marsé. Treballa al diari La 

Vanguardia. 

 Al port de Barcelona, l’estiu de 1923, es cometen 3 assassinats. 

 Un dels morts és l’alemany Klaus Meyer. 

 El director del diari, Pablo Borell, dificulta la investigació del protagonista i no li 

deixa publicar cap notícia sobre el cas de l’assassinat. 

 La Tranquilidad és un local dels anarcosindicalistes. 

 El Capità Canaris nega qualsevol relació amb el tiroteig al port. 

 L’advocat Lluís Companys ajuda el protagonista i li dóna una carta per al 

comissari Casal. 

 Pere Marsé visita el comissari Casal, que està escrivint una història del 

pistolerisme patronal a Catalunya. El comissari li proporciona informació sobre el 

Baró Koeining i en Klaus Meyer, assassinat al port. 

 Els ataca la Banda de Koening. 

 El comissari Casal dóna a Pere Marsé una pistola (una star del nou llarg). Li diu 

que vagi a escorcollar un palauet de l’Eixample. 

 Pere Marsé se n’emporta unes cartes. 

 El comandant ajuda el Pere Marsé es diu Antonio Escobar. 

 Les tradueix el pianista Konrad. 

 La doble personalitat del periodista Pere Marsé és Juan Camblor, exguerriler, 

periodista del diari anarcosindicalista Solidaridad Obrera. 

 L’advocat Nonell li demana les cartes. 

 Marsé es posa en contacte amb Monsieur Oriol, dels serveis secrets francesos. 

 Marsé se’n va dues setmanes a Premià de Mar (però torna a Barcelona abans) 

on l’espera la seva amant Sílvia, que és la dona del seu cap Pablo Borell. 

 Les cartes expliquen que hi ha una partida de metralladores Goering que seran 

carregades en un vaixell anomenat Kyos i portades fins a la frontera de Triestre. 
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D’allà passaran camuflades per territori austríac i seran lliurades a Munic, a la 

Bund Overland, tapadora de l’extrema dreta alemanya de Hitler. 

 Sí. Marsé li’n dóna una còpia. 

 Al moll, Marsé veu el capità Canaris dirigint l’embarcament de les metralladores i 

els anarquistes ajudant a carregar-les. 

 A la pàgina 41 es veu la celebració de l’11 de setembre, Diada Nacional de 

Catalunya. Es commemora la derrota del conseller Rafael de Casanova davant 

dels Borbons. 

 El comandant Escobar salva Marsé de la mort. 

 El comandant Escobar crema les metralladores que els anarquistes han robat i 

guardat en un magatzem al moll. 

 El general Primo de Rivera. 

 A la pàgina 49 veiem una nota de premsa que anuncia el cop d’estat del General 

Primo de Ribera i la instauració de la Dictadura. 

 A l’última pàgina veiem les forces militars comandades per Adolf Hitler, que troba 

a faltar les metralladores Goering. 

 Resposta oberta. 

1.2. Resposta oberta. 

 
2. ELS ESPAIS 
2.1. Espais exteriors: Barcelona, Premià de Mar, Munic. 

Espais interiors: despatx de Companys; casa de meuques; palauet de l’Eixample; 
casa on s’amaga en Durruti; casa de la Sílvia (Premià); casa del Pere Marsé; casa 
del Konrad, el pianista de la casa de meuques; despatx de Monsieur Oriol 
(consolat francès).  
Espais anomenats: Fàbrica de metralladores de La Vega a Oviedo; Ucraïna; 
Mèxic; Síria; Frontera de Triestre; Àustria; Baviera; Madrid. 

Descripció: resposta oberta. 

2.2. L’alumnat ha de col·locar el número corresponent a cada indret. 
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1. Barcelona  2. Premià de Mar 3. Madrid 4. Oviedo 5. Ucraïna 

6. Mèxic  7. Síria   8. Trieste 9. Àustria 10. Baviera 

 
3. ELS ESDEVENIMENTS HISTÒRICS 
3.1. A l’Annex 2. Esdeveniments històrics trobareu una Cronologia de 1900-1930 que, 
si ho considereu, podeu donar a l’alumnat. La cronologia està extreta i traduïda de la 
pàgina web http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/2492/buxaweb2-historia-
cronologia-portada.htm 

3.2. Podeu optar per fer-los buscar informació a la biblioteca o a Internet, o bé facilitar-
vos les que hi ha a l’Annex 2. Esdeveniments històrics sobre els dos temes per tal que 
facin un resum. 

 
4. EL PERIODISME 
4.1. L’edifici de La Vanguardia és al carrer Pelai, 28 de Barcelona. És al mateix lloc on 
era l’any 1923. Ho podem comprovar a la primera pàgina del diari del 13 de setembre 
de 1923. 

6 
7 

4 

3 

1 -2 

8 

9 

5 

10 
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5. LES VINYETES 
5.1. A primer cop d’ull pot semblar que el còmic té poques vinyetes, però en té 351. 

5.2. El número de vinyetes per pàgina és bastant regular. Oscil·len entre 6 i 10. Hi ha 3 
pàgines amb 6 vinyetes; 12, amb 7 vinyetes; 13, amb 8; 16, amb 9, i 2 amb 10. La 
majoria de pàgines tenen 9, 8 i 7 vinyetes. 

La pàgina que té més vinyetes és la 19, que en té 10. Excepte la vinyeta 9, la resta 
són plans curts i mitjans. La pàgina que en té menys és la 38, que en té 6. Conté 1 
gran pla general (GPG), plans mitjans i un pla mitjà curt. 

5.3. Totes les vinyetes són quadrades i rectangulars. N’hi ha de grans (les que 
representen grans plans generals o plans generals) i de més petites, que representen 
plans de detall (PD). El GPG de la pàgina 38 és una imatge en angle picat del moll de 
Barcelona. A la pàgina 39 veiem una petita vinyeta allargada amb un PD d’un puny 
que colpeja una porta.  

A la pàgina 10 hi ha una vinyeta sense requadre. Li serveixen de marc els quadres de 
les vinyetes anterior i posterior. 

5.4. La vinyeta 4 de la pàgina 15 té el mateix dibuix de la portada. La vinyeta 1 de la 
pàgina 7 reprodueix el dibuix de les guardes. 

5.5.  

Lloc Pàgina Vinyeta 

Port de Barcelona 

 

Voltants del port 

5 

7 

22 

35 

38 

39 

1 

1 

4, 8 

5 

1 

1 

Monument a Colom (lleons) 7 4 

Local anarquista La Tranquilidad 8 5 

Teatro Español 10 3 

Rambla 11 7 

Eixample 13 

15 

Últimes 

Casc antic 21 

33 

35 

42 

1, 2, 6, 8 

1 

4 

1, 4 

Una terrassa d’un cafè 23 1 

Barri de classe mitjana 26 6 
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Estació de França 27 1, 4, 7 

Pensió La Maña 30 Última 

Plaça Reial 35 3 

Barceloneta 36 4, 7 

Porta del local de La Vanguardia 37 6 

Vaixell Kyos 38 2 

Barri de la casa de Pere Marsé 39 6 

Escullera, far i vaixell Kyos 40 6 

Monument a Rafael de 
Casanovas 41 2, 4, 7 

Premià de Mar 28 1, 2 

 
5.6. Els espais que es poden reconèixer en el mapa són el port, la Rambla, l’Eixample, 
el casc antic, l’estació de França i la Barceloneta. 

 
6. ELS PLANS I ELS ANGLES DE VISIÓ 
6.1. Activitat experimental 

6.2. 

Tipus de pla Pàgina Vinyeta Descripció 

Gran pla general (GPG) 38 

40 

1 

6 

Port de Barcelona. 

Escullera i far. 

Pla general (PG) 5 

11 

1 

7 

Port de Barcelona. 

Rambla de les Flors. 

Pla sencer (PS) 

 

8 

39 

4 

5 

Marsé a La Vanguardia. 

Marsé posant-se el pijama. 

Pla de conjunt (PC) 8 

43 

8 

1 

Es descriu el local La Tranquilidad. 

Trobada al Palauet de l’Eixample. 

Pla americà (PA) 18 

36 

9 

2 

Comandant Antonio Escobar. 

Marsé i Sílvia a la terrassa de casa de 
Marsé. 
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Pla mitjà (PM) 15 

 

21 

4 

 

7 

Home de negre que amaga una pistola. 
També apareix a la pàgina 6. 

Anarquistes que reclamen les cartes a 
Marsé. 

Primer pla (PP) 25 

31 

4 

7 

Marsé amb una copa a la mà. 

Konrad, el traductor de les cartes. 

Pla de detall (PD) 16 

 

37 

7 

 

7 

Un puny colpeja la porta de casa de 
Marsé. 

Les mans de Marsé agafen uns 
documents. 

Angle frontal 
17 

43 

2 

3 

Homes de la Banda de Koening. 

L’advocat Nonell increpa Marsé amb el dit.

Angle picat 19 

43 

6 

6 

Marsé llegeix. 

L’advocat Nonell i els seus homes claven 
una pallissa a Marsé. 

Angle contrapicat 22 
 

39 

1 
 

9 

Els anarquistes s’espanten en veure 
Escobar. 

Marsé rep una carta. 

 

6.3. Resposta oberta. 
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6.4. 

 Tipus de pla 

Vinyeta 1 

Pla sencer; angle frontal. 

Vinyeta 2 

Pla mig; angle frontal. 

Vinyeta 3 

Pla de conjunt; angle contrapicat. 

Vinyeta 4 

Pla mitjà; angle frontal. 

Vinyeta 5 

Pla americà; angle frontal. 

Vinyeta 6 

Pla de conjunt; angle frontal. 

Vinyeta 7 

Pla mitjà; angle frontal. 

 
Vinyeta 8 

Pla americà; angle frontal. 

 

7. ELS PERSONATGES 
7.1. 

Protagonistes Secundaris De repartiment Figurants 

 Ajudants dels 
protagonistes Antagonistes Ajudants dels 

antagonistes   

Pere Marsé / 
Juan Camblor 

Lluís 
Companys, 
advocat. 

Comissari 
Casal, policia 
honrat. 

Comandant de 
la Guàrdia 
Civil, Antonio 
Escobar. 

Konrad, el 
pianista de la 

Buenaventura 
Duruti. 

Tomás, el 
Murciano. 

Wilhelm 
Canaris, de la 
Ambaixada 
alemanya. 

Baró Köening, 
protegit del 
general Milans.

La banda de 
Köening. 

Ernest, 
l’alsacià, de la 
banda de 
Köening. 

Anarquistes 
que ataquen 
Marsé. 

Klaus Meyer, 
mort al port. 

3 homes morts 
del port. 

Pablo Borell, 
subdirector de 
La Vanguardia. 

Secretària de 
Canaris. 

Meuca del 
carrer. 

Periodistes de 
La Vanguardia.

Grum. 

Persones que 
passen pel 
carrer. 

Anarquistes 
que carreguen 
el vaixell Kyos. 

Persones que 
estan als bars. 
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casa de 
meuques. 

Fotògraf de La 
Vanguardia. 

Sílvia, amant 
de Marsé. 

Monsieur Oriol 
del Deuxième 
Bureau de 
l’Ambaixada 
Francesa 

Advocat Carles 
Nonell. 

Cambrer de La 
Tranquilidad. 

Cambrer de la 
casa de 
meuques. 

Hitler. 

 
7.2. Podeu adreçar l’alumnat a les adreces web que hi ha a la bibliografia. 

7.3. 

Personatges femenins 

• Dona de l’estació (pàgina 7). 

• Dones que passen pel carrer (pàgina 8, vinyeta 5; pàgines 13, 14, 15 i 23. 

• Secretària de l’encarregat d’assumptes navals, herr Canaris (pàgina 10). 

• Una vella, una nena i una prostituta (pàgina 19). 

• Meuques en un prostíbul (pàgina 20). 

• Hi ha un cartell a la pàgina 21 en què s’anuncien Nodrizas. 

• Sílvia, casada amb Pablo Borell, sotsdirector de La Vanguardia, viu amb ell per 
mantenir les formes i és amant de Pere Marsé. 

• Dones al bar (pàgina 23). 

⎯ En aquesta història les dones tenen un paper totalment figuratiu, excepte el 
personatge de Sílvia.  

⎯ Tot i així, no fa cap acció que sigui important per al desenvolupament de la 
narració.  

⎯ Resposta oberta. Es pot fer una reflexió sobre la diferència entre el tractament 
dels personatges femenins i masculins que fan els autors. 

7.4. Per investigar com era la vida de les dones a l’any 1923, podeu proporcionar-los 
dues adreces web que hi ha a la bibliografia. A l’Annex 2. Esdeveniments històrics. Les 
dones durant el primer terç del segle XX, trobareu un resum de les informacions que hi 
ha en aquestes webs. 

7.5.  

Oficis Policies, guàrdies civils, cambrers, grums, enllustrador de 
sabates, persones que treballen a l’estació del tren. 

Oficis que no existeixen En aquella època, hi havia molts enllustradors de sabates, 
com el de la vinyeta 5 de la pàgina 23. Ara és un ofici 
pràcticament desaparegut. Se’n pot veure algun a les 
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Rambles de Barcelona. 

Els grums han estat substituïts pels missatgers. 

Descripció del vestit d’un 
personatge 

Resposta oberta. 

 

7.6. 

Informacions de les cartes Personatges relacionats amb les cartes i 
tipus de relació 

Les cartes informen de la compra de 
metralladores a una fàbrica d’Oviedo. 

També expliquen que el seu destí no 
és Síria, sinó que es carregaran a 
Barcelona al vaixell Kyos, que anirà 
fins a la frontera de Trieste. D’allà les 
armes passaran per territori austríac i 
es lliuraran a La Bund Oberland de 
Munic, tapadora de l’extrema dreta 
alemanya, darrera de la qual hi ha les 
SA (seccions d’assalt), moviment 
militarista que dóna suport a Hitler i al 
tinent general Ludendorff. Les 
metralladores es volen utilitzar en un 
PUSTCH per imposar la dictadura a 
Baviera. 

• Konrad, el pianista de la casa de 
meuques, li guarda les cartes a Marsé i 
les tradueix. 

• Buenaventura Durruti i els anarquistes 
volen les cartes. 

• L’advocat Nonell, amic del sots-director 
Borell també les vol. 

• Pere Marsé dóna una còpia de les cartes 
a El Murciano, perquè les doni a Durruti i 
una altra còpia a Monsieur Oriol, 
funcionari de l’Ambaixada Francesa. 

 

 

7.7. Es tracta de La banda negra. El origen y la actuación de los pistoleros en 
Barcelona (1918-1921). L’obra és una narració escrita per l’excomissari de Policia de 
Barcelona Manuel Casal, prohibida a la Dictadura de Primo de Rivera. Es va publicar a 
la Segona República i es va reeditar l’any 1977. Manuel Casal Gómez va ocupar els 
càrrecs de cap d’Investigació i Vigilància a València, Màlaga, La Corunya, Camp de 
Gibraltar i a la frontera vasco-navarra. En el llibre fa un repàs de l’actuació dels 
pistolers i recrea la vida de personatges com Bravo Portillo, el Baró de Koenig, Milans 
del Bosch, Arlegui, Martínez Anido, La Patronal i els Sindicats Lliures. Revela fets que 
va poder conèixer, com diu ell mateix "por razón del cargo oficial que tuve que 
desempeñar cerca de una de las autoridades que intervinieron directamente en tan 
bochornosos y escandalosos hechos". En la seva narració tracta de desemmascarar 
els tèrbols tripijocs del terrorisme patronal de l’època. 

LES EXPRESSIONS FACIALS 
7.8.  

Pàgina Vinyeta Personatge Expressió 

14 4 Comissari Casal Concentració 

17 2 Membre de la banda de Koening Mal humor, enuig 

17 8 Membre de la banda de Koening Mal humor 
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(el que duu un barret marró) 

19 10 Meuca Menyspreu 

21 7 Anarquistes Brutalitat 

22 1 Anarquistes Sorpresa i espant 

22 2 Pere Marsé Ràbia 

24 4, 8 Advocat Nonell Maldat 

30 5 Sílvia Sorpresa 

34 4 Buenaventura Durruti Enuig, ira 

37 3 El Murciano Ràbia 

39 2 Fotògraf Satisfacció 

39 8 Pere Marsé Son 

40 2 Pere Marsé Satisfacció 

43 3 Advocat Nonell Enuig, ràbia 

43 4 Pere Marsé Ironia 

43 4 Home de la banda de Koening amb 
barret 

Mal humor, enuig 

44 4 Advocat Nonell Desesperació, 
incomprensió 

49 2 Comandant Escobar, Pere Marsé Alegria 

50 7 Hitler Enuig 

7.9.  

Pere Marsé i les ulleres Pàgina 6, vinyetes 6 i 9; pàgina 7, vinyeta 6. Veiem Marsé 
mirant per sobre les ulleres. Això li dóna un aire pensatiu. 

Personatges fumant Pàgina 9, vinyetes 2, 4, 5, 6, 8. Expressions d’ironia i 
enuig. 

7.10. Resposta oberta 

Si voleu fer més activitats sobre les expressions facials podeu donar a l’alumnat un 
codi acceptat universalment per representar les expressions facials, que trobareu a 
l’Annex 1. Instruments per ampliar les activitats, juntament amb exemples diversos 
d’expressions facials. 
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ELS GESTOS I LES POSTURES DEL COS 
Dels moviments del cos, podem distingir entre gest i postura. 

El gest és un moviment limitat a una estreta gamma de moviments l’última posició dels 
quals és la clau del seu significat, com ara quan ens acomiadem i agitem la mà. Fem 
gestos,sobretot, amb les extremitats: braços, mans, cames i peus.  

Gestos 
 
 

Poder → 

 
 

← Alegria 
 

© Will Eisner. Cómic y arte secuencial. Norma Editorial. 

 
Postures 
La postura és un moviment 
seleccionat d’una sèrie de 
moviments relacionats amb una sola 
acció; la postura és el moviment 
congelat en qualsevol moment 
d’aquesta sèrie. Per exemple, quan 
ens posem les mans a la cintura. 

 
 

© Will Eisner. Obra citada 
La distinció entre postura i gest no és fàcil de definir només amb la cara. 
Normalment, la postura corporal i la gesticulació ocupen una posició preponderant 
respecte del text. 

7.11.  

Gest Pàgina Vinyeta Significat 

Mà al front, despentinant-se els cabells. 29 3 Preocupació. 

Espatlles encorbades. 31 6 Depressió. 

Encorbar les espatlles i obrir els braços i les 
mans. 

32 4 Emfasitzar. 

Assenyalar amb el dit. 32 5 Emfasitzar. 



25 
 

Mà oberta cap endavant. 32 7 Animar algú a fer 
alguna cosa. 

Punys a la taula. 34 4 Crispació, enuig. 

Puny mig tancat a la cara 34 6 Dubte, perplexitat. 

Dit aixecat. 34 7 Reclamar atenció. 

Mans obertes amb el palmell cap a dalt. 34 8 Demanar alguna 
cosa. 

Puny a la taula. 35 1 Amenaça. 

Rascar-se el cap. 35 2 Inseguretat. 

Cos cap endavant, puny que agafa 
l’americana, dit assenyalant. 

35 6 Amenaça. 

Dit aixecat.  36 2 Amenaça. 

Mans aixecades amb el palmell cap enfora. 37 9 Salutació. 
Reconeixement. 

La mà del Nonell indica que ha donat una 
bufetada a Marsé; a més, veiem les ulleres 
volant. 

43 2 Donar una bufetada. 

Dit assenyalant.  43 3 Amenaça. 

Pot ser que l’alumnat trobi aquests exemples en altres vinyetes. 

7.12. Resposta oberta. 

7.13.  Expressió 1: abatiment.  Expressió 2: ira, ràbia, enuig. 

Expressió 3: sorpresa, por. Expressió 4: pressa, persecució. 

Per si voleu explicar una curiositat sobre un gest ben habitual, aquí teniu la de la “V” 
de Victòria, que il·lustra com els gestos canvien de significat segons els països i les 
cultures: 

Winston Churchill va popularitzar el signe de la V com a senyal de la victòria durant la 
Segona Guerra Mundial. El signe era amb els dits índex i mig aixecats amb el palmell 
cap a fora. Aquest gest ja era popular a Austràlia i Gran Bretanya i s’interpretava com 
“amunt”. Amb el palmell cap a dins simbolitza un insult obscè, tal com es veu en el 
dibuix. 
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8. LES LÍNIES CINÈTIQUES 
Les línies cinètiques són convencions gràfiques que assenyalen la trajectòria dels 
objectes o els personatges. Són una senyalització gràfica de l'espai que recorre un 
objecte en un breu període de temps. La trajectòria del moviment pot ser dels objectes, 
dels personatges o de la seva mirada. Són representacions abstractes que el lector 
entén molt bé. 

En els inicis, eren intents desesperats per a representar el pas dels objectes mòbils 
per l'espai. Amb el temps es van tornar més refinades i estilitzades, inclús 
esquemàtiques. A les mans de dibuixants de fantasia heroica com Bill Everett i Jack 
Kirby, les línies es van tornar tan estilitzades que es diria que tenien vida i presència 
pròpia per sí mateixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bill Everett      Jack Kirby 

8.1.  

 Pàgina Vinyeta Descripció 

Efectes borrosos del 
segon pla 

42 

45 

 

46 

50 

3, 6, 8, 9 

1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

2 

4, 5 

 

Trajectòria 14 

16 

 
17 

30 

 

37 

1 

2 

 
7 

6 

 

3 

Una bala. 

Una pedra contra el vidre 
d’una finestra. 

Un cotxe. 

El llibre que Sílvia li tira a 
Marsé. 

El Murciano aixeca el cap 
del llit. 
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43 

 
47 

 
5 

 
6 

Cop de puny de Nonell 
sobre Marsé. 

Cop amb una pistola. 

Oscil·lació 21 

31 

 
34 

5 

3 

 
3 

Cos de Marsé sacsejat. 

Les cartes sacsejades per 
Konrad. 

Cossos de Sílvia i Marsé. 

Pols o núvols (que 
acompanyen la 
trajectòria) 

17 

26 

41 

42 

7 

6 

4 

2 

Moviment d’un cotxe. 

Moviment d’un cotxe. 

Trot dels cavalls. 

Moviment d’un cotxe. 

Contacte-Impacte 13 

45 

5 

1, 5, 7, 9 

Tret de pistola. 

Trets i impacte del trets. 

 
8.2. Goomer està fent saltirons i ha canviat de direcció. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
8.3. .  

Personatge 1 Està corrent bastant ràpid. 

Personatge 2 Està saltant desordenadament. Sembla que no pot controlar el seu 
cos o que no sap on va. 

 
8.4.  

Descripció del moviment de l’avió: L’avió s’està enlairant i fent un gir per canviar de 
direcció.  
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9. ELS TIPUS DE LLETRES 
9.1.  

 Tipus de lletra 

Diàlegs Lletra d’impremta amb majúscules. 

Textos narratius Lletra d’impremta amb majúscules. 

Onomatopeies Majúscules farcides amb colors diversos: blau, taronja, 
vermell, blanc, lila… 

Cartells publicitaris Majúscules i minúscules amb retolació molt expressiva. 

9.2. 

Pàgina Vinyeta Text del rètol o cartell 

6 5 D. Pablo Borell. Subdirector (cartell a sobre la taula). 

8 5 Rètol del local anarquista LA TRANQUILIDAD. 

10 3 Rètol a l’edifici: TEATRO ESPAÑOL. 

10 5 Embajada alemana. 

16 7 VERTRAULICH Confidencial (expedient del tràfic d’armes). 

19 9 Café concert GRAN IMPERIO. 

21 2 NODRIZAS. Principal. 

21 8 PRINCIPAL PALACE. Últimos días, etc. 

23 1 MAISON DORÉE. Restaurant. 

30 7 PENSION LA MAÑA; LOTERIA ADMNON Nº 26 2000000 
(milions de pessetes). Portal de casa del Konrad. 

 
9.3. Activitat lliure de creació plàstica. 

 

10. LES ONOMATOPEIES 
Will Eisner, excel·lent dibuixant i guionista nord-americà, i teòric del llenguatge del 
còmic, va dir que l’onomatopeia és l’intent desesperat de plasmar en el paper el vast 
univers sonor que ens envolta. En el còmic, les onomatopeies gaudeixen d’un 
tractament gràfic privilegiat i se n’inventen constantment de noves. 

10.1. En aquest còmic hi ha poques onomatopeies. Estan escrites en lletres 
majúscules farcides de diversos colors.  

L’onomatopeia que està dins un globus és: CLIC. 
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Onomatopeia Significat 

POWN! Tret. 

RRIIIIING! Truc del telèfon. 

CLIC Soroll d’una màquina fotogràfica en disparar-se. 

HA HA Riure. 

SKREEEEEE..! Derrapada d’un cotxe. 

BANG Tret. 

THUNK! Cop amb una pistola. 

POM! Truc d’un puny a la porta. 

TROM! Soroll de botes militars. 

CRAK! Trets de metralladores. 

CRAKATAK Trets de metralladores. 

10.2. Resposta oberta i imaginativa. 

  

11. ELS GLOBUS 
11.1. Gairebé tots els globus tenen formes arrodonides. Són rodons o el·líptics. A la 
vinyeta 5 de la pàgina 37 hi ha un globus totalment tallat. A la vinyeta 2 de la pàgina 45 
hi ha dos globus serrats que contenen símbols gràfics.  

11.2.  

Pàgina Vinyeta Personatge 

5 7 Klaus Meyer 

19 2, 3, 4 Pere Marsé 

38 4, 6 Pere Marsé (Vinyeta 4, pensament en off) 

39 8 Pere Marsé. 

40 1 Pere Marsé. 

11.3.  

Pàgina Vinyeta Personatge 

18 6 Comandant Antonio Escobar. 

28 3 Sílvia. 

37 2 Pere Marsé. 
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11.4. Els deltes dels globus tenen formes arrodonides, però són diversos pel que fa a 
la llargada; n’hi ha de molt petits i de molt llargs, com a les vinyetes 2 i 4 de la pàgina 
47 o a la vinyeta 4 de la pàgina 48. 

11.5. Els deltes que tenen forma de fletxa apareixen a la vinyeta 2 de la pàgina 28 i 
assenyalen cap al text d’una màquina d’escriure. L’altre és a la vinyeta 2 de la pàgina 
40 i assenyala el text de la carta de readmissió al diari.  

11.6. Resposta oberta. 

 

12. LES METÀFORES VISUALS I ELS SÍMBOLS GRÀFICS 
Les metàfores visuals són dibuixos que expressen estats d'ànim, vivències o 
situacions en què es troben els personatges. Contribueixen a l'economia de l'espai, 
perquè poden explicar coses que, si s'haguessin de dibuixar, ocuparien molt d'espai.  

Com en el cas de les onomatopeies, de metàfores visuals se'n poden inventar o 
reinventar. Quan un dibuixant inventa una nova manera de representar allò que és 
invisible, els altres ho adopten i, a poc a poc, els símbols s'incorporen al llenguatge del 
còmic. Com més dura una forma artística o un sistema de comunicació, més símbols 
acumula.  

El còmic és un llenguatge jove, però ja té un conjunt impressionant de símbols 
reconeguts. Aquest vocabulari visual disposa d'un potencial de creixement il·limitat, 
que varia d'unes cultures a les altres.  

12.1.  

Pàgina Vinyeta Significat 

7 7 Pablo Borell trenca l’article que ha escrit Marsé, molt enrabiat. 

35 6 Sílvia està molt enfadada amb Marsé. 

12.2. El text apareix a les pàgines 20 i 42 (vinyeta 1: nota musical dins del globus):  

Nadie sabe de dónde ha venido, ni cual es su nombre… ni dónde nació… Flor de Té, 
Flor de Té… Flor de té es una linda zagala… 

 

12.3.  

Símbols Frase 

!!? Qui són aquests? Què passa? 

12.4. Resposta oberta. 
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12.5. 

 

  

 

Dormir com un tronc. Treure foc pels queixals. Fer pudor. 

  

 

Pluja d’idees Està marejat. Està borratxo. 

 
 

Hi ha mirades que maten. Tenir una idea. 

 
13. ELS TEXTOS 
13.1. A la vinyeta 2 de la pàgina 15 Marsé diu: Doncs si te explico jo! El “te” hauria 
d’anar amb apòstrof: Doncs si t’explico jo!.  
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A la vinyeta 2 de la pàgina 7 hi ha un personatge que esmenta el Jutge Brosa (amb 
una essa), que és qui porta el cas dels morts al port. A la vinyeta 5 de la pàgina 24 
l’advocat Nonell diu que el Jutge Brossa amb dues esses) ha dictat el secret de 
sumari. 

13.2. En aquest còmic hi ha poc text narratiu. Quan n’hi ha, està col·locat en cartel·les 
rectangulars. En algun cas apareix sense requadre, com a la vinyeta 2 de la pàgina 10. 

13.3.  
Fatxenda: persona que tot ho fa per presumpció, per fer-se veure. 

Consolat: oficina d’un cònsol. 

Fonts fidedignes: informacions dignes de fe i de crèdit. 

Retrògrads: que van contra el progrés. 

Rabassaires: els qui conreaven un tros de terra a rabassa morta3. Membres de la Unió 
de Rabassaires. 

Ignomínia: menyspreu públic. Conducta, fet, que mereix el menyspreu públic.  

Aigües jurisdiccionals: denominació antiga de mar territorial o espai marítim sotmès a 
la sobirania d'un estat 

13.4. Resposta oberta. 

13.5. La frase que s’inventen significa que, si vols pau ,utilitzis nou parabellum, que és 
una munició per a pistoles, subfusells i carrabines. 

Canviar el final d’una frase feta o un refrany és una figura literària que s’anomena 
aprosdóqueton. 

La creació de nous finals per als refranys és una activitat de resposta oberta. 

 

14. LA NARRACIÓ I EL MUNTATGE 
En cada vinyeta trobem una representació de l'espai i el temps, però és en la 
seqüència, és a dir, en la successió de vinyetes, on l'acció es desenvolupa a través del 
temps. 

L'espai entre les vinyetes s'anomena blanc o carrer (en angloamericà, gutter). En 
aquest espai, la imaginació converteix dues imatges separades en una sola idea, 
establint la unió necessària perquè el fragment (vinyeta) esdevingui procés (narració). 

Per aquests carrers circula el temps i la nostra ment treballa 
com una intermediària entre l'autor i la seva obra, omplint els 
buits entre vinyetes com si fóssim productors de dibuixos 
animats. És una mena de màgia que només es dóna en els 
còmics. 

El còmic Barcelona a trenc d’alba pertany al gènere negre. El 
pare del gènere negre és Edgar Allan Poe (1809-1849) i el 
seu origen, el segle XIX. Poe va escriure les tres primeres 
històries en les quals el crim és l’assumpte central: Els 
assassins del carrer Morgue (1841), El misteri de Marie Roget 
(1842) i La carta robada (1849). Una gran i extensa llista de 
noms succeeixen Poe, entre els quals destaquen Arthur 

Conan Doyle (1859-1930) –creador del mític detectiu Sherlock Holmes–, Dashiel 
Hammett (1896-1922) i Agatha Christie (1890-1976), entre molts altres. 
                                                 
3 Contracte de conreu emfitèutic establert com a cessió d’un tros de terra per a conrear-hi vinya, amb la 
condició que el contracte restava dissolt en haver mort dos terços dels primers ceps plantats. (DIEC) 
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Un factor determinant en el naixement de l'estil i del desenvolupament del gènere és el 
llarg camí que va recórrer per a assolir unes característiques pròpies. Referent a això, 
cal esmentar els préstecs que va rebre d'altres gèneres propers, com ara la literatura 
gòtica o de terror (Mary Wollstonecraft, Barm Stoker, Howard Phillip Lovecraft), la 
d'aventures (Herman Melville, Joseph Conrad, Jack London, John Dos Passos) i el 
western (Francis Brett Farti, Ambrose Bierce i Zane Grey, entre altres). 

És important assenyalar que no és el crim mateix el que defineix al gènere, sinó el fet 
que el crim n’és el tema central, la seva raó d'ésser i la seva conclusió. 

Barcelona a trenc d'alba és un còmic que destil·la novel·la negra pels quatre cantons. 
A més, és gènere negre propi, ambientat a la Barcelona pre Guerra Civil, un dels 
moments històrics més efervescents de la ciutat, en plena crisi del pistolerisme, just 
abans del cop d'estat de Primo de Rivera. Europa acabava de sortir de la Primera 
Guerra Mundial i ja s'estava preparant el terreny per a la següent. En aquesta 
Barcelona convivien personatges cabdals per a la història del país com Durruti o 
Companys, i en aquesta Barcelona els ideals podien portar directament a la fossa amb 
un tret al cap. 

Alfonso Font i Juan Antonio de Blas ens introdueixen en aquesta atmosfera inquietant 
de la mà de Glénat, dins la Col·lecció Lavínia. La història d'intriga en què es veu 
implicat el periodista Pere Marsé està escrita correctament per de Blas, però és la 
narrativa i el dibuix d'Alfonso Font el que la fa realment atractiva. En Font és un geni i, 
juntament amb en Bernet, és un dels mestres de la narració gràfica a Catalunya, sense 
competidors al gènere negre, i amb pocs competidors en d'altres gèneres. Val molt la 
pena. 

14.1.  

X el suspens 

 la por que provoca ansietat en el lector 

X la intensitat de l'acció 

X la violència 

X l'heroisme individual 

X la lluita del "bé" contra el "mal" 

X la intriga argumental 

 l'ambició, el poder, la glòria i els diners com factors factibles que torcen el destí 
dels éssers humans 

14.2.  

X La novel·la d'acció amb detectiu-protagonista. 

 La novel·la des del punt de vista del criminal. 

 La novel·la des del punt de vista de la víctima. 

14.3. Resposta oberta. 
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14.4. L’estructura narrativa del còmic ve determinada pel tipus de format en què es 
publica. Barcelona a trenc d’alba es va publicar en castellà, amb el títol de Negras 
tormentas, als números 5, 6, 7, 8 i 9 de la revista Vinyetas, entre maig i octubre de 
1994. Llavors l’edició fou en blanc i negre. En l’edició actual en català es recupera el 
color realitzat per Font i el títol original. 

Es nota que es va publicar serialitzada en l’acabament d’algunes pàgines. Va haver-hi 
5 lliuraments. Feu notar que és possible que les pàgines 9, 18, 26, 34 i 46 siguin les 
finals d’episodi, ja que es donen canvis de temps i espai entre el final d’aquestes 
pàgines i les següents. 

14.5. Podem saber, aproximadament, quants dies transcorren entre el principi i la fi 
d’aquesta història observant els canvis de vestuari del protagonista i alguns indicadors 
de temps: dia/nit. Transcorren uns 9 dies. Observem els canvis a les pàgines 11, 19, 
23, 28, 30, 36, 40, 50. 

Entre el final de la història i l’epíleg passen gairebé 2 mesos. El cop d’estat de Primo 
de Rivera va ser el 13 de setembre de 1923 i l’acció de l’ultima pàgina transcorre el 9 
de novembre de 1923. 

14.6. A les vinyetes 1, 2 i 3 de la pàgina 6 hi ha un zoom d’apropament a la cara de 
Klaus Meyer. Entre les vinyetes 2 i 3 de la pàgina 32 hi ha un altre zoom d’apropament 
a la cara de Konrad, el pianista.  

14.7. 

Indicadors de temps i espai 

Pàgina 22 Pàgina 23 

Nit. Dia. 

Edifici Colom. Terrassa Maison Dorée. 

Marsé va vestit de marró. Marsé va vestit de blau clar. 

 

14.8. La història pot explicar-se en 5 o 6 vinyetes. 

LES SEQÜÈNCIES 
14.9. Resposta oberta. Per exemple: 

Títol Pere Marsé i Sílvia a Premià de Mar. 

Pàgines De la pàgina 28 a la pàgina 29. 

Indicadors de temps i espai Respecte a la seqüència anterior hi ha un canvi 
d’espai: de Barcelona a Premià. El mateix canvi és el 
que hi ha respecte a la seqüència posterior. 

Resum dels fets Pere Marsé se’n va a Premià a descansar i a 
escriure els seus reportatges, però decideix tornar a 
Barcelona davant la notícia que hi ha hagut un 
atracament del Banc d’Espanya a Gijón, en el qual 
han detingut Rafael Torres Escartín. Marsé vol anar 
a veure Durruti. 
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ANNEX 1. INSTRUMENTS PER AMPLIAR LES ACTIVITATS 
 
Apartat 6. ELS PLANS I ELS ANGLES DE VISIÓ 

 
Activitat 6.4 

 
Presentem una altra pàgina del còmic per si voleu ampliar l’activitat 
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7. ELS PERSONATGES 
 
Activitat 7.10.  
 
 

Codis d’expressions facials acceptats universalment 
 

Celles rectes 
 
Celles arrodonides 
 
Celles arrodonides i molt altes  
 
Celles arquejades cap avall 
 
Celles arquejades cap amunt 
 
Ulls tancats 
 
Ulls molt oberts  
 
Boca cap amunt  
 
Boca cap avall 
 
Boca molt oberta 
 
Boca en ziga-zaga 
 
Boca recta 

Serenitat, neutralitat 
 
Satisfacció 
 
Sorpresa, esglai 
 
Decepció 
 
Empipament 
 
Plor, riure, somni  
 
Sorpresa, esglai 
 
Satisfacció, riure 
 
Empipament, còlera 
 
Sorpresa 
 
Por 
 
Serenitat, neutralitat  

© Reyes 
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Activitat 7.10.  
 
Repertoris d’expressions facials que podeu proporcionar a l’alumnat per ajudar-

lo a fer les pràctiques. 
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Activitat 7.10.  
 

Exemples d’expressions facials 
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Activitat 7.10. 

 

Més exemples d’expressions facials 
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11. ELS GLOBUS 
Activitat 11.6. 

Repertori de globus per ampliar l’activitat 
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ANNEX 2. ESDEVENIMENTS HISTÒRICS 

1. Cronologia 1900-1930 

ANY CATALUNYA ESPANYA MÓN 

1901 

Fundació de la Lliga 
Regionalista. 
Triomf electoral del 
catalanisme. 
Vagues a les conques del 
Ter i Freser. 
Fundació de l’Escola 
Moderna. 

Fundació dels bancs 
Hispanoamericà i de Biscaia.

Mor la reina Victòria del 
Regne Unit. 
Fundació de l’Organització 
Internacional del Treball. 

1902 
Vaga general revolucionària 
a Barcelona reivindicant la 
jornada de vuit hores. 

Fi de la regència de María 
Cristina.  
Majoria d’edat d’Alfons XIII, 
rei d’Espanya (fins al 1931).
Reconeixement del dret de 
vaga. 

Acord anglofrancès. 
Fi de les guerres bòers. 
 

1903 

Fundación del CADCI, 
sindicat dels dependents del 
comerç i de la indústria. 
Vaga general a Reus. 

Primer govern Maura. 

Escissió del POSDR en 
menxevics i bolxevics. 
Els EUA controlen el canal 
de Panamà. 
Primer vol dels germans 
Wright. 

1904 

Escissió de la Lliga 
Regionalista. 
Atemptat contra Maura a 
Barcelona. 
Fundació de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i 
d'Estalvis. 

Llei del Descans Dominical. 

Entente Cordiale entre 
França i el Regne Unit. 
Guerra russojaponesa (fins 
al 1905). 

1905 

Incidents (assalt a la 
redacció) de La Veu de 
Catalunya i Cu-Cut.  
Inauguració de la línia de 
tren Sarrià-Barcelona, la 
primera electrificada 
d’Espanya. 
Construcció del Palau de la 
Música Catalana. 

  

Primera crisi del Marroc 
entre França i Alemanya. 
Independència de Noruega.
Derrota russa enfront el 
Japó. 
Primera revolució russa. 
Separació Església-Estat, a 
França. 
Einstein enuncia la teoria de 
la relativitat. 

1906 

Constitució de Solidaritat 
Catalana. 
La Pedrera, d’Antoni Gaudí. 
I Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana. 

Llei de Jurisdiccions. 
Final de la crisi marroquina 
amb la Conferència 
d'Algesires, en què Espanya 
aconsegueix un protectorat 
al nord del Marroc. 

Fundació del Partit Laborista 
britànic. 
Entra en servei el primer 
submarí alemany. 

1907 

Victòria electoral de 
Solidaritat Catalana. 
Prat de la Riba, president de 
la Diputació de Barcelona. 
Fundació de Solidaridad 
Obrera. 
Fundació de l’Institut 
d'Estudis Catalans. 

Picasso pinta Les 
senyoretes  
del carrer d'Avinyó, que 
canvia  la concepció de l’art 
modern. 

Creació de la Triple Entesa 
(Regne Unit, França, 
Rússia). 
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ANY CATALUNYA ESPANYA MÓN 

1908 
Derrota electoral de 
Solidaritat Catalana i victòria 
lerrouxista. 

  

Crisi balcànica per l’annexió 
de Bòsnia i Hercegovina per 
part de l‘imperi 
austrohongarès. 

1909 

Setmana Tràgica: vaga 
general i insurrecció popular, 
en protesta contra la guerra 
del Marroc.  
Severíssima repressió 
militar. 

Guerra al Marroc. 
Dimissió de Maura. 
Coalició 
republicanosocialista. 
Llei de vagues. 

F.T. Marinetti publica el 
primer manifest futurista. 

1910 

Fundació de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana . 
Constitució de la 
Confederació Regional de 
Treballadors de Catalunya, 
de tendència 
anarcosindicalista, que l'any 
següent configurarà la CNT. 

Govern Canalejas. 
Conjunció 
republicanosocialista. 
Pablo Iglesias, primer diputat 
del PSOE. 

Revolució a Portugal: 
caiguda de la monarquia. 
Inicis de l’art abstracte amb 
Kandinski. 
Exposicions cubistes a París.

1911 I Congrés de la CNT. 
Constitució de la CNT 
(Confederació Nacional del 
Treball) 

 Segona crisi del Marroc: 
Alemanya abandona 
definitivament les seves 
pretensions en aquest país. 
Itàlia envaeix Líbia. 
Revolució a Xina: 
proclamació de la república. 

1912 

Es descobreixen les sals 
potàssiques a Súria. 
Fundació de Catalana de 
Gas i Electricitat. 

Assassinat de Canalejas. 
Protectorat del Marroc. 

Guerres balcàniques (fins al 
1913) 
Acord naval anglofrancès. 
Enfonsament del Titanic. 

1913 
Aprovació de les Normes 
Ortogràfiques de l’Institut 
d'Estudis Catalans. 

  Crisi irlandesa. 
Segona guerra balcànica. 

1914 

Constitució de la 
Mancomunitat de Catalunya 
(sota la presidència d’Enric 
Prat de la Riba). 
Escissió a la UFNR i creació 
d'Esquerra Catalanista. 
Biblioteca de Catalunya. 
Època daurada del cinema 
català. 

  

Assassinat a Sarajevo de 
l’arxiduc Fernando de 
Àustria, hereu al tron 
austríac. 
Comença la Primera Guerra 
Mundial. 
Economia de guerra (fins al 
1919). 
Els EUA es converteixen en 
creditors de països 
europeus. 
Incorporació de la dona al 
món laboral. 

1915 Es crea l’Escola Montessori. 
Biblioteques populars.   

Itàlia i Bulgària entren a la 
guerra: Itàlia a favor 
d’Alemanya i Bulgària amb 
els aliats. 

1916 
La Lliga publica el manifest 
Per Catalunya i l'Espanya 
Gran. 

Aliança UGT-CNT. 

Einstein enuncia la Teoria de 
la relativitat. 
Naixement del dadaisme a 
Zurich. 
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ANY CATALUNYA ESPANYA MÓN 

1917 

Assemblea de 
Parlamentaris: moviment 
dels partits d'oposició a la 
monarquia. 
La Lliga Regionalista dóna 
suport al sistema de la 
Restauració (participació en 
governs de Madrid) 
Mort d’Enric Prat de la Riba. 
Puig i Cadafalch, president 
de la Mancomunitat.  
Moviment de protesta obrera 
davant l’encariment de la 
vida. 
Vaga general dels 
ferroviaris. 

Crisi d’Estat. 
Per primera vegada hi ha 
ministres catalanistes al 
govern. 
Vaga general revolucionària 
a tot l’Estat. 

Revolució Russa.  
Entrada dels EUA a la 
guerra. 
 

1918 

Crisi econòmica de 
postguerra (fins al 1923). 
Comença l’època del 
pistolerisme i l’assassinat 
polític (fins al 1923) 
Campanya pro Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

Govern nacional de Maura. 
Creació dels Sindicats Únics.

Fi de la Primera Guerra 
Mundial. 
Guerra civil a Rússia (fins al 
1921). Execució del tsar i la 
seva família. Constitució del 
govern bolxevic. 
Concessió del sufragi femení 
(a dones de més de 30 anys) 
en el Regne Unit. 

1919 

 
Elaboració d’un Estatut 
d’Autonomia per a Catalunya 
que el règim no accepta. 
Vaga de La Canadenca a 
Barcelona, que acaba en 
vaga general. 
 

Aprovació de la jornada de 
vuit hores. 
Fundació del banc Central. 
Creació dels Sindicats 
Lliures. 
 

Mussolini funda els fasci di 
combattimento, una 
organització paramilitar. 
A. Drexler funda el Partit 
Obrer Alemany, origen del 
partit nazi. 
Creació de la Societat de 
Nacions. 
Expansió econòmica 
americana. 
Fundació de l’Organització 
Internacional del Treball 
(OIT). 

1920 

El governador de Barcelona 
Martínez Anido dissol la 
CNT. 
Fallida del Banc de 
Barcelona. 
Violència social creixent a 
Barcelona.  
Assassinat de l'advocat 
laboralista F. Layret. 

  

Concessió del sufragi femení 
als EUA.  
Ocupació de fàbriques a Itàlia.
Breton publica el manifest del 
surrealisme. 

1921 Cambó, ministre d’Hisenda. 
Increment del pistolerisme. 

Segon govern Maura-
Cambó. 
Assassinat de Dato. 
Llei de Fugues. 
Fundació del Partit 
Comunista d’Espanya 
(PCOE). 

Creació del Partit Nacional 
Feixista a Itàlia. 
Hitler es converteix en el líder 
del Partit Nazi. 
Primera emissora d’ona 
mitjana als EUA. 
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ANY CATALUNYA ESPANYA MÓN 

1922 

Fundació d’Estat Català. 
Creació d’Acció Catalana. 
Creació de la Unió de 
Rabassaires. 

Subsidi de maternitat. 

Establiment de l’Estat Lliure 
d’Irlanda. 
Marxa sobre Roma: Mussolini,
cap de govern a Itàlia. 
Fi de la guerra civil russa. 
Fundació de la Unió de 
Repúbliques Socialistes 
Soviètiques (URSS) 
Revolució turca. 
Independència d'Egipte, amb 
presència militar britànica fins 
l'any 1954. 

1923 

Cop d’Estat del general 
Primo de Rivera a 
Barcelona.  
Assassinat de Salvador 
Seguí, el Noi del Sucre. 
Vaga general contra la 
dictadura (UGT no s’hi 
adhereix). 

Cop d’estat i establiment de 
la Dictadura militar 
conservadora de Primo de 
Rivera. 
Fi del sistema polític de la 
Restauració.  
Directori militar. 

Cop d’estat fracassat de Hitler 
(el putsch de la cerveseria, a 
Munic). 
Fleming descobreix la 
penicil·lina. 

1924   
Persecució i il·legalització 
dels partits polítics i 
sindicats obrers (CNT). 

Mort de Lenin i ascens al 
poder de Stalin. 

1925 
Dissolució de la 
Mancomunitat de 
Catalunya. 

Desembarcament 
d'Alhucemas. 
Directori civil. 

Hitler publica Mein Kampf, on 
exposa la doctrina nazi. 

1926 

Complot de Prats de Molló 
(temptativa fracassada de 
Macià d’envair militarment 
Catalunya). 

Fi de la guerra al Marroc. 

Cop d’estat a Portugal. 
Conveni internacional per a la 
supressió total de l’esclavitud.
Don Juan, primer film sonor. 

1927   Creació de la Federació 
Anarquista Ibèrica (FAI). 

El cantor de jazz, d’A. 
Crosland, primera pel·lícula 
sonora (parlada i cantada). 
Es crea l’Acadèmia d’Arts i 
Ciències Cinematogràfiques 
de Hollywood. 

1928  Neix la lliga espanyola de 
futbol. 

Inici de la col·lectivització del 
camp a l’URSS. 
Primeres proves de televisió. 

1929 

Inauguració del metro de 
Barcelona. 
Exposició Internacional de 
Barcelona. 

Revoltes estudiantils. 

Crack de la Borsa de Nova 
York. 
Comença la crisi econòmica 
mundial. 

1930   

Dimissió de Primo de 
Rivera. 
Fi de la Dictadura. 
La monarquia intenta tornar 
a la situació parlamentària 
de 1923, però fracassa. 
Pacte de San Sebastià 
entre republicans i 
socialistes espanyols i el 
catalanisme d’esquerres. 

Inici de la depressió 
econòmica mundial i 
polítiques autàrtiques en els 
règims feixistes. 

 
Extret de: http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/2492/buxaweb2-historia-

cronologia-portada.htm 
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2. El pistolerisme 
El pistolerisme va ser un fenomen propi dels anys compresos entre el 1919 i el 1923 a 
l'Estat espanyol. 

Va tenir una importància especial a Catalunya, on es va produir després de 
l'espectacular ascens numèric de l'afiliació de treballadors al sindicat de la CNT 
(Confederació Nacional del Treball) durant 1918 i 1919. 

La Federació Patronal, a més d'intentar una política de total intransigència enfront de 
les demandes obreres, va finançar una onada d'atemptats contra els quadres 
sindicals. 

Les bandes de pistolers van comptar amb la 
protecció dels governadors civils del moment, 
el comte de Salvatierra, el general Martínez 
Anido i del cap superior de la policia Miguel 
Arlegui. Fins al 1920 els pistolers, sota el 
comandament successiu de Bravo Portillo i el 
baró de Köning, van actuar amb una relativa 
independència. 

Després, l'aparició dels Sindicats Lliures va 
significar, a part de la continuació del 
pistolerisme, un intent de dividir el moviment 
obrer. Van assassinar, entre molts d'altres, els 
caps sindicalistes Pau Sabater el 1919, 
Evelino Boal el 1921 i Salvador Seguí El Noi 
del Sucre l'any 1923. 

També hi va haver l'actuació de grups terroristes i de pistolers de bàndols pròxims a la 
CNT, el que es va anomenar anarquisme terrorista. Aquests van assassinar, entre 
d'altres, el mateix Bravo Portillo l'any 1919, el comte de Salvatierra el 1920 i el 
president del govern Eduardo Dato el 1921. 

En conjunt hi va haver a Barcelona 109 atemptats socials l'any 1919 i 304 l'any 1920. 

Sota la Segona República encara es va produir algun rebrot del pistolerisme dels 
Sindicats Lliures, com en el cas de la banda de Francisco Blasco a Badalona. 

Extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Pistolerisme 
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3. Llei de fugues 
És coneix com a llei de fugues la pràctica consistent en simular la fugida d'un detingut i 
abatre'l a trets amb aquesta excusa. 

Va ser ideada el 1920 pel governador civil de Barcelona Severiano Martínez Anido. Va 
ser molt usada a l'Estat espanyol, especialment entre els anys 1920 i 1923, per a 
reprimir el moviment obrer i anarquista. El seu punt àlgid va ser en 1921. 

Es considera que Gregori Daura Ràdua, militant de la CNT, mort el 5 de desembre de 
1920, va ser la primera víctima de la llei de fugues. 

Miguel Primo de Rivera, en una carta de 1920 a Eduardo Dato, aleshores president del 
govern espanyol, li deia: “Comprenc que l'instint de defensa busqui mitjans 
extralegals... Una redada, un trasllat, un intent de fuga i uns trets començaran a 
resoldre el problema.”  

Extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_de_fugues 

Dades dels morts i ferits en la repressió patrono/militar del període 1919 - 1923, dins 
del qual succeïren accions de la "llei de fugues". 

Any Morts Víctimes 

1919 10 24 

1920 42 108 

1921 96 172 

1922 27 32 

1923 31 59 

Extret de: http://www.veuobrera.org/00finest/llei-d-f.htm 
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4. La dictadura de Primo de Rivera 
La dictadura de Primo de Rivera fou el règim polític 
autoritari que s'instaurà a Espanya entre el 13 de setembre 
del 1923 i el 28 de gener del 1930 sota la direcció del 
general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja i l'acceptació 
per part del Rei Alfons XIII. 

Enmig d'una situació social amb tensions revolucionàries 
(creixement del proletariat industrial i la concentració 
urbana, creació del Partit Comunista d’España el 1921, 
nombrosos episodis d'enfrontaments entre patrons i obrers, 
etc.), una crisi econòmica des del 1919 a causa de la 
contracció dels mercats europeus durant la Primera Guerra 
Mundial i la commoció de la societat que provoquen els 
fracassos de la política colonial espanyola al Marroc 
(desastre d'Annual el 1921), es produeix el cop d'estat del 
general Primo de Rivera, capità general de Catalunya, que provoca la dimissió del 
Govern de García Prieto. 

L'alternativa autoritària per resoldre els problemes del país comptà amb el suport de la 
monarquia d'Alfons XIII, de l'exèrcit i la burgesia, dels terratinents i de l’església. 

El règim nasqué amb la pretensió de constituir-se en un sistema de govern estable, 
amb fonaments constitucionals propis, influït per les maneres del feixisme italià, tot i no 
identificar-s'hi. 

En una primera etapa (1923-1926) s’establí un Directori militar (integrat per 9 generals 
i 1 contraalmirall) que, en el terreny social, restablí l'ordre públic en base a una forta 
repressió del moviment obrer i la prohibició dels drets públics, els partits polítics i les 
organitzacions sindicals. 

A nivell polític, es creà la Unión Patriótica, mena de partit únic que pretenia fonamentar 
el règim. Les Corporaciones, organitzacions de caràcter estrictament laboral, pretenien 
substituir els partits polítics a la manera del feixisme italià. Per últim, es creà un àgil 
sistema d'administració central, provincial i municipal. 

El 20 de març del 1925 es suprimeix la Mancomunitat de Catalunya i es prohibeix l'ús 
de la llengua i la bandera catalanes a l'administració i a la vida pública. 

També el 1925 es produeix el 
desembarcament a la badia d'Alhucemas, a 
la Regió del Rif marroquí, que culmina amb 
la fi de la Guerra del Marroc. 

Després de la substitució del Directori 
militar per un Consell civil el 1926, es crea 
una Asamblea Nacional Consultiva que el 
1929 prepara debades un Anteproyecto de 
Constitución de la Monarquía Española, 
que fracassa per la caiguda de la Dictadura 
el 1930. 

Una greu crisi financera, incidint sobre un 
règim molt deteriorat per l'oposició de les oligarquies polítiques, les forces 
republicanes emergents i els moviments obrers, decideixen el Rei i els comandaments 
militars de retirar el suport a Primo de Rivera, el qual dimiteix el 28 de gener del 1930. 
És nomenat per substituir-lo el general Berenguer. 

Extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera 
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5. Les dones al primer terç del segle XX 
Antecedents 
Fins a principis del segle XX, la dona fa la seva historia en el silenci. Aquesta dona 
havia estat relegada socialment i públicament, confinada a la llar i, doncs, exclosa de 
l’experiència històrica, reduïda fins aleshores a l’experiència masculina.  

[…] 

La Revolució Industrial, conseqüència i causa de importants canvis en els àmbits 
científics i tècnics, accelerà el procés de marginació de la dona atribuint-li els rols 
sexuals d’esposa i mare. Es desvinculà la llar del món de la producció, perquè les 
feines domèstiques no es consideraven productives i no proporcionaven beneficis. 
Això comportà una separació radical del món dels homes i el de les dones, el dels 
adults i el dels nens. Les dones van deixar de tenir prestigi en el treball artesanal, 
comercial i agrícola, en què -fins aleshores- havien col·laborat homes i dones. Les 
dones de la burgesia es van convertir en “nines de saló”, objectes passius que 
complaïen la cavallerositat el nou home burgés. I les dones de la classe obrera van 
començar a incorporar-se al treball de les fàbriques, de forma lenta i amb dificultats, 
obligades por les necessitats econòmiques. 

En aquest context, durant el primer terç del segle XX, sorgiren altres pensadors que, en 
contraposició a la idea de la inferioritat de la dona, argumentaren que les dones no 
eren inferiors, sinó diferents. 

Es va anar considerant un estereotip femení amb una sèrie de components 
psicològics, temperamentals i d’aptituds que feien la dona un ser diferent de l’home, i 
aquests estereotips determinaven el seu paper a la societat. Aquesta concepció va 
conduir a la visió sexual de les funcions socials o divisió d’esferes: es reservava a 
l’home l’esfera pública, és a dir, la producció, la cultura i la política; i a les dones, 
l’esfera domèstica. 

La maternitat i la família, doncs, es convertiren en els horitzons màxims d’activitat i 
d’expressió femenina i la funció reproductora es convertí en la principal identitat 
personal i social de les dones. 

Des de posicions més progressistes, alguns homes i dones criticaren la relegació 
social de la dona argumentant que el fet de ser mare no podia anular la dona com a 
individu. En aquesta direcció es manifestà Carmen Karr, directora de la revista 
FEMINAL, que defensà a principis del segle XX l’ampliació de les opcions que s’oferien 
a les dones i les estimulà a formar-se culturalment i professionalment. 

[…] 
La dona i el món laboral 
Durant el segle XX la majoria de les dones que treballaven ho feien per estricta 
necessitat i, fins al segle XX, el treball de la dona no es veu com una mostra de la seva 
voluntat d’independència econòmica i social. 

En els àmbits burgesos, el treball extradomèstic era inadmissible ja que impedia el 
correcte desenvolupament de la funció maternal i familiar. 

En els àmbits obrers i populars, el treball de la dona fora de casa es veia com una 
pèrdua del respecte i del poder de l’home. En la pràctica quotidiana dels obrers, hi va 
haver una hostilitat constant envers la dona treballadora, que era acusada de 
prendre’ls els llocs de treball als caps de família. Alguns sectors obreristes, en lluita 
per una societat més igualitària, començaren a plantejar la igualtat de sexes i, doncs, 
el dret de la dona al treball assalariat. El moviment anarquista, majoritari en l’obrerisme 
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català, en el congrés de Saragossa (1872) va fer una declaració en favor del dret de 
les dones al treball.  

També el pensament socialista va reconèixer el dret de la dona al treball com a base 
per a la seva independència. La socialista catalana Maria Pi de Folch denuncià els 
desavantatges que sofria la dona treballadora: categories inferiors, doble jornada 
laboral, tensions a la llar i empitjorament de la situació domèstica. 

La doble jornada laboral de la dona treballadora a la fàbrica i a casa era una realitat, ja 
que eren ben pocs els marits que compartien les tasques domèstiques. 

Malgrat aquesta acceptació generalitzada d'una ideologia contrària al treball 
extradomèstic d’una dona, la mà d'obra femenina va anar augmentant durant tot el 
segle XX. El panorama laboral de la dona a la Catalunya contemporània es 
caracteritzava per una contínua segregació ocupacional que la conduïa als llocs de 
treball menys qualificats i pitjor remunerats i una escassa obertura de les noves 
professions a les dones, les quals s'ocupaven de les feines més properes als treballs 
domèstics.  

Els sectors productius que van incorporar un nombre més elevat de dones, al llarg del 
segle XIX i bona part del segle XX van ser el tèxtil, la confecció de vestits i roba blanca i 
la indústria paperera. El seu suposat baix rendiment i el seu més alt absentisme 
laboral van justificar sempre una gran discriminació salarial. Durant bona part del segle 
XX, el salari de les dones va ser entre un 50% i un 60% inferior al dels homes.  

La dona també va participar en els conflictes laborals, tot i que va tenir un paper 
secundari, excepte en alguns casos com Teresa Claramunt o Federica Montseny. Les 
xifres indiquen que, en els sectors de la producció amb més participació femenina, la 
taxa de sindicació no era inferior a la d'altres sectors amb majoria masculina.  

Els primers intents organitzatius de la dona treballadora van girar entorn als nuclis 
anarcosindicalistes de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE), 
organisme adherit a l'Associació Internacional de Treballadors (AIT). 

El sindicalisme va conèixer una gran onada expansiva durant les primeres dècades del 
segle XX, i el nombre de treballadores afiliades va augmentar notòriament. L'any 1913 
es va fundar el Sindicat de l’Art Fabril de la Constància, de caràcter anarquista; les 
dones formaven la part més gran dels 11.000 afiliats. Però els sindicats van continuar 
sent governats exclusivament per homes, fins i tot els majoritàriament femenins.  

Al marge de l’anarcosindicalisme, va ser el sindicalisme catòlic el que va organitzar un 
major nombre d'obreres a Catalunya. L'any 1910 es va crear el Sindicat Barceloní de 
l’Agulla, amb la intenció de donar suport a les cosidores a domicili i millorar així les 
seves condicions materials i morals.  

Les dones van participar en les vagues per defensar les seves reivindicacions laborals. 
Especialment significativa va ser la participació de les dones en la vaga tèxtil de 
Barcelona l'any 1913, coneguda 
com “vaga de la constància”, en la 
qual el nombre de dones en vaga 
(56.788) va sobrepassar el d'homes 
(23.286). També està documentat el 
suport en massa de les dones a la 
vaga tèxtil de Sabadell de 1910 i a la 
vaga de Reus de 1915, que va ser 
iniciada per les obreres.  

Les dones no es van limitar a 
intervenir en els conflictes laborals, 
sinó que van protagonitzar tot un 
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seguit de protestes socials relacionades amb l'escassetat de menjar, l’apujada dels 
preus i l'empitjorament de les condicions de vida. Tant en el segle XIX com en el segle 
XX, es van produir nombroses protestes de dones que exigien l’abaratiment de les 
subsistències. 

A l'estiu de 1909, a Barcelona, la participació de la dona en els successos de la 
Setmana Tràgica va ser evident. Les dones es van aixecar contra les quintes, en 
defensa dels interessos de les famílies obreres, i volien evitar la marxa dels seus 
homes al Marroc com a soldats, fet que implicava un notable trastorn econòmic per a 
les famílies obreres. Hi ha nombroses referències en els diaris de l'època sobre la 
participació femenina en la crema de convents, la construcció de barricades i les lluites 
al carrer. 

  
Algunes dates significatives 
1900 - Llei protectora del treball de dones i 
nens. Establí el descans obligatori de 
l’obrera durant quatre setmanes, ampliables 
a sis, després del part, amb l’obligació de 
conservar-li el lloc de treball. 

1902 - Real decret sobre jornada màxima de 
11 hores en el treball de dones i nens. 

1906 - Un grup de dones catalanistes crea la 
revista Or i Grana. 

1909 - Fundació de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. 

1910 - Creació del Sindicat Barcelonès de L’agulla. 

- Llei que suprimeix els obstacles legals per a l’entrada de les dones a la 
Universitat. 

1912 - Llei que prohibeix el treball nocturn de dones i nens. 

- Creació de la Federació Sindical d’Obreres. 

1918 – L’Estatut de Funcionaris accepta l’entrada de dones a la Funció Pública. 

1928 - Llei que equipara legalment la treballadora a domicili i a la fàbrica. 

1929 - Real Decret que organitza el subsidi obligatori de maternitat. 
 

Adaptat de: http://sesentitats.org/web/socials/nosaltres_dones_en_progres/historia_de_la_dona.php 

 


