Exposició:
EL MÓN DEL TREBALL INDUSTRIAL A LA CATALUNYA DEL PRIMER TERÇ
DEL SEGLE XX : LES LLAVORS DE LA REVOLUCIÓ
El procés d’industrialització iniciat a Catalunya a principis del segle XIX donà lloc a l’aparició d’un nou
tipus de treballador que vingué a substituir el tradicional artesà: l’obrer industrial. A diferència del pri‐
mer, aquest havia de vendre al propietari de la fàbrica
la seva força de treball a canvi d’un salari, del qual de‐
penia exclusivament per viure.
Al primer terç del segle XX, aquesta nova classe social
anirà prenent un paper cada cop més important en la
vida del país. El creixement econòmic augmentà el seu
nombre, en atreure més i més mà d’obra procedent del
món agrari espanyol per venir a treballar a Catalunya, a
la indústria i a les grans obres públiques com el Metro,
o l’Exposició Universal de 1929. La precarietat de les
seves condicions de vida, les llargues jornades laborals i
els exigus salaris actuaren en benefici de la seva radica‐
lització política.
Catalunya era el bressol de l’anarquisme ibèric sorgit al
segle XIX i Europa travessava en aquells moments per
un període de gran agitació, especialment a Rússia, on
havia esclatat la primera revolució socialista de la histò‐
ria. D’aquest clima revolucionari n’eren conscients els
mateixos industrials, els quals reaccionaren oposant‐se
frontalment a les reivindicacions obreres plantejades
pels sindicats, fet que donà lloc a un dels períodes soci‐
alment més conflictius en la història del nostre país. Les
llavors de la revolució estaven a punt de germinar.

• L’exposició:
La mostra pretén explicar el rerefons social que durant el període va propiciar la lluita dels obrers i
obreres catalans per unes condicions de vida i de treball dignes i per aconseguir el reconeixement dels
seus drets socials.

• Fitxa tècnica: característiques
― L’exposició consta de 75 còpies fotogràfiques emmarcades en 73 quadres, i dos plafons explicatius,
que han de poder ser penjats a una paret o superfície expositiva.
― La superfície necessària per exhibir l’exposició és d’uns 150‐200m2 de paret.
― L’exposició disposa d’un Catàleg, disponible a les llibreries de la Generalitat de Catalunya i a totes
les llibreries que ho demanin a la distribuïdora.
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― L’exposició va embalatjada en 3 grans caixes de trasllat (160x60x80 cm aprox. cada una)
― Com que els trasllats van a càrrec de l’entitat sol∙licitant cal preveure (—ateses les dimensions i pes
de les caixes de trasllat—), la utilització d’un camió de tipus mitjà amb plataforma elevadora.

• Condicions del préstec
― L’Arxiu Nacional de Catalunya cedeix l’exposició a les entitats que la demanin en el termes que pre‐
veuen les condicions generals de “Cessió en préstec d’exposicions de l'Arxiu Nacional de Catalu‐
nya”.
― El valor de la mostra a efectes de subscriure la pòlissa d’assegurança és de 4.900,‐ €
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