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Presentació

Amb aquest llibre, des de la Secretaria de la Dona de la CONC volem
fer un reconeixement a l’Aurora Gómez, la que en va ser responsable i una
de les impulsores. Per totes nosaltres, les que hem tingut l’oportunitat de
compartir amb ella moments de treball i de lluita i les que estem intentant
seguir el seu camí, l’aurora és i ha estat la companya, l’amiga, aquella dona
en la que ens volem emmirallar.

Rosa Bofill
Responsable de la Secretaria
de la Dona de CCOO de Catalunya

Hi ha dones que lluiten un dia,
i són bones;
hi ha dones que lluiten un any,
i són millors.
Hi ha les que lluiten molts anys,
i són molt bones.
Però hi ha les que lluiten tota la
vida.
Aquestes són les imprescindibles.
Emma Abella

(…amb permís de Bertolt Brecht)

L’Aurora i dones com ella han fet de CCOO un sindicat de dones i homes,
un sindicat que ha incorporat les lluites de les dones per la igualtat efectiva
en l’agenda sindical i que està avançant, encara que de vegades tinguem
la sensació de que ho fa amb una lentitud exasperant, cap a la incorporació
de dones a tots nivells de representació de forma paritària.
Sabia treballar col·lectivament, és un dels valors que destaquen totes
les persones que la van tractar més, i això és una virtut que massa sovint
escasseja. Per ella les companyes i els companys van ser importants i en les
diferents responsabilitats que va assumir sempre va saber teixir una xarxa
de col·laboradores, així com ella va saber col·laborar quan era una altra la
persona responsable.
Ella va ser tres voltes lluitadora: sindicalista, comunista i feminista. Tot i els
desencontres que en algun moment es van poder generar, ella va lligar els
seus tres compromisos i va veure que les seves militàncies es complementaven
i es necessitaven per enriquir-se mútuament.
La Secretaria de la Dona té entre els seus objectius fer visibles les militàncies
de les dones. Volem fer-les presents, anomenar-les, fer-les visibles perquè
volem aprendre dels seus encerts i dels seus errors. Des d’aquí en nostre
reconeixement a totes elles.
Rosa Bofill
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La seva germana,
una relació molt especial

Capítol I
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Introducció

«L

levo gafas desde que tenía
tres años y el hecho de llevarlas desde tan pequeña
ha sido como un factor de protección
de mi familia hacia mí, y más en una
época en que la gente llevaba gafas
pero de más mayor». Aquest petit defecte físic a la vista1, segons l’Aurora,
va ser un fort condicionant del seu
paper dins la família. Entre això i el
fet de ser la germana petita, tenia la
sensació d’haver estat una mica protegida i consentida. Per exemple sempre es trobava que s’havia de reprimir
d’alguna manera en els exercicis físics,
ja que encara que ja no li agradessin
gaire, havia de vigilar de no trencar-se
les ulleres. La seva germana gran, la
Mari, també es trobava amb el mateix,
que s’havia d’aguantar de no donar-li
cap bufetada. «El otro día explicaba
mi madre que incluso yo pegaba a
mi hermana, en vez de pegarme ella
a mí que era la mayor, ella no decía
nada y se aguantaba porque no se
atrevía a volverse», explicava l’Aurora
reconeixent el seu paper de germana
petita una mica desobedient i picaro1

na. L’Aurora feia amb ella el que volia.
N’era conscient i se’n va aprofitar tot
el que va poder: «Aquí todos están
por mí, pues saca lo que puedas»,
reflexionava ja d’adulta.
L’Aurora va néixer nou anys després
de la seva única germana, amb els
pares ja una mica grandets. Per això
diu que va ser la seva germana, la
Mari, qui pràcticament la va criar i
educar. Recordava que en la seva relació com a germanes es notava molt

L’Aurora tenia estrabisme ja que se li va danyar el nervi òptic a conseqüència d’una otitis
quan tenia dos anys.

tant la diferència d’edat com el fet de
la responsabilitat que la seva germana tenia cap a ella: “Había aspectos
que mi madre delegaba en ella.”
A més, recordava ser una càrrega
també per als amics i amigues de la
seva germana, que no tenien més
remei que incorporar-la als seus
equips de joc. Fins i tot li va tocar
fer d’espelma en els primers festeigs
de sa germana. I encara que sabia
que es tractava d’una reminiscència
d’una època, el cert és que d’aquesta
circumstància en tenia un record un
pèl desagradable: «Lo recuerdo como
una cosa que no me gustaba, yo me
sentía incómoda. Lo hemos hablado
con mi hermana muchas veces y ella
no me tiene ningún rencor ni nada,
ella dice que era la época y si las
amigas de ella iban con su madre,
¡pues mira, ella iba con su hermana!».
El seu cas va ser diferent al de la resta
de noies. Com que la mare no volia
ni podia acompanyar sa germana a
festejar amb el seu xicot, la feien anar
encara que al dia següent tingués
escola. No era habitual que les noies
d’aquella edat sortissin a la nit, però:
«¡Algún respiro tenía que tener la
chavala!», deia l’Aurora comprenent
11
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que la seva germana treballava a la
botiga familiar, una lleteria, i que tenia
un horari molt esclau. No sabia exactament què era això de fer d’espelma,
però ho intuïa i tenia clar que no anava
al cinema perquè volgués sinó perquè
sa germana no anés sola. I encara que
li compressin caramels i la tractessin
amb estima, l’Aurora només recordava que no estava còmoda i que, arrel
2

d’això, se li van treure totes les ganes
d’anar al cinema. Per sort, tot aquell
esforç no seria en va, perquè aquell
noi amb qui festejava la seva germana
es convertiria ben aviat en el seu cunyat, en Juan Cervantes, amb qui des
d’aleshores i per sempre va tenir una
excel·lent relació.
Aquesta relació natural de “germana gran” i de “germana petita” es va
mantenir sempre i va ser també la Mari
qui va estar al seu costat dia rere dia
des del primer moment en què diagnosticaren a l’Aurora la malaltia que
va acabar amb la seva vida, el passat
4 de setembre de 2006.
L’Aurora sent haver tingut aquest suport incondicional de sa germana des
de sempre però sobretot a partir dels
anys d’adolescència en què la relació
va esdevenir més igualitària. És quan
ella té quinze anys i la Mari 24. Així
com de petites la relació era més distant i no acabava d’haver-hi confiança
del tot ni massa confidències, a partir
del moment en què la seva germana es
casa comencen a tenir una relació més
de “tu a tu” i comencen a explicar-se i a

La segona lleteria que van obrir l’any 1957 es trobava al carrer Josep Anselm Clavé, 44,
davant mateix del mercat de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat.
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preguntar-se més coses mútuament.
La Mari, a diferència del que farà
l’Aurora, havia seguit les pautes tradicionals: s’havia casat i havia optat
per deixar els estudis i seguir amb el
negoci familiar. I, encara que la decisió
de sa germana havia estat bastant
voluntària, ella s’havia creat la seva
pròpia opinió al respecte: «Para ella
eso siempre ha sido una frustración
porque a mi hermana le gustaba estudiar y le gusta estudiar.»
La Mari deixa l’escola amb tretze
anys i el pare i la mare decideixen
muntar-li una segona lleteria, que quedaria al seu càrrec, en un altre carrer
del barri2. «Entonces ella no fue capaz
como yo de rebelarse. Yo casi llevaba
el mismo camino, pero sin embargo

Introducció

dije que no y planté mi camino... por
lo menos por eliminación, ja, ja!». I
és que és per eliminació com creu
l’Aurora que va decidir moltes coses
de la seva vida: «Yo no he hecho las
cosas porque me haya trazado hacer
una cosa y haré esto, sino al revés. Lo
que se me trazaba para hacer y no
estaba de acuerdo no lo hacía y entonces hacía otra cosa». Ella, i més veient
l’exemple de la seva germana, tenia
clar que no volia treballar la quantitat
d’hores que exigia una botiga. Sabia
que havia de treballar i viure d’alguna
cosa, però també sabia que volia
estudiar perquè intuïa que d’aquesta
manera seria més independent de la
seva família.
Aquesta divisió de trajectòries entre
elles dues les va portar a tenir una
valoració de les coses molt diferent.

No obstant, encara que de vegades els
punts de trobada en algunes qüestions
eren difícils, l’Aurora reconeixia que el
posicionament de la seva germana li
va servir sempre de moltíssima ajuda.
Ho relacionava amb el fet que, en el
fons, la seva germana li donava suport
davant del seu pare en tot allò que ella
mateixa no s’havia atrevit mai a fer, com
era rebel·lar-se a allò establert en aquella època a la seva condició de dona:
«En el momento en que mi hermana
se casa y se va de casa se independiza
de mi padre que, para hablar en plata,
ya he dicho varias veces que era muy
autoritario. Y entonces ella desde su
independencia, su propia casa y su
propia vida, en lo que pasaba en la mía
opinaba y siempre a favor mío». La Mari
tot i que estava casada i vivia sota un
altre sostre continuava estant vinculada
a la família. Per això, l’Aurora deia que
com que la Mari podia opinar des d’una
certa distància, li donava suport en tot
el que podia de manera indirecta.

La complexa relació amb el
pare		
Segons l’Aurora, en la relació amb el
seu pare hi havia moltes esbroncades
polítiques o més aviat generacionals:

«Él veía que yo me escapaba, que no
seguía los canales que él pensaba
que yo debía seguir como casarme y
tener un negocio». I ella no va seguir
cap dels dos: ni va continuar el negoci
ni es va casar. «Todavía pienso que no
me he casado por llevar la contraria
a mi padre», reconeixia rient-se de
la reacció contrària que li provocava
la relació amb son pare. De fet creia
que van ser justament aquests tipus
d’enfrontaments amb ell, els que la
van fer decantar per una vida més
independent a la família, treballant
de manera assalariada, demostrant
així d’aquesta manera que sense ells
també podia viure. A més, també veia
que el negoci dels seus pares era molt
esclau en horaris i que requeria molt
de temps de dedicació.
«¡Siempre digo que mi padre quería más a las vacas que a sus hijas!»,
bromejava l’Aurora reconeixent el molt
que li agradava al seu pare l’ofici de
vaquer i tot el temps que hi dedicava.
Per això, del que sempre es queixava
és de no haver tingut fills barons que
haguessin pogut continuar la tradició
familiar i el negoci. La qual cosa tampoc hagués pogut ser, com ella deia,
tal com van evolucionar les coses en el
13
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món de les vaqueries i lleteries a meitat
dels anys seixanta3. Començaven a ser
indústries molestes per la pudor que
feien els animals. També s’implantaven
indústries embotelladores i la gent
començava a tenir neveres que facili-

taven la conservació. Això va portar a
grans canvis en els hàbits quotidians
que feien que la gent deixés a poc a
poc de comprar llet a diari per més
comoditat. L’Aurora veia que tot aquell
món i aquell negoci s’acabaven i que
era el final d’una manera de treball
que necessitava innovar-se. Només
hi havia dues opcions: o fer-se accionista d’una indústria lletera o canviar
d’orientació el negoci. I això últim és
el que el seu pare tenia projectat per
ella. Se li havia ficat al cap muntar
una carnisseria4 per a la seva filla i
donar-li una nova orientació al negoci.
Aprofitant que tenien diferents locals
es tractava de tornar a reproduir el
cicle del qual venien: la producció i la
comercialització.
Però això a l’Aurora no li feia cap
il·lusió i menys encara que fos el
seu pare qui marqués les pautes a
l’hora de posar el nou negoci. Amb
la qual cosa va optar per trobar la

3

«A partir dels anys seixanta, les vaqueries van iniciar el seu procés de davallada. La
societat canviava a marxes accelerades, cosa que conduïa a importants modificacions
en les pautes de consum i també en l’estructura urbana de la ciutat». MASCARELL i
LLOSA, Mireia (2003). L’Abans. El Barcelonès. L’Hospitalet de Llobregat. Recull gràfic
1890-1965. Ed. Efadós: El Papiol, pàg. 417.

4

«Hi havia famílies que s’havien especialitzat també en la cria d’animals per vendre als
carnissers». Ib., pàg. 417.

14

manera d’allunyar-se de tot això i,
d’aquesta manera, independitzarse també respecte d’ell. La manera
més fàcil i còmoda que va trobar va
ser treballar de manera assalariada
i tenia clar, per intuïció, que no
volia fer-ho a una petita empresa
sinó en un lloc gran. Perquè si no,
Sempre es discutien, tant el meu pare
com l’Aurora tenien molt de pronto. Eren
molts semblants, de caràcter eren clavats
però opinaven diferent perquè eren de
diferent generació. La prova que en el
fons es portaven bé és que l’Aurora es va
quedar a viure amb ells tota la vida, quan,
de fet, es podria haver independitzat, ja
que aleshores no hi havia problemes
d’habitatge. El meu pare, quan va veure
que el negoci no podia prosperar, i la veia
tan feliç treballant al banc, de seguida
va veure que tenia raó amb el que havia
decidit fer. Però, és clar, a la nostra família,
a la d’allà de Santander, tothom estava
acostumat a treballar per ell, tret d’alguna
època a l’estiu en què anaven a treballar
de jornaler per algun veí cobrant. Allà
tothom té quatre vaques, tothom té quatre
terres i treballen per a ells mateixos. I els
meus pares també, van venir aquí i també
van posar el seu propi negoci. Per això,
que ella no treballés amb ells, al meu
pare se li feia molt estrany per la tradició
familiar d’on venia.
Entrevista a la Mari Gómez, germana de
l’Aurora

Introducció

en el fons, acabaria sent el mateix
que tenia a casa, i en canvi ella el
que volia era trencar amb allò que
ja coneixia: «Para ir a trabajar con
un señor que tenía un taller de reparación de coches, ¡para eso me
quedaba en mi casa!». A la vegada
trencava amb tota una tradició.
L’Aurora tenia la sensació que
s’alliberava més essent assalariada
que no pas tenint un negoci o sent
propietària. I, a més, si ho era d’un
lloc gran on no conegués l’amo, del
tipus com la fàbrica Seat, per a ella
molt millor. Cal dir que en aquells
moments pensava més en la comoditat que això suposava que no pas
en alguna intenció més enllà. Era
més còmode i segur treballar en
un lloc amb molta gent on el protagonisme de l’amo o el propietari
es perdia. Això era ben diferent al
que hi havia a casa seva, tot un
projecte familiar. Mentre menjaven,
parlaven sempre del funcionament
del negoci. Fins i tot, recordava com
des de ben petita, amb sis o set
anys, ja reclamava més participació en la presa de decisions a casa
seva. En més d’una ocasió s’havia
sentit una mica exclosa com si no

comptessin amb ella: «Por ejemplo,
cuando abrieron la primera tienda,
yo me fui de vacaciones a Santander y cuando volví estaba la tienda
abierta. Entonces me enfadé con
ellos porque yo no había estado en
las obras». Com que sa germana
era més gran, d’alguna manera hi
participava una mica més. En canvi,
hi havia coses que l’Aurora ja les
trobava fetes. No ho recordava
com un gran trauma però sí que
recordava com es disgustava.
Tot i així, quan es tractava de coses
importants que no eren d’avui per
demà o quan prenien una decisió

sobre les noves inversions o compres
en parlaven obertament. De fet, reconeixia que, si haguessin volgut, tant sa
mare, com ella i sa germana, haurien
pogut decidir molt més respecte les noves propostes i possibles orientacions
del negoci. El que passava era que tant
sa mare com sa germana no volien
decidir. Ja anava bé que les decisions
les prengués el pare. L’Aurora tampoc
ho volia i pensava que era massa jove
per fer-ho i a més s’imaginava que
s’hauria pogut crear algun conflicte.
Finalment s’acaba produint un canvi
d’orientació del negoci però, anys més
tard, quan ja en tenia vint. Mentre el
15
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A partir d’un moment, cap a meitat dels
anys seixanta, la cosa es regularitza.
Després de munyir les vaques, et feien
portar la llet a la central lletera de la
Zona Franca, a l’ATO, on l’esterilitzaven. Després te la tornaves a endur a
casa, i la podies vendre, com sempre,
a granel. Això va ser només un temps,
fins que més endavant es va prohibir
del tot i ja no es podia vendre a granel
sinó que s’havia d’embotellar, que va ser
quan els meus pares van anar deixant
el negoci.
Entrevista a la Mari Gómez

seu pare havia anat abandonant els
pensaments de muntar-li la carnisseria, el mes de febrer de 1970 la
seva altra filla decideix donar el gir al
negoci amb el seu marit, Juan, en el
lloc de la segona de les lleteries: un bar
marisqueria davant el mercat de Santa
Eulàlia. Mentrestant, els seus pares
continuarien amb la primera botiga
fins que va arribar l’hora de jubilar-se
i tancar el negoci l’any 1978, quan es
va acabar el cicle familiar. Finalment,
per tant, el negoci de les càrniques
no va arribar a prosperar mai perquè
ella no en va voler saber res. Tot i així,
el seu pare ja estava content perquè
com a mínim la seva germana «ja es16

tava col·locada i havia muntat alguna
cosa», pensava l’Aurora. A més, el nou
negoci estava a un dels locals familiars
i es muntava amb un crèdit que ell
mateix els va deixar.

Emigració dels pares		
Al pare de l’Aurora també l’havien ajudat en els seus inicis. Ell havia arribat a
Catalunya a muntar un negoci i encara
que no tenia molts diners, no va arribar amb les mans buides. Disposava
d’allò que havia guanyat treballant al
seu poble, amb el dot que havia rebut
dels seus pares i sogres i, fins i tot,
amb un crèdit que li van deixar. Per
això quan, segons ella, el seu pare es
queixava dient que va haver de marxar del poble per arribar a Barcelona
sense conèixer ningú, ella sempre li ho
discutia. La seva filla petita li feia veure
que, realment, no havia vingut sense
res, a diferència de molta altra gent

del seu entorn que havien vingut «amb
una mà al davant i l’altra al darrere!».
A més, les raons que havien portat
als seus pares a emigrar de la seva
terra no es van donar per necessitats
econòmiques extremes, sinó més aviat
venien per una esbroncada familiar
amb l’avi relacionada amb la gestió
de les terres. 		
Abans de venir a Catalunya, els seus
pares vivien a Asón, una petita població del municipi d’Arredondo, situada
en una vall de Cantàbria. De les terres
que hi havia a banda i banda de la vall,
unes eren més bones i properes al riu
i altres eren més dolentes i de difícil
accés. El que va passar aleshores va
ser que l’avi va decidir quedar-se amb
les millors terres i el pare, com que era
més jove, es va haver de quedar amb
la resta. Així que els seus pares, cap
a l’any 1945, deixaven el seu poble
natal a Cantàbria i arribaven al barri

Quan vam obrir el segon negoci, l’Aurora només tenia sis anys, quina opinió havia
de tenir?! Si protestava perquè no li vam demanar la seva opinió amb sis anys, amb
això ja s’endevina el caràcter de reivindicativa amb què pujava. Era molt susceptible
perquè estava molt consentida i protegida, ella ho reconeixia després...
Entrevista a la Mari Gómez
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de Santa Eulàlia a l’Hospitalet de Llobregat amb intencions de muntar el
seu propi negoci. Sis mesos abans ja
ho havien intentat primer a Manises,
prop de València, però no els havia
sortit bé. Hi havien arribat sense
conèixer ningú i de seguida van veure
que no hi tenien futur. Quasi tothom,
finalment, acabava marxant cap als
llocs amb més gent i més possibilitats
com Madrid o Barcelona. A Catalunya
tampoc hi tenien gaires coneguts ni
familiars però sí que hi tenien un bon
contacte. Era un comerciant de bestiar
que anava i tornava de Catalunya
a Cantàbria sovint. Ell fou qui els va
trobar el lloc ideal on fins aleshores hi
havia hagut també una antiga vaqueria, al carrer Aprestadora, 128, quasi
fent cantonada amb el carrer Pareto,
en ple barri de Santa Eulàlia. Així que
ho llogaren i s’hi establiren.

El negoci lleter
Era d’aquells llocs en què habitatge
i negoci estaven junts, cosa que valorava molt el seu pare, per això, els
seus pares mai van acabar marxant
a viure al pis nou que es compraren
temps després a sobre mateix de la
segona lleteria. Encara que era un

espai en què estava tot barrejat i que
també tenia els seus inconvenients s’hi
trobaven força bé. Només entrar a la
casa hi havia una mena de magatzem,
després trobaves l’habitatge i al final hi
tenien la vaqueria que estava muntada
en un pati sense sortida per darrere.
Per això, l’Aurora sempre explicava
com a anècdota que les vaques passaven pel mig del menjador, matisant
que això no passava tots els dies: «Eran
vacas súper explotadas que entraban

en casa en un momento óptimo de
producción y cuando salían era para ir
al matadero. Por lo tanto, pasaba una
vaca sólo cada tres meses o más». Les
habitacions quedaven al pis de dalt i,
gràcies a això, tot el tema de la roba
quedava bastant independent. La càrrega i descàrrega contínua del menjar
per als animals provocava males olors,
però mai van tenir gaires problemes
amb el veïnat en aquest sentit. La
família que vivia al pis del damunt ja
17
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s’hi havien habituat. A més, com deia
l’Aurora, els negocis dels voltants també tenien la seva part molesta.
Aquell barri de l’Hospitalet on havien anat a parar els pares de l’Aurora,
a tocar de l’actual plaça Cerdà, era
un barri que començava a estar força
urbanitzat en aquella dècada dels 50.
Però la vida urbana encara estava molt
vinculada a la vida rural. Els primers
records que té de Santa Eulàlia és
que encara hi quedaven molts camps
i moltíssims solars buits. Els camps els

tenien ben a prop, només a creuar de
la Gran Via. Aquest caràcter semirural
del barri era adient a l’ofici del pare,
com el definia l’Aurora, «un ofici rural
però alhora urbà». Ella deia que el
seu pare era un ramader urbà perquè treballava en una zona urbana
però amb un ofici que tenia un origen
rural. D’aquesta barreja entre allò
urbà i rural, ella en tenia un record
molt dolç: «Un recuerdo que tengo
muy agradable de esa niñez es que
mi padre alquilaba algunos campos

El fet que marxessin va ser arran de les diferents visions i maneres de com portar el
negoci. El crèdit que li va deixar l’avi no era en diners, sinó que com totes les vaques
que hi havia a Barcelona les portaven comerciants de bestiar de Santander, amics
de l’avi, ell se’n feia responsable del pagament. O sigui que el meu pare va portar
les vaques que ja tenia, les que li va donar el seu pare i les que li va donar el seu
sogre, que eren deu, i les altres deu, les hi van portar a crèdit.
Entrevista a la Mari Gómez
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de alrededor de l’Hospitalet para ir
a buscar alfalfa. Entonces iba con el
carro y el caballo a buscarla. Cuando
alguna vez yo estaba aquí en verano,
que normalmente estaba en Santander, iba con él al campo porque era
como una excursión, una aventura». A
l’Aurora i al seu pare no els calia anar
massa lluny per recollir els farratges5.
En aquella època hi havia camps per
tots els voltants, com els de la Marina
de l’Hospitalet, que avui dia ocupen
els barris de la Zona Franca, Bellvitge
i El Gornal. No els calia ni creuar el riu
Llobregat. Reconeixia que el que més
li encantava d’aquestes excursions, on
5

«La majoria de vaquers disposaven de
les terres a la Marina o bé compraven
a d’altres pagesos les verdures descartades per a l’alimentació dels animals».
Ib., pàg. 417.
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l’únic que ella feia era destorbar, era el
moment de tornar amb el carro carregat d’herbes per tots aquells carrers.
«Ahora pasas por aquellas calles que
yo pasaba con el carro y con mi padre
y las calles están allí, son las mismas,
lo que pasa es que es impensable ir
como se iría entonces», manifestava
l’Aurora, adonant-se que feia 40 anys
de tot allò i que la vida rural del barri
s’havia anat trencant a poc a poc i
havia anat perdent importància. Cada
dia arribava més gent i la població
d’aquells anys creixia constantment,
la qual cosa seria molt positiva pel
negoci familiar de la lleteria ja que
la llet era un bé necessari per a tota
aquesta població nouvinguda. A causa
d’aquesta gran demanda làctica, els va
resultar bastant fàcil tirar endavant el
negoci, tot i la difícil arrencada inicial.
Van tenir una mica de mala ratxa als
inicis, li havien explicat a l’Aurora,

però ho assumien per qüestions de
fatalisme: en poc temps i ràpidament
se’ls havien mort diverses vaques,
a causa d’una forta epidèmia. A tot
això, se li va sumar també el fet que
no pogueren obrir botiga pròpia fins
a l’any 1952. En l’època en què ells
havien arribat, de plena postguerra,
els permisos per obrir un mateix tipus
de negoci es donaven per metres de
distància i es van trobar que hi havia
una altra botiga massa propera que
els ho impedia6.		
Per això, els primers anys els seus
pares s’hagueren de dedicar exclusivament a la distribució làctica per
algunes lleteries de Barcelona. Això els
suposava haver d’entrar diàriament a
la gran ciutat i haver d’aturar-se en els
famosos burots7, una mena de duanes
que hi havia en aquells temps d’accés
a totes les ciutats. Ella els recordava
encara que d’una manera una mica

6

Es tractava de la vaqueria-lleteria de Ramon Martí que es trobava al mateix carrer Aprestadora, uns números més enllà.

7

Els burots, coneguts també com a casetes de consum o fielatos, eren unes oficines a
l’entrada de les ciutats que servien de duana per cobrar els impostos que gravaven
l’entrada de mercaderies i vehicles. Eren molt impopulars perquè encarien els preus dels
aliments i de les mercaderies. Per accedir a Barcelona des del barri de Santa Eulàlia
de l’Hospitalet de Llobregat n’hi havia dos, el de la carretera de la Bordeta (a la cruïlla
dels carrers Riera Blanca-Constitució) i el de la plaça Cerdà.
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Se sentia la pudor del ‘Canyet’ que era
el lloc on es cremaven tots els animals
morts de Barcelona i també hi havia
la fàbrica de la sopa “Prisa” de la qual
es desprenien molt males olors a la nit
quan feien els mejunjes. En comparació,
la pudor de les vaques era glòria! En
canvi, les altres fàbriques, com que eren
del ram del tèxtil, com la fàbrica Pareto
o la del cànem, no feien pudor.
Entrevista a la Mari Gómez

imprecisa, sobretot el que es trobava
a l’encreuament de la carretera de
la Bordeta amb Riera Blanca perquè
coincidia amb el lloc per on arribava el
tramvia. Els seus pares havien de portar llet cada dia a Barcelona i encara
que la seva vaqueria era molt propera,
quedava fora ciutat i no els quedava
més remei que passar per finestreta.
Ella associava tots aquests mecanismes
de control a coses molt pròpies de la
postguerra i l’època del racionament.
Tant els impostos d’entrada com els
permisos per obrir negoci formaven
part de la política intervencionista i
autàrquica de les primeres dues dècades de la dictadura. L’Aurora que
havia nascut l’any 1951 va veure com
tot això s’acabaria abolint i desapareixeria cap a la segona meitat dels
20

anys 50, coincidint amb els inicis de la
liberalització econòmica.
Quan van poder obrir finalment despatx de llet a la mateixa casa on vivien,
fent unes petites reformes a l’entrada,
el negoci va començar a prendre un
ritme ascendent. Ara bé, l’Aurora no
va percebre mai situacions d’angoixa
a casa seva ni en aquells primers anys
de petites dificultats. Tot allò dels burots
havien estat petites incomoditats, més
que dificultats, així és com li havien
transmès. Sempre els quedaven algunes lletres pendents per pagar, però no
creia que no hi haguessin diners per
pagar-les. Per això, quan el seu pare
es queixava que ho havia tingut difícil,
ella sempre li ho retreia, perquè no en
tenia pas consciència que hagués estat
així. Més aviat, estava bastant segura
de la gran ajuda i suport econòmic que
els seus pares havien rebut en els inicis.
Fins i tot, la mare que també venia de
família ramadera havia pogut fer una
bona aportació al negoci amb el dot
del casament.
Els pares de l’Aurora, l’Epifanio
Gómez i Gómez i la Pilar Cano Regil,
s’havien casat el 1941, temps abans
de venir a Catalunya, i l’any següent
van tenir la seva primera filla, la Mari.
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A Cantàbria vivien a casa dels avis paterns, al nucli d’Asón. Quan va arribar
el moment d’iniciar el projecte migratori van haver de fer certs sacrificis. A
banda del que significava en si mateix
deixar la seva terra, van decidir deixar
la seva filla al poble fins a trobar-se
ben establerts. L’Aurora deia que ho
van fer a contracor i que segurament
la van trobar una mica a faltar, però
no recordava que diguessin que els hagués resultat molt traumàtic. Tant aviat
com van poder van tornar a buscar-la.
Estaven tranquils perquè havien deixat
la Mari en bones mans. Ella era la
primera néta de la família i la mare
de l’Aurora tenia moltes germanes
solteres que encara vivien a casa. Per
això, va ser l’àvia materna i les tietes
qui tingueren cura de la Mari durant un
any i mig, fins que amb quatre anys es
traslladaria definitivament a Barcelona
amb els seus pares. L’Aurora recordava
com li havien explicat el bonic que va
ser el dia que la van anar a buscar.
Per tant, en aquells primers dos anys
a Santa Eulàlia, el seu pare i la seva
mare van tirar endavant el negoci tots
dos sols. La mare, que no havia influït
gaire en la decisió d’emigrar, és la que
es va adaptar millor a la nova terra. El

pare, en canvi, ho va viure amb nostàlgia i amb el sentiment dolorós d’haver
estat arrencat del seu poble i trasplantat
a una gran ciutat. Segons l’Aurora,
realment ell estava força arrelat a
Cantàbria i no havia vingut per gust a
Barcelona. Ara bé, tenia clar que si ho
havia fet era perquè li havia convingut.
Per això va ser, a tota hora, respectuós
amb el que es va trobar en el nou in-

dret, però sempre amb l’esperança de
pensar que algun dia tornaria.
Com deia l’Aurora, va ser només el
molt que li agradava la seva feina el
que el va alleujar per poder anar superant el sentiment de desarrelament.
El que també el va ajudar moltíssim
va ser la vinculació quasi obligada
amb la gent del seu gremi, en el que
hi havia un gran cercle de gent de la
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Els meus pares acostumaven a portar
la llet a una vaqueria del Poble Sec que
estava al carrer Cruz Canteros. L’anècdota va ser que un dia que va jugar el
Barça contra el Ràcing de Santander, el
Barça va perdre i es va lesionar el Kubala. Com que els meus pares eren de
Cantàbria, el propietari de la vaqueria
es va enfadar i li va dir al meu pare que
no li portés mai més la llet. El meu pare,
indignat, li va dir: «Però escolta’m, què
té a veure tot això?» i l’home li deia:
«Que sí que sí que ens heu guanyat el
partit i ens heu lesionat el Kubala i no
vull que em portis més llet!». Fins i tot
la seva dona li deia: «Estàs boig, això
és una tonteria!». Després de tres o
quatre dies va tornar a trucar perquè
li tornessin a portar la llet i el meu
pare li va dir que ja havien trobat una
altra vaqueria. Anys més tard recordo
que vam acabar portant la llet a una
vaqueria d’Esplugues de Llobregat on hi
anàvem també amb el carro i el cavall.
Més endavant, vam començar a poder
vendre la llet nosaltres mateixos, vam
obrir l’altra vaqueria i aleshores ja no
calia portar-la enlloc...».

otro era de Santander. Y alguno podría
ser de otro sitio pero era la excepción.
Estaban todos juntos en lo que era el
gremio de vaqueros y tenían buena
relación y no había enfrentamientos,
había como dos bloques formados
por procedencia y vinculaciones»,
explicava l’Aurora intentant descriure
aquella realitat del gremi de vaquers
de Barcelona. Fins i tot, deia que casa
seva semblava l’ambaixada de Cantàbria a Barcelona perquè els seus pares
rebien visites constants. I és que, pel
tipus de negoci que tenien, s’havien
8
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seva terra. «De toda la gente que tenía
vacas en Barcelona en los años 40, 50
y 60, un sector era gente catalana y el
22

de relacionar per força amb la gent
del mateix ofici8. El radi de relació era
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat... Es coneixien tots i havien
sorgit punts de referència com el de
l’antiga Llotja de Barcelona, a la plaça
de Pla de Palau, on es feien reunions
cada dimarts al vespre. Amb això sorgien vinculacions de negoci per anar
a comprar el bestiar o els farratges de
manera més cooperativa.
L’Aurora recordava com el seu pare
se l’enduia també de visites, encara

«El 1924 es fundà l’Associació de Vaquers de l’Hospitalet, amb un doble objectiu. D’una
banda, fomentar els interessos morals i materials dels associats i, de l’altra, desenvolupar-ne
la participació recreativa i d’esbarjo[...]. Durant molts anys, part de les seves reivindicacions
se centraren a reclamar que les contínues alces en els preus dels farratges anessin també
acompanyades per l’increment del preu de venda de la llet, que era controlat oficialment.
A l’Hospitalet, aquest gremi va tenir un fort arrelament, ja que foren entorn de setanta les
vaqueries establertes dins el municipi”. MASCARELL I LLOSA, Mireia. Pàg. 415-416.
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que fos només per feina. Recordava
aquests passeigs amb el seu pare quan
tenia cinc o sis anys com una situació
molt agradable. A més, sempre havia
estat un record molt xocant quan ho
comparava amb la gent de la seva
generació, ja que no era habitual.

El paper de la mare		
La seva mare no podia portar-la a
passejar ja que estava massa lligada a
la botiga i a la casa. Segons l’Aurora,
la seva mare i el seu pare havien tingut
sempre una relació bastant igualitària
perquè treballaven tots dos junts. Però
qui realment estava sempre a casa i
encara més quan obriren la botiga era
sa mare. De fet, l’espai de vida i de
treball era el mateix i per tant la seva
mare hi estava sempre, realitzant les mil
diverses funcions de manera simultània.
En canvi, com comparava l’Aurora, el
pare només tenia una sola responsabilitat. Quan tocava el moment de
fer números i pensar en inversions, la
responsabilitat requeia sobre ell, però
qui feia les gestions i donava les orientacions era la mare. Els seus pares es
portaven nou anys de diferència; quan
varen arribar a Catalunya el pare en
tenia 36 i la mare 27. Per raons de

l’època i d’aquesta diferència d’edat,
el més probable, era que sa mare fos
una dona sotmesa al seu marit. En
canvi, afirmava que, en realitat, la seva
mare va tenir sempre molta capacitat
de decisió. L’Aurora ho associava amb
un saber fer innat en moltes dones
de la generació de sa mare. Ja de
gran, la seva mare li va explicar una
cosa que li havia semblat molt sàvia.
Es tractava d’un consell pràctic donat
per l’àvia paterna a la seva mare just
en el moment abans de marxar cap
a Barcelona: procurar d’entendre’s
bé amb el veïnat perquè la família la
tindria molt lluny. Un consell que va
saber aplicar a la perfecció, creant-se
un bon cercle de relació al barri. I és
que efectivament la mare de l’Aurora,
la Pilar Cano, tenia un sentit molt
pràctic davant la vida que havia heretat
de l’àvia materna. Això li va servir per
adaptar-se fàcilment a Catalunya i no
patir el mateix sentiment de nostàlgia
que el seu marit. Per això, la vinculació
amb la terra i el fet migratori no li van
suposar cap trauma. És més, l’empenta
i el pragmatisme que la caracteritzaven
la feien pensar positivament per tirar
endavant. És justament aquest caràcter,
sumat a la sociabilitat necessària per
23
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estar al càrrec d’una botiga, allò que
farà que sa mare es relacioni dins d’un
món molt més extens i variat que el
seu marit. Les relacions socials d’ell, en
canvi, van quedar molt més reduïdes al
món del gremi i no tant al del veïnat.
Aquell món més extens de la mare estava format bàsicament per dones ja que
eren majoritàriament les que anaven a
comprar la llet diàriament, treballessin
o no, fora o dins de casa, com explicava l’Aurora. Perquè era sa mare la
que estava més pendent de la botiga
i no tant de la vaqueria. Els primers
dos anys d’estar a Barcelona, els seus
pares havien treballat sols, però aviat
van haver de contractar un treballador
com a ajudant de manera temporal,
un mosso. Acostumaven a agafar nois
joves, acabats d’arribar d’algun poble
de Cantàbria o d’Andalusia que estaven
buscant la seva primera feina. Aleshores els contractaven perquè treballessin
a la vaqueria, oferint-los a canvi un lloc
per dormir a casa seva. Eren empleats
molt variables i hi havia molta rotació.
Es funcionava amb el boca-orella, i
tot quedava dins del seu cercle propi
d’amistats, veïnat i persones conegudes
i no els calia anar a cap oficina de treball per trobar-los. La intenció d’aquells
24

Quan havien d’anar a Lleida a comprar l’alfals sec per a les vaques, en comptes
d’anar a comprar-lo cadascú de manera individual, doncs en compraven vint o trenta
camions plens i se’l repartien. Cadascú pagava el que necessitava. Els sortia molt
més a compte comprar-ho d’aquella manera a l’engròs. Això era una de les coses
per la qual servia estar dins del gremi de vaquers. Si tu tenies algun problema doncs
anaves a la vaqueria del Sr. Ramon Martí que era el president del gremi de Santa
Eulàlia i li deies: «mira, que em passa això o allò!» i llavors es feia una reunió
Entrevista a la Mari Gómez

nois no era pas la de quedar-se molt
de temps en aquella primera feina.
Alguns s’hi estaven mesos i altres un
parell d’anys, però per a ells era una
feina de transició, equiparable al servei
domèstic en el món laboral de les dones. A més el salari que els pagaven no
era massa alt ja que només els cobria
les necessitats bàsiques. Per això, de
seguida que podien buscaven una feina
millor pagada.
Va ser durant anys que en aquella
unitat productiva de Santa Eulàlia hi
treballarien el pare i la mare, més un
empleat. Més tard, a mesura que es
feien grans s’anirien incorporant al
treball també la Mari i l’Aurora. De fet,
des de ben petites ja ajudaven amb el
repartiment de la llet a domicili cada
dia a les nou del matí abans d’entrar
a l’escola.
Als inicis, els seus pares només tenien

llogada el que era la casa-vaqueria
més una mena de casa de pagès que
hi havia a la vorera del davant que
els servia bàsicament també com a
estable, i que van mantenir, com la
primera, tota la vida de lloguer perquè
tampoc se’ls va posar mai a la venda.
Serà més tard que podran anar fent
algunes inversions. Després de pagar
les reformes per obrir la primera botiga,
van comprar el pis al barri del carrer
Josep Anselm Clavé davant mateix del
mercat de Santa Eulàlia, amb la finalitat
d’anar-hi a viure algun dia, la qual cosa
no van arribar a fer mai. Com a mínim
va servir, més endavant, perquè la seva
filla gran hi anés a viure l’any 1966 un
cop casada. A sota mateix d’aquest pis
és on van comprar també el local per tal
d’obrir-hi la segona botiga per vendre
llet. I a on, temps més tard, sa germana
Mari muntaria el bar-marisqueria. Per
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això, quan l’Aurora va fer els 15 anys
i va acabar els seus primers estudis
de batxillerat, no li va tocar més remei que treballar un parell d’anys en
aquella unitat familiar. Era l’any que sa
germana es casava i necessitava una
mica d’ajuda a la botiga. Aleshores,
la mare continuaria portant la botiga
de casa i la Mari i ella es repartirien la
feina a la segona botiga: l’Aurora als
matins i la Mari, matins i tardes. Així,
també l’Aurora s’ho podia combinar
amb un curs de tall i confecció que li
havia obligat fer la mare. Era la primera
vegada que sa mare l’obligava a fer
alguna cosa i ella va preferir, en aquest
cas, claudicar. No volia de cap manera
fer el curs de corte y confección, però
va cedir per la situació del moment. I
és que l’actitud que va prendre davant
del que li demanava sa mare li va servir
com a estratègia de futur per poder
fer després el que ella volia. Per això
l’any següent va seguir treballant als
matins a la botiga i a la tarda va poder
continuar els seus estudis de batxillerat
com desitjava.

El caràcter de la mare i del pare,
una influència molt diferent
Era poc habitual que la mare es fiqués

a la seva vida. L’Aurora deia que ella
mai havia tingut una posició tan conservadora com el seu pare davant del
que la seva filla havia de fer o deixar
de fer ni tampoc l’obsessió d’ell perquè l’Aurora es casés i seguís la vida
tradicional que creia que els tocava
a les dones. És més, no només no la
tenia sinó que més aviat quan el pare
li insistia ella ho atenuava i li deixava
anar coses com: «No te metas en esto,
a ti qué te importa!». I quan pare i filla
discutien, la Pilar no ho podia suportar
i marxava amb la seva altra filla dient:
«Mari hija, vámonos que estos dos
son iguales. ¡Ya os apañaréis! Con
esto Epi sólo conseguirás que coja
y se marche!». La relació entre pare
i filla era d’enfrontament total i de
veure qui deia l’última paraula; en

canvi, amb la mare mai hi van haver
discussions. A l’Aurora li semblava
que tots dos havien influenciat en el
seu caràcter però de manera ben diferent. Considerava que la influència
del pare havia estat més forta perquè
era un tipus d’influència, més aviat, de
confrontació. Es tractava d’una relació
massa explosiva que en certa manera
tapava la relació amb la mare, però ja
d’adulta, valorava també la influència
de sa mare com a més subtil i callada.
I potser per això, quan el pare va morir
i es van quedar totes dues soles a casa,
l’Aurora va redescobrir aquella bona
relació que tenia amb ella. L’Epifanio
va morir l’any 1984 als 74 anys d’edat
i la Pilar va continuar vivint, força
temps més, molt a prop de les seves
filles, havent de suportar el dolor que
suposa per a una mare veure una filla
seva morir primer. El passat 20 de juliol
de 2008, als 89 anys d’edat, la Pilar
també ens deixava, dos anys després
que la seva segona filla, l’Aurora.
La mare de l’Aurora havia nascut
l’any 1918. Per això, a ella li agradava
dir que la seva mare se sentia més
catalana que una altra cosa perquè al
cap i a la fi portava més anys vivint a
l’Hospitalet que a la seva terra. El pare
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Hi havia hagut algun mosso que havia
treballat per a nosaltres, que després
d’haver marxat a treballar un parell
d’anys a una fàbrica, ens havia demanat
tornar a treballar per nosaltres. Aquells
nois venien del món rural i no estaven
acostumats al treball de la fàbrica ni
a estar tancats tot el dia. Nosaltres no
els podíem pagar molt però la feina a
la vaqueria tenia molts avantatges. Els
mossos vivien com si fossin una persona
més de la família, els rentaves la roba,
els donaves de menjar i dormir. Encara
que el sou fos baix, no gastaven res. Era
diferent al sou d’una fàbrica on després
totes les despeses van al teu càrrec.
Entrevista a la Mari Gómez

i la mare sempre li havien transmès
un gran sentiment de respecte cap a
Catalunya. Amb la llengua catalana
mai havia sentit cap comentari negatiu
a casa seva. Els seus pares s’havien
incorporat a una Catalunya prèvia a
la segona gran onada migratòria, on
la majoria de gent parlava català a
casa i s’hi van adaptar ràpidament.
Van entendre el català de seguida però
no l’arribarien a parlar mai del tot.
Quan van arribar a Catalunya amb la
seva germana tothom del seu voltant
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parlava català, el veïnat i les amistats,
però a poc a poc aquella comunitat
s’havia anat descatalanitzant amb la
gran onada migratòria de la resta de
l’Estat espanyol que van rebre barris
i pobles com a on la família Gómez
Cano havia anat a viure. Potser per
això, la seva germana parlava millor el
català que ella. En canvi, quan l’Aurora
va començar a parlar-lo i a relacionarse ja no estava tant al carrer. No obstant, això no va ser mai un impediment
per tal que totes dues parlessin força
bé el català, a la qual cosa hi havia
contribuint força la Maria Vila, la veïna
del pis de dalt, que sempre els estava
a sobre amb aquest tema.
Per això la llengua mai va ser un motiu d’enfrontament per als seus pares,
igual que en relació amb les qüestions
nacionalistes catalanes, doncs també
eren molt respectuosos ja que, tots dos
tenien una vinculació més local que
nacional a la seva terra. Se sentien
més vinculats al seu poble que no pas
a Cantàbria.

La infància al barri i els estius
a Cantàbria
Aquest era l’entorn que tenia de
petita. Va néixer el dia 12 de juny de

l’any 1951 al barri de Santa Eulàlia a
l’Hospitalet on els seus pares vivien
i tenien el negoci. Des dels sis anys
la van portar a una escola del barri,
de la qual guardava pocs records:
l’Acadèmia de la Senyoreta Serra. Era
una mena d’acadèmia privada que estava a prop de casa, on l’ensenyament
era molt dolent, recordava. Però no hi
havia gaire més per escollir al barri
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en aquells moments, a banda d’un
parell més d’acadèmies com aquella i
d’alguns col·legis públics. En canvi es
tractava d’una escola mixta on anaven
nenes i nens a la mateixa classe, cosa
estranya per l’època. Tot i així, segons
l’Aurora, es mantenien els rols: «Los
chicos estaban sentados en un sitio
y las chicas en otro y cuando llegaba
la hora del patio también jugábamos
las niñas con las niñas y los niños con
los niños». L’Aurora no tenia gaires
records de cap dels companys de classe
d’aquella època. Només recordava
el que era l’espai físic de l’escola i
l’aspecte de la mestra: «Era una señorita muy pintada y muy arreglada
que no era lo habitual por el barrio, y
también muy autoritaria.»
En aquella escola hi va estar fins
als deu anys, però per a ella no va

ser tan important com ho va ser la
relació que tenia amb els nens i nenes
del veïnat amb qui jugava a tothora.
En tots aquests jocs i relacions no va
percebre mai la divisió de sexes. Per
damunt de tot, el que recordava més
alegrement de la seva infància eren els
seus viatges d’estiu a Santander. Pel
tipus de negoci que tenien a casa seva,
era impossible marxar tota la família
junta de vacances. Ni tan sols el seu
pare i la seva mare podien marxar tots
dos sols. Per això, acabaven marxant
quinze dies l’un i quinze dies l’altra. El
dia que podien estar els quatre junts
era una cosa extraordinària i només
eren unes hores.
Per això, des dels sis als catorze anys,
va anar tota sola a passar els mesos
d’estiu a casa dels avis a Cantàbria. I
des de Sant Joan a la Mercè allà s’ho
passava com deia ella «la mar de bien»
descobrint el que era la vida rural i
escoltant les mil i una històries familiars que li anaven explicant. A més,
al poble encara no hi havia carretera i
podia anar lliurement per tot arreu. La
major part del temps el passava a casa
dels avis materns que la tenien molt
mimada. Allà era on se sentia més a
gust perquè estava sempre envoltada

de família, però per tal d’evitar que el
seu pare s’enfadés, s’havia de repartir
i passar, com a mínim, uns quinze o
vint dies també a casa de l’avi patern,
que s’havia quedat vidu i vivia tot sol,
al nucli d’Asón.

Els avis i les àvies
L’Aurora era l’única néta que havia
nascut a Catalunya. La resta de la família era de Cantàbria, de la mateixa
zona d’Arredondo, excepte uns que
eren originaris d’Euskadi i uns altres
que hi havien emigrat. A més, quasi
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tots es dedicaven a l’ofici de ramaders,
pastors, llauradors i vaquers, la feina
bàsica en aquelles terres. Avui dia,
bona part de la seva família continua
dedicant-s’hi amb petites diferències.
Antigament el que feia la seva família
era quedar-se la llet per a la subsistència i en feien formatge i mantega
per a vendre al mercat. Acostumaven
a anar al mercat local o, fins i tot, al
mercat de Bilbao que estava a igual
distància que el de Santander i tenia
molta més activitat.
En aquesta organització familiar
ramadera tothom hi tenia el seu pes,
però hi havia clarament una divisió
sexual del treball. Els homes es feien
càrrec de la pastura dels animals des
de les cabanyes d’alta muntanya i
s’encarregaven també del manteniment de les herbes dels camps que
servien per alimentar-los. Les dones
s’ocupaven de l’hort i del corral que estaven més propers a la casa i que servien per a l’autoconsum de la família.
Quan arribava l’època de recol·lecció
i sega, homes i dones treballaven junts
amb la mateixa intensitat. A més, a
l’Aurora li agradava ressaltar que
les seves àvies no només treballaven
igual que els seus avis, sinó que a més
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havien de fer la feina de casa: neteja,
alimentació, cura de fills... Respecte a
això li havien explicat un episodi protagonitzat pels seus avis que evidenciava
la diferent complexitat de les tasques
dutes a terme pels uns o pels altres. Es
veu que arran d’algunes discussions familiars, tant els seus avis materns com
els paterns, van fer l’intent de provar
d’intercanviar-se els papers. Els avis
materns sempre tenien esbroncades
pel menjar perquè semblava ser, que
l’avi cuinava millor que l’àvia. Aleshores, un dia l’àvia es va emprenyar molt
i li va dir a l’avi: «¡Ahora te quedas tú
a hacer la comida y yo me voy a las
cabañas!». L’avi va acceptar el repte
però no va poder aguantar ni tan sols
un dia perquè aviat se’n va adonar de
la feinada que suposava fer la resta de
les feines de casa. Era veritat que l’avi
cuinava molt millor que l’àvia, però
la raó era molt clara. A diferència de
l’àvia, el seu avi només cuinava per a
ell sol o per a un cosí que a vegades
l’acompanyava a la cabanya; a més
ho feia amb llenya al terra i sortia
molt més bo. En canvi l’àvia havia de
fer-ho en una cuina econòmica i per
a molta més gent: normalment per
a unes set o vuit persones. Per això,
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quan tenien aquelles discussions pel
menjar, l’àvia l’amenaçava dient que
se n’anés a la seva estimada cabana
i s’espavilés tot sol, cosa que no importava gens a l’avi ja que sempre
li havia agradat el seu ofici i, encara
que ja fos vell, li encantava continuar
pujant a les cabanyes a treballar. Per
això hi anava sovint i acostumava a
passar temporades, sobretot durant els
mesos d’estiu. Aquelles cabanyes que
anomenaven las granizas eren casetes
d’alta muntanya que estaven a una

hora de camí d’on vivien. A l’Aurora
li encantava anar a aquell petit refugi
de l’avi matern Baltasar.
Hi havia moltes cabanyes, com la del
seu avi, que es trobaven repartides pel
bosc i les muntanyes. Algunes havien
servit com a amagatall de les persones
que fugien durant els primers anys de
la dictadura franquista. Alguns d’ells
seran anomenats popularment los
huídos perquè es limiten a amagar-se
i a esperar el millor moment per poder
fugir cap a l’exili. Altres, en canvi, optaran per l’autodefensa i es constituiran
en grups armats que resistiran a les
muntanyes i faran petites incursions als
pobles veïns, seran popularment anomenats maquis. A tots ells, en terres
de Cantàbria, se’ls coneixerà com los
emboscados. Una de les principals preocupacions d’aquests republicans serà
la de la subsistència que els obligarà a
desplaçar-se als nuclis habitats per tal
de comprar menjar. Aquesta operació
era força arriscada ja que la repressió
policial podia venir de la mà de la delació, l’espionatge o la poca discreció
d’aquells que s’atrevien a col·laborar
amb ells. En aquest cas la repressió
arribava també a aquells que els
ajudaven. Aquells homes i dones acos-

tumaven a caminar de nit i en silenci,
evitant els llocs més transitats. Quan
es feia de dia a vegades s’amagaven
a les cabanes dels pastors o carboners
o a les masies abandonades.
Un dia, l’avi, estant a la cabanya,
va trobar-se amb un d’aquests grups
i li van demanar una de les seves
ovelles per poder menjar. Va decidir
no negar-s’hi perquè es va trobar
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amb cinc homes armats que li ho
demanaven de bones maneres i que
a més li digueren que li tornarien tot
allò que no poguessin aprofitar per
menjar. Sempre que ho explicava a
les seves nétes reconeixia com havien
estat d’honrats amb ell. A l’Aurora
sempre li havia xocat aquesta història
que el seu avi els havia explicat tantes
vegades, no pas perquè tingués una
visió negativa del comportament dels
guerrillers antifeixistes sinó més aviat
perquè era contradictori que justament
el seu avi, que era l’alcalde de barri del
nucli de Socueva, hagués ajudat a la
gent suposadament de l’altre bàndol.
Amb el temps, havia anat comprenent
la posició del seu avi i la seva família
en aquella època. «Yo pienso que mi
abuelo era alcalde de barrio no tanto
30

por convicción política sino porque esto
es lo que hay. Yo califico a mi familia de
conservadora, no tanto en el sentido
ideológico o religioso, sino de que ya
les iba bien lo que había. Más bien
serían comodones que conservadores». Durant aquells temps, al poble
hi havia hagut també altres persones
que col·laboraven activament amb
els emboscats, però semblava ser que
ningú els denunciava perquè hi havia
com una mena de codi establert per
evitar tornar a moments dolorosos.
A cap dels seus avis li agradava parlar de la guerra civil, era un
tema totalment tabú i, quan ella els
preguntava alguna cosa al respecte,
sempre sortien amb alguna historieta
sense importància de la infància o la
joventut. El mateix li passava amb la
gent gran del seu barri de l’Hospitalet.
A Cantàbria, la realitat va ser que la
seva família no va patir gaires misèries
ni durant la guerra ni durant la postguerra, a la majoria de zones rurals hi
havia menjar i no va passar mai gana.
Les úniques dificultats econòmiques
les tenien en el moment d’aconseguir
productes com cafè, sucre o tabac. De
tot això sortien historietes i anècdotes
familiars que explicaven els seus avis.

El seu avi patern recordava com es feia
la punyeta amb una cunyada seva en
l’època de postguerra, ja que l’un tenia
cafè i l’altra tenia sucre i s’ho amagaven mútuament. Quan era petita no
comprenia com dues persones podien
arribar a barallar-se per una ximpleria
com el cafè. Ja d’adulta, en tornar-se
una gran cafetera, ho va entendre
una mica més. I pel que fa al tabac,
el seu avi també se les arreglava per
aconseguir-ne, plantant-ne ell mateix.
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l’àvia era que li deia Auroro: «Debió
de ser la primera vez que veía una niña
con pantalones y me llamaba Auroro,
le hacía mucha gracia y me llamaba
así cariñosamente». En canvi, al costat
de l’avi va viure més experiències i
en té records força divertits. Tots dos
van agafar una complicitat especial:
«Recuerdo que era muy socarrón y
que me tenía mucho cariño porque
él había tenido cuatro hijos varones
y entonces la nieta le hacia gracia». A
més, ella n’havia heretat una cosa que
encara els unia més com era el fet de
ser guenya. Ell també ho era i per això
al poble era conegut com El bizco de
la Veguilla, que era el nom del lloc on
estava enclavada casa seva, just tocant
al riu Asón, que passava pel poble. 		

L’Aurora va poder conèixer bastant
l’avi patern, en Manuel Gómez. Quan
ella va començar a anar als estius al
poble, l’avi tenia uns 70 anys, ja era
vidu i vivia tot sol, encara que dinava
cada dia a casa d’un dels seus fills que
vivia just al costat. L’àvia paterna, la
Maria Gómez, s’havia mort quan ella
tenia sis anys i per això gairebé no la
va conèixer. L’únic que recordava de

Aconseguia que li expliqués coses
que ni tan sols les havia explicat als
seus propis fills. Suposava que pel fet
de ser vell li agradava explicar anècdotes d’infància i joventut a la seva néta.
Per exemple li explicava com havia
estat d’entremaliat amb la seva mare
quan era petit.
Sobre qüestions ideològiques pel
que fa els seus avis, l’Aurora se’n va

Hi havia també una peculiaritat del
seu avi que sempre li havia fet molta
gràcia i era que portava una boina i
un bastó diferent per a cada ocasió.
Ella acostumava a acompanyar-lo en
els seus habituals passeigs i l’escoltava
atentament. A poc a poc es va anar
guanyant la seva confiança, amb picardia: «Yo en aquella época era muy
zalamera, cosa que no soy hoy, y le
hacía mucho la rosca.»
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anar assabentant més tard a través de
coses que li explicaven el seu pare i la
seva mare o alguns tiets. Sembla que
l’avi patern, Manuel, devia ser menys
conservador que l’avi matern, Baltasar,
ja que el primer organitzava tertúlies
a casa seva i estava més interessat en
política. Quan els seus pares encara
vivien amb els avis, cap a l’any 40, sa
mare li explicava com un dia l’avi, que
començava a perdre una mica de vista,
li va demanar que li llegís coses sobre
l’evolució de la guerra mundial: «Léeme
lo que dicen los aliados!», li deia.
Quan anava de vacances al poble, l’avi patern ja no treballava i es
passava hores assegut al banc d’una
mena de portal que tenia a l’entrada
de casa seva. Allà assegut es dedicava
bàsicament a xerrar amb tothom que
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passava i a rebre una gran quantitat
de visites. Era molt xerraire i molt fet
a la seva mida. Alguna vegada els
havia visitat a Barcelona, però no s’hi
adaptava gaire.
Gràcies a aquells viatges a Cantàbria, ella anava descobrint totes les
històries que giraven al voltant de
la seva família. Ho esbrinava també
parlant amb el veïnat del mateix poble
d’Asón o amb la gent dels pobles dels
voltants, com quan anava a Socueva,
a Arredondo o a Santander. Del que
més sentia parlar era d’un tal Andrés
Regil, un besavi matern seu que tenia
certa autoritat al poble. L’Aurora no
sabia si era una autoritat econòmica
o política però s’imaginava que tenia
una certa posició social. El que realment sabia d’aquest besavi era el seu
origen basc, sabia que venia de la
zona del Valle de Régil, a Guipúscoa.
Fins i tot li sonava haver vist alguna
fotografia d’ell o d’algun fill seu que
se n’havia anat a Mèxic.
Durant els segles XVIII i XIX, la gent
d’aquells pobles emigrava a “fer les
Amèriques”: «Tenían muchos hijos y
no había para todos, y entonces emigraban», deia l’Aurora. Una part de la
seva família havia seguit aquest camí:

la materna havia emigrat cap a Mèxic
i la paterna principalment a Cuba. Per
això ella feia broma amb una cosina
seva que havia fet com una mena de
genealogia familiar sobre si devien
tenir un cosí negre o mulato en algun
lloc perdut del món. Aquesta cosina
que és la que estava més assabentada
de tot, una vegada li havia deixat veure
un testament d’una besàvia seva, amb
el qual havien rigut moltíssim, perquè
hi sortien els noms de les terres que
ella recordava de les seves estades
als estius.
Per tots aquells nuclis de població
del municipi d’Arredondo hi vivia poca
gent i gairebé tothom tenia alguna
relació familiar, ja que era una comunitat una mica endogàmica. Eren
famílies força nombroses i tant les
seves àvies com els seus avis tenien
sis o set germans i germanes. Ella els
havia anat coneixent més o menys a
tots i, als que no, en va conèixer la seva
descendència.
L’àvia paterna, la Maria Gómez, en
quedar-se orfe de ben petita, va haver
de fer-se càrrec de tots els germans
i no va poder anar gaire a l’escola.
Era l’única de la família que no sabia
llegir, encara que, com li explicava el
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seu pare, era molt llesta i no hi havia
manera d’enganyar-la. A través de sa
germana, que l’havia coneguda més, i
dels seus cosins i tiets, li havia arribat
que l’àvia era una dona molt diferent
a l’avi, ella era eminentment pràctica.
L’àvia materna, la Maria Regil, era una
dona també molt pràctica i tenia una
manera d’ésser que a l’Aurora li xocava moltíssim, era una mica dura però
en canvi sabia portar-se la mar de bé
amb tothom i tenia molta autoritat al
poble. Ella anava al que era pràctic i es
preocupava per les persones en concret.
Respecte a això l’Aurora explicava que
no és que l’àvia no tingués interès pel
col·lectiu, sinó que per a ella era més
important ocupar-se d’allò més proper,
de qui tenia al davant o al seu voltant;
és a dir, de la família. Creia que això
li hauria vingut donat probablement
per les seves circumstàncies ja que va
passar-se més de trenta anys tenint
cura de criatures de diferents edats,
una darrera l’altra. Així la seva àvia,
que no va deixar en cap moment de
treballar ni d’estar amb gent, va adquirir un gran coneixement de la vida i
sobretot de la relació entre les persones.
Això la convertia en una dona molt
sàvia, tenia una saviesa que va saber

transmetre de la mateixa manera que
li havia estat transmesa anteriorment
a ella. L’Aurora posava com a exemple
tot aquell interessant refranyer popular
utilitzat per l’àvia i per la mare que tant
li servia per a cada moment. Un altre
aspecte que també va aprendre de la
seva àvia va ser el sentiment de pertinença a Cantàbria. A l’escola li havien
ensenyat que les províncies de Castella
eren: Santander, Burgos, Logronyo, Soria... Aleshores quan de petita li cantava
aquesta lliçó l’àvia sempre l’havia de
rectificar: «De eso nada, Santander es
Cantabria». La gent de la zona de Cantàbria, quan es parlava de Castella, no
els venia al cap la seva terra, sinó que
pensaven en la província de Burgos. Per
ells, anar a Castella significava pujar
una muntanya i trobar-se amb un pai-

satge totalment diferent. L’àvia era una
persona força intel·ligent i culta, encara
que tampoc havia pogut estudiar molt
de temps. Com a mínim tenia els estudis primaris i tots aquells coneixements
que havia adquirit a l’escola, els havia
sabut mantenir. En tota aquella zona
de Cantàbria, l’escolarització va quedar
bastant coberta i gràcies a això gairebé
tothom de la seva família sabia llegir,
escriure i comptar, fins i tot els seus besavis. La formació rebuda havia estat la
mateixa, tant pels seus pares com pels
seus avis, el grau de qualitat diferia,
en tot cas, en funció del mestre que els
tocava. Anaven a l’escola dels sis als
catorze anys i sortien tots amb un bon
nivell i una cultura mitjana. Aprenien a
la manera antiga i el seu pare tenia una
d’aquelles boniques lletres d’impremta,
que li havia portat a tenir més d’una
discussió amb ell respecte de com ella
la feia. En definitiva, ella pensava que
la gent de les generacions anteriors a
la seva havien retingut bastant tot allò
après a l’escola i estaven ben instruïts.
També creia que el fet de desplaçar-se
a ciutats com Bilbao, el més lluny que
podien anar, a veure alguna obra de
teatre va fer que els seus avis fossin
més oberts. Per exemple, a casa dels
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avis materns, encara que no s’hi llegia
massa, va ser la primera del poble de
Socueva en tenir un important element
de comunicació com era la ràdio. Ella
ho recordava perfectament perquè
la van aconseguir quan encara no la
tenia ningú, just en els inicis en què
començava a anar de vacances al
poble abans de l’any seixanta. Per això
la casa dels seus avis es va convertir en
un important lloc de trobada de la gent

del poble per passar l’estona i estar al
corrent de tot allò que passava més
enllà de casa seva. El que escoltaven
era la ràdio oficial del govern feixista,
Radio Nacional de España, no pas cap
altra emissora clandestina, matisava
l’Aurora: «Mi familia no escuchaba la
Pirenaica9. Un tío mío de otra familia
sí que la escuchaba a escondidas, pero
los míos no, ellos escuchaban Radio
Nacional de España.»
Quan jo era petita i em posaven a dormir,
l’àvia li deia a l’avi: «Lleva la niña a la cama
y que rece!». Aleshores l’avi m’ensenyava
a resar l’Ave María en una altra versió que
deia: «Ave María, malita está mi tía, con
que la curaremos, con palos que le demos!» i jo li ho repetia. La meva àvia quan
ho sentia s’enfadava i li deia: «Pero por qué
le dices todo eso a la niña?» A mi em feia
molta gràcia, era molt divertit l’avi.
Entrevista a la Mari Gómez

9

La Ràdio Espanya Independent, batejada amb el sobrenom de la “Pirenaica”, per fomentar
la llegenda que s’emetia des d’algun lloc dels Pirineus, ja que donava la sensació de
més proximitat, va ser l’emissora de ràdio clandestina creada el 22 de juliol de 1941
pel PCE i el PSUC en el marc de la creació d’emissores de ràdio per part de diversos
partits comunistes d’Europa durant la Segona Guerra Mundial, com a mitjà d’oposició
al franquisme i al feixisme n general i com a mitjà de propaganda dels propòsits comunistes. Sobre el tema vegeu: ZARAGOZA FERNÁNDEZ, Luis. Radio Pirenaica. La voz de
la esperanza antifranquista. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2008 i SOLÉ
TURA, JORDI. Una història optimista. Barcelona: Edicions 62. Pàg. 180-181.
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L’

Aurora i la seva germana gran,
la Mari, van estudiar en èpoques molt diferents. Just quan
L’Aurora comença a anar a l’acadèmia
de la Senyoreta Serra, amb 6 anys,
és quan la seva germana, que ja en
tenia 13, ha deixat els estudis i s’ha
posat a treballar a la segona lleteria.
De petites no les havien portat a la
mateixa escola, sinó que sa germana
havia anat a una altra escola del barri
que tenia una mica més de prestigi.
Ara bé, quan l’Aurora fa els 10 anys i
li toca canviar de col·legi per a fer el
batxillerat, els seus pares, decidiran
portar-la a una altra escola a la que sí
que havia anat sa germana, de més
gran fora del barri. Els pares havien
pres la decisió de portar-les a aquella
mateixa escola a totes dues, influïts per
alguns veïns del barri que hi enviaven
també les seves filles. Segons aquests
veïns, aquella escola, havia gaudit de
molt prestigi i tenia la fama d’haver
estat un bon col·legi d’educació femenina durant la Segona República i,
fins i tot, des de molt abans. Es tractava
de l’antiga i coneguda institució de
l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular
de la Dona Francesca Bonnemaison
que, en aquells moments, als anys

seixanta, rebia el nom oficial d’Instituto
de Cultura San Benito, i pertanyia a la
Sección Femenina de la Falange. Les
reminiscències republicanes d’aquella
escola era el que agradava als veïns,
però també, segons deia, devia anar
per modes. A més, el fet de no ser una
escola religiosa havia estat un altre
motiu que va fer inclinar els pares en la
seva decisió doncs la disjuntiva estava

entre anar a una escola nacional o a
una religiosa. Ara bé, l’Aurora manifestava que potser era pitjor anar a
una escola com aquella que no pas a
una religiosa. Aquest tipus d’escoles
de la Sección Femenina no eren de
monges però seguien les doctrines del
nacionalsindicalisme i el nacionalcatolicisme i estaven sota la influència del
règim franquista i de la Falange. Tot
i així sembla que no va resultar una
experiència gens traumàtica per ella ja
que va agafar els últims temps. Parlem
de la segona meitat dels anys 60 quan,
segons l’Aurora, el tipus d’educació
no era tan feixista com en els temps
que havia estat la seva germana a
principis dels 50: “Sí que había por allí
en los rincones un tomo tremendo de
las obras completas de José Antonio,
teníamos el retrato de José Antonio,
de Franco y del Santo Cristo en todas
las clases, pero eso estaba en todos
los colegios, no solamente en ese”.
De fet tenia la sensació d’haver rebut
una molt bona educació i en guardava
bastants bons records. El personal de
la Sección Femenina era qui, exclusivament, manava i organitzava el
col·legi, però la resta de professors i
professores que donaven les matèries
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no hi pertanyien pas. És més, ella recordava que, fins i tot, el mossèn que
els donava l’assignatura de religió, no
combregava massa amb la direcció del
col·legi. Ningú del professorat tenia
cap càrrec a la Sección Femenina i,
en general, cadascú donava la seva
matèria de manera independent amb
l’excepció del primer any. I és justament amb la professora que va tenir
el primer any amb qui va notar el gran
canvi a nivell pedagògic. Per ella va
ser com un repàs general en el que va
aprendre moltíssim i quan va arribar a
la Universitat es va adonar que la resta
de cursos també havien estat molt profitosos. L’Aurora va estar quatre cursos
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en aquella escola, dels deu als catorze
anys, fent primer l’ingrès al batxillerat
i més tard l’anomenat batxillerat administratiu. Aquest, segons els plans
d’estudis d’aquella època, era una
mena de barreja entre el estudis de
comerç i els de batxillerat. No hi havia assignatures com llatí o grec, sinó
d’altres més enfocades a la formació
professional com les de taquigrafia,
mecanografia o dret.
L’escola es trobava al carrer de Sant
Pere més Baix en ple centre de Barcelona, a prop de la Plaça d’Urquinaona
i de la Comissaria de policia de Via
Laietana. Va haver d’habituar-se des
de molt petita a agafar el metro per
arribar-hi. No li molestava gens haver
de sortir del barri i anar cada dia en
metro a Barcelona, sinó que més aviat
l’engrescava. A més no hi anava sola
sinó que ho feia amb dues noies més
del seu barri que eren amigues de la
mateixa edat i que vivien al mateix
carrer i en números consecutius. A
causa d’aquesta llunyania, s’havia
de quedar a dinar a l’escola i així s’hi
passava la jornada sencera de nou
del matí a sis de la tarda. Era una
escola de pagament i acostumava a
anar-hi la gent que tenia més pos-

sibilitats. Degut a això, al seu barri
s’havia produït una certa divisió en
aquest sentit ja que fins als deu anys
tots els nens i nenes del barri jugaven
i anaven a col·legi tots junts. A partir
d’aquell moment, les nenes i nens, fills
i filles de pares amb botiga o negoci
els portaven a un tipus d’escoles i els
fills o filles de classe obrera anaven a
unes altres. Amb l’Aurora hi van anar
aquelles dues companyes del barri, els
pares de les quals tenien negoci com
la família Gómez Cano. Una d’elles,
la Mercè Albet, el seu pare tenia el
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bar-restaurant, Casa Juan i l’altra,
la Rosa Galimany, era filla dels de la
cansaladeria del costat.
Un cop dins de l’escola no recordava
cap mena de discriminació per part de
la direcció o del professorat segons el
lloc o tipus de família del que vinguessis. Majoritàriament hi havia un sector
de noies de família de comerciants
però també hi havia un altre sector
de família de classe treballadora. Simplement el que era típic com ella deia
era explicar-se entre les companyes el
seu origen i del que treballava el pare,
sense donar-li més importància. En tot
cas, només van destacar de manera
especial un tipus de nenes: “Había
algunas chicas que eran como niñas
de papá, porque su padre había sido
de la División Azul. Esas eran las que
chocaban, pero eran menos.” 		
És a partir dels deu anys i degut a que
es tractava d’una escola exclusivament
de nenes que recordava haver trencat
per primer cop la relació amb l’altre
sexe, cosa que no recuperaria fins als
catorze o quinze anys quan surt de
l’escola, però ja de diferent manera:
“Entonces ya serán de tipo noviazgos
e historias”. Durant la seva infància
havia tingut unes relacions força natu-

rals amb l’altre sexe i ara això s’havia
perdut.		
L’Aurora recordava com ella i les
altres nenes intentaven transgredir
les normes dins de l’escola i feien
totes les entremaliadures possibles,
sobretot a les hores de dinar, mirant
d’explorar tots els racons d’aquell
enorme col·legi.
Amb qui va establir més amistat va
ser amb les nenes que es quedaven a
dinar com ella i amb les que tornava
cap a casa en metro, entre les que hi
havia les seves dues amigues del barri i
moltes d’altres que anaven baixant pel
camí. Per aquelles nenes quasi adolescents anar en metro era tota una excursió perquè els hi passava més d’una
aventura. En aquells temps només hi
havia dues línies de metro a Barcelona,
la que unia la Plaça Catalunya amb
la Plaça de Lesseps, i la que unia la
Plaça Catalunya amb la carretera de
la Bordeta, la que agafaven l’Aurora i
les seves companyes. A l’hora que elles
tornaven de l’escola, cap a dos quarts
de set o les set del vespre, el metro
anava molt ple i més d’un cop s’havien
sentit assetjades. Com que anaven
totes en grup s’havien creat tot un
seguit d’estratègies d’autodefensa per

a fer-los front: “Íbamos con uniforme
y llevábamos un abrigo con solapas.
Con imperdibles o algo les clavábamos a uno que nos metía mano. Otra
estrategia era la de ponernos juntas
o simplemente de explicárnoslo entre
nosotras: ”¡Oye! Que este señor ayer
a mí, no sé qué.”
Passats els anys, mentre l’Aurora
recordava l’experiència viscuda en
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aquell col·legi es sentia molt orgullosa
d’haver estudiat en una institució que
el moviment feminista, al qual ella
pertanyia aleshores, va començar a
recuperar com a espai històric per a
les dones a partir de l’any 1994. Tres
anys abans de morir, va poder veure
com aquest espai tornava en bona part
als seus orígens i obria de nou les portes amb el nom de Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison,
convertint-se en un nou referent a Barcelona per a les dones i el moviment
feminista en general.
D’aquest històric espai, a ella sobretot li agradava recordar la presència
de la gran aula de cuina, avui desapareguda, que havia servit durant tants
anys com a espai de trobada, relació i
experimentació científica per a moltíssimes dones: “En la época que yo iba
había un aula de cocina tremenda que
estaba muy bien instalada y allí por la
noche se hacía el servicio social”.
Ara bé, l’Aurora i les seves companyes no van poder acabar allà els
seus estudis perquè en l’últim curs
el batxillerat administratiu acabaria
tancant per falta d’alumnat. De la
trentena de noies amb les que havia
començat, se n’acabarien despenjant
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a la llarga ben bé la meitat. Aquest va
ser el cas, per exemple, de les seves
dues amigues del barri que acabarien
deixant els estudis abans d’hora per
a posar-se a treballar en els negocis
familiars. La resta de noies que volien
acabar el batxillerat com ella, es van
haver de buscar un altre col·legi. No
van tenir més remei que acabar anant
a una escola religiosa de la Congregació de monges de la Sagrada Família,
que quedava molt propera al carrer
Avinyó. Allà van estar-hi tan sols l’any
que els quedava per tal d’obtenir el
títol de batxillerat i després cadascuna

va seguir el seu camí: unes van entrar
de seguida a treballar i altres van seguir estudiant o fent totes dues coses,
com va ser el cas de l’Aurora. Amb els
anys tornaria a coincidir amb algunes
d’aquestes companyes a la feina o
en el mateix moviment sindical, a la
UGT i a Comissions Obreres: “Lo de
Comisiones fue muy divertido porque
tres chicas que habíamos ido al mismo
colegio y empezamos a trabajar en el
sector de la banca también éramos
delegadas sindicales, y decíamos:
“¡¡Jolín, vaya colegio!!” Quan es trobaven sempre bromejaven sobre si era
purament casualitat o és que venien
d’un col·legi revolucionari que els havia despertat la consciència. Fins i tot,
a una d’elles se la va acabar trobant a
la presó, quan l’Aurora serà detinguda
a l’any 74, però amb la resta hi coincidiria una mica més tard, en temps de
democràcia. Molt abans, trobar-se-les
en aquests entorns, hagués estat més
difícil perquè a moltes d’elles no els
havia donat temps suficient d’implicarse políticament.
Era l’any 1967 quan amb setze anys
va acabar els seus primers estudis. Per
a ella no n’hi havia prou, estava molt
il·lusionada en seguir estudiant i així
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poder anar a la Universitat. Abans
però, va estar fent els torns de matí a
la lleteria i a les tardes el curs de corte
y confección que li havia demanat que
fes la mare. Després d’un any i tant
aviat com va poder es va buscar un
nou col·legi on poder cursar el batxillerat superior per tal d’ingressar a la
Universitat, procurant combinar-s’ho
amb uns horaris que li permetessin
continuar amb la feina al despatx de
llet dels matins. Acabaria anant per referències d’una antiga companya seva
a un col·legi al barri de Sant Andreu
de Barcelona on es feia el batxillerat
superior nocturn. El curs 68-69 va ser
el darrer curs del PREU, l’antic curs de
preparació d’accés a la Universitat.
Per això en realitat acabaria fent una
mena de barreja o curs de transició
entre el PREU i el COU, que era el
nou Curs d’Orientació Universitària
que es començava a implantar a partir d’aleshores. No recordava massa
coses ni d’aquell col·legi ni d’aquell
curs perquè s’ho va anar traient tot
bastant per lliure. Al final d’aquell curs,
després de presentar-se i passar la
recent instaurada prova de Selectivitat
acabaria fent realitat el somni d’entrar
a la Universitat.

La Universitat			
Després d’aquest curt període, quan
l’Aurora fa els dinou anys, l’any 1970,
deixa de ser necessària en el negoci
familiar, i se n’adona que és el moment
ideal per començar a obrir-se camí i
trobar una nova feina amb un horari
flexible que li permetés continuar estudiant. A més, coincidia amb un altre
dels moments àlgids en que son pare
la tornava a pressionar perquè ella
muntés també el seu propi negoci,

continuant amb la vella idea del negoci
càrnic. Per això, va creure que havia
arribat el moment de plantar-se i dir-li
definitivament que no volia fer allò que
ell li proposava. Portava anys aguantant aquesta pressió i volia començar a
prendre les seves pròpies decisions que
anaven a contracorrent del que volien
a casa seva, sobretot del que volia el
seu pare, que no entenia el perquè la
seva filla havia d’estudiar. Ella entenia
que l’única manera d’acabar amb
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aquest enfrontament continu amb
el pare era mirar de no dependre
econòmicament d’ell i pagar-se ella
mateixa els estudis. Un gest molt més
simbòlic que real doncs en aquells
anys la matrícula a la universitat no era
massa cara i els seus pares li podrien
haver pagat sense problemes. En tot
cas, ella preferia ser autònoma i tenir
la seva pròpia feina perquè ningú de
la seva família pogués dir-li si podia
o no estudiar, que era el que més la
preocupava. A més, ella creia que
tenia una edat en la qual ningú tenia
el dret de jutjar el que feia o deixava
de fer amb la seva vida.
Aleshores, el que decideix és espavilar-se i buscar feina aprofitant
aquella bona època dels anys 70, en
la que hi havia moltes possibilitats i es
podia escollir. Només estava teòrica i
tècnicament preparada per a fer una
feina, o bé de tipus administratiu o bé
que comportés la venda i l’atenció al
públic. I com que la feina comercial en
realitat no li agradava gens va pensar
que la feina d’administrativa en un
banc podia ser una bona opció.
La idea se li va ocórrer arran d’una
conversa en un dels moltíssims sopars
de retrobament que feia habitual42

ment amb les antigues companyes de
l’escola. El bon horari del món bancari
va ser allò que la va fer decantar més,
el mateix motiu que havia fet decidir els
seus companys. El salari, tampoc estava malament però no va ser un motiu
tant important com l’altre perquè no
era tant elevat com sempre s’havia
pensat. Un cop feta aquella elecció,
va començar a enviar sol·licituds i currículums als diferents bancs dels que
tenia alguna referència.
El mes de setembre de 1971 l’Aurora,
amb 20 anys, començava a treballar a

l’oficina del Banco Guipuzcano situada
al barri de Collblanc i al mateix temps
entrava a la Universitat. La seva situació era un pèl diferent a la majoria
de companyes seves que, com a cosa
més habitual per l’època, portaven
treballant des dels catorze anys i ja
havien passat per empreses diverses.
Ella començava aquella primera feina
fora de casa amb un horari de vuit
del matí a tres de la tarda. Era un
horari perfecte per a després poder
anar a les classes a la Universitat, que
començaven a les quatre de la tarda
a la facultat del Campus de Pedralbes,
allà mateix a la Zona Universitària. El
seu ideal era poder estar treballant i
estudiant primer durant un temps per a
més endavant poder-se dedicar només
a la carrera.
En un principi, havia pensat fer la
carrera amb l’objectiu de dedicar-s’hi
professionalment, per això el que més
li atreia eren els estudis de dret. Però
no es va atrevir a fer-ho doncs exercir
després com a advocada li feia una
mica de por. Tenia la visió que en
el món del dret hi convergien molts
interessos i no volia trobar-se en cap
situació compromesa.
En aquells moments no se li havia
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ocorregut una bona opció com podria
ser dedicar-se al món del dret des del
punt de vista sindical i de defensa del
drets laborals. Només coneixia altres
opcions del dret que no la convencien.
Finalment va optar per estudiar una
cosa en la que se sentís més segura
com va ser Filosofia i Lletres. Ella
sempre havia dit que no ho faria, però
finalment es va decidir pels horaris i
perquè li atreia més que fer ciències.
Li va tocar començar amb el nou pla
d’estudis d’Humanitats, que s’havia
introduït feia un any a la Universitat
de Barcelona, conegut com el Pla
Maluquer.
Amb aquest pla primer s’estudiaven
dos anys d’assignatures comunes i
després t’inclinaves per l’especialitat
que més t’agradés, amb una gran
quantitat d’optativitat en les matèries.
Et podies especialitzar en història,
geografia, filosofia, lingüística o en
moltes altres modalitats que hi havia
en aquells moments. Ella faria els dos
primers anys d’assignatures comunes
al campus de Zona Universitària i després es traslladaria a la facultat de la
Plaça Universitat per a fer l’especialitat
de geografia, que és la que va acabar
escollint.

Des del punt de vista acadèmic,
l’Aurora no havia tingut mai la sensació d’haver après molt a la Universitat.
Més aviat creia que va ser en els seus
anteriors estudis de batxillerat administratiu i superior on realment havia
adquirit la cultura bàsica important.
De fet, el que li va passar va ser que
la Universitat significava una nova
forma d’estudiar, molt més lliure, en
la que ningú controlava res i això la
va fer baixar una mica el ritme. Tot i
així sempre va valorar molt allò que la
Universitat li va ensenyar des del punt

de vista social. Per exemple, una de les
coses que més va notar del seu pas per
la Facultat era l’obligació d’haver de
reconstruir tot el que li havien ensenyat
fins aleshores i enfocar-ho d’una altra
manera. És a la mateixa Universitat, a
través d’alguns dels seus professors,
on l’Aurora va començar a debatre, de
manera encara molt teòrica, qüestions
tan actuals com l’urbanisme, l’ecologia
o el medi ambient. Eren temes i problemàtiques que estaven molt vinculats al
que ella estudiava Va formar part d’una
promoció pionera en tractari posaren
qüestió actuacions com l’abocador del
Garraf. Recordava que pel que fa al
professorat hi havia de tot, però el que
més la va sorprendre va ser el discurs
d’un dels professors el primer dia de
classe: “... un chico joven, de 24 o 25
años, profesor de filosofía, nos hizo
un discurso de abuelos, diciéndonos
que nosotros éramos los dirigentes
del futuro y que éramos la élite que
dirigiría las ideas del futuro”. Amb el
temps, reconeixia que aquest discurs
que a ella i als seus companys els
havia semblat tant conservador i que
àmpliament havien rebutjat, no anava
tan mal encaminat. A nivell personal,
lo lògic va ser que l’Aurora no assimilés
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en un principi molt bé aquest discurs.
Ella es considerava d’una altra extracció i condició social i tenia una altra
concepció ideològica de les coses: es
considerava treballadora.
Des de la primera dècada dels
seixanta la Universitat de Barcelona
havia esdevingut un important focus
d’oposició antifranquista. La institució
s’havia obert a les classes populars i es
començava a democratitzar, així doncs
li va tocar viure una de les èpoques
més convulses, entre l’any 71 i el 76.
L’Aurora recordava, per exemple, com
les contínues assemblees del moviment
estudiantil democràtic acostumaven
a acabar desallotjades pels “grisos”
i com, fins i tot dins de les aules hi
acostumava a haver la presència
d’alguns policies, alguns de secretes,
que es feien passar per estudiants, als
quals va identificar més tard mentre es
trobava detinguda a la Comissaria de
policia de Via Laietana a l’any 74.
En aquells anys va arribar també
a la Universitat la breu i innacceptada reforma del “año juliano”, que
pretenia establir un nou calendari
universitari, segons el qual el curs
en comptes d’anar d’octubre a juny
aniria de gener a setembre. La posa44

da en pràctica d’aquesta reforma va
enxampar a l’Aurora en el seu tercer
curs, el 73-74. Per això, ella va mirar
d’aprofitar aquell primer trimestre buit
que els quedava per intentar treure’s
el carnet de conduir. Paral·lelament,
el moviment estudiantil democràtic
aprofitava aquell primer trimestre
sense classes per a continuar fent
assemblees i anar organitzant-se. Ella
hi participava sovint, però no s’hi va
arribar a implicar mai del tot perquè
no podia dedicar el mateix temps que
els companys i companyes que anaven
en horari de matí, perquè treballava
tots els matins al banc i començava a
prioritzar el seu grau d’implicació en el
món sindical i laboral. És per aquesta
raó que en no tenir un paper ni de
dirigent ni massa protagonista, s’havia
oblidat dels continguts que es discutien en aquelles assemblees. El que sí
que recordava era que la majoria de
vegades tenia més aviat opinions una
mica contraposades als dirigents dels
comitès de curs. Segons ella, tenien
una visió una mica infantil de les coses
i actuaven per consignes i d’una manera massa espontània. A on va veure
clarament la diferència va ser sobretot
en la poca resposta donada des del

moviment universitari davant de fets
com el cop d’estat de Pinochet a Xile
el 1973 o com davant del conflicte a la
Tèrmica del Besòs. Ella que pertanyia ja
al moviment obrer va veure una reacció i una resposta, des d’aquest, molt
més contundent i organitzada que la
que donava el moviment universitari:
“Todas esas cosas en la Universidad
parecían superficiales. Se hablaba de
solidaridad con los trabajadores, pero
era como si los trabajadores fuesen
otras personas. La realidad era cercana pero los protagonistas no eran los
universitarios, eran los trabajadores
que eran otros y yo era las dos cosas”.
Ella pertanyia a tots dos móns, però el
seu paper de treballadora acabaria
dominant sobre el d’universitària. Ser
universitària es va convertir només en
un instrument, mentre que ser treballadora era molt més, s’havia convertit
en una concepció de vida. Aquesta
consciència de classe que li acabaria
dominant s’havia començat a produir
a mesura que veia que estava fent
una carrera amb una dosi important
d’utopia. Anava adonant-se que tot
allò que havia pensat fer a través de
la carrera no ho podria canalitzar a
nivell professional. En el fons, havia
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escollit aquells estudis amb una certa
projecció de futur per a poder treballar
en alguna cosa a nivell social. A més,
amb l’elecció posterior d’estudiar
l’especialitat en geografia, s’anava
entreveient, de manera inconscient,
a que voldria acabar dedicant-se en
el futur. Aquelles qüestions i problemàtiques relacionades amb temes
com l’habitatge, l’urbanisme i el medi
ambient que havia començat a tractar
en el primer curs de la seva especialitat
en geografia li començaven a interessar. El problema va ser no trobar
la forma de canalitzar-ho en aquells
moments, per això més endavant
acabaria deixant els estudis. Fins i tot,
s’havia arribat a plantejar que quan
acabés la carrera, faria un màster i
després se n’aniria l’estranger, però
tot es va quedar en projectes i idees.
A la llarga, l’Aurora no podrà dedicar
massa temps a l’estudi i la carrera se li
complicarà. Era una carrera de lletres
amb alguns components de ciències
1

i quan li apareixen assignatures com
climatologia o estadística amb molta
matemàtica comença a tenir dificultats
per a aprovar-les. Per això, finalment,
li va acabar resultant més fàcil, ràpid
i còmode mirar de canalitzar les seves inquietuds socials per la via del
sindicalisme. Era una opció presa per
l’exigència de temps de dedicació,
però també per una qüestió de comoditat, a ella li resultava còmode i
també era el que més li agradava en
aquell moment. Aquesta va ser una
conclusió a la que li havia costat molt
arribar però que amb els anys afirmava
amb certesa: “la gente te puede ver
como idealista o desprendida porque
haces sindicalismo. Pero yo pienso que
hacer sindicalismo o política es porque
te gusta y por eso te compensa de
alguna manera”.
Va estar cinc cursos matriculada a la
Universitat i li van quedar per aprovar
les assignatures més tècniques. Entremig de tots aquells cursos hi va inter-

“A partir de la segona meitat de 1976 les CCOO haurien d’adaptar-se a una situació
ràpidament canviant. De moviment socio-polític haurien de convertir-se en organització
sindical, sense assolir el gran objectiu de sindicat unitari i patint, a més, un tractament
repressiu i discriminatori fins a la seva legalització a la primavera de 1977”.GABRIEL,
Pere (coord.)[et.al]. Comissions Obreres de Catalunya.1964-1989. Barcelona: Ed.
Empúries, 1989.Pàg.80.

ferir també una mica la seva detenció
a l’estiu de l’any 74. L’últim curs en
que es matricularà serà el 75-76, però
sense treure’n massa profit, era l’any
en que es moria Franco i començava
oficialment el període de la Transició.
És per aquestes mateixes dates que
les Comissions Obreres deixaran de
ser un moviment clandestí. Aleshores,
tot això li exigeix molt més temps de
dedicació per tal d’implicar-se plenament en la creació i consolidació de la
futura organització com a sindicat1: “Lo
que antes era una reunión semanal
necesita mucha más dedicación. Hay
que comenzar a hacer listas de gente,
cosa que antes era imposible porque
era comprometer al personal, empezar
a afiliar y a buscar locales. Eso requiere
más dedicación que una vez a la semana de coordinación”. Per aquest motiu ja
no es matricularà a la Universitat perquè
considerarà que el millor que pot fer
és deixar d’estudiar i dedicar tot el seu
temps a la feina i al indicat. En un primer
moment havia decidit acabar la carrera
quan tingués 40 anys i Comissions estés
consolidat com a sindicat, però quan va
arribar el moment, la realitat va ser que
no en va tenir cap necessitat ni ganes
de posar-s’hi. 			
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Tot i així aquest pas per la Universitat va ser molt positiu per ella. Era el
primer cop a la seva vida que trobava
un ambient de tolerància, de permissivitat i de llibertat total a on ningú la
controlava i a on cadascú feia el que
volia. Allò era molt diferent al que
sempre havia estat acostumada i al
que es trobava, en aquells moments,
a la feina on hi tenia un ambient
de treball molt rígid, semblant a
l’ambient autoritari que havia viscut
durant els anys de batxillerat als
col·legis de la Sección Femenina i a
les monges. Encara que les amistats
i els companys d’allà sempre van ser
gent força oberta perquè sempre
procurava d’agrupar-se per afinitat
i forma de veure les coses. Segons
ella, la Universitat, en canvi, era com
un acordió a nivell social, on va fer
bastantes coneixences amb les que
poc a poc, però, va anar perdent
el contacte. També havia fet molta
amistat amb la gent major de 25 anys
que per primera vegada havien tingut
accés a la Universitat. Aquesta gent
havien perdut l’hàbit d’estudi però,
a diferència d’ella, sabien moltíssim
més de la vida. Com que funcionava
per assignatures, a cada una d’elles
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coneixia un grup diferent de gent.
Per això, a més d’un company, a
l’igual que li va passar amb algunes
companyes de l’escola, se’ls acabaria
trobant més endavant en el món laboral i sindical, com va ser el cas del
Josep Maria Gimó, amb qui després
de conèixer-se a la Universitat, va coincidir treballant a la mateixa oficina
al Banco Guipuzcoano.

La feina al banc
A l’oficina del barri de Collblanc del
Banco Guipuzcoano hi havia un ambient totalment masculí. Hi treballaven
catorze persones i ella era la única
noia. A partir dels anys seixanta, les
dones començaven a poder tornar a
incorporar-se massivament al mercat
laboral després de dues dècades en
que la legislació franquista els ho havia
limitat, amb el Fuero de los Españoles,
el Fuero del Trabajo i la dot de nupcialitat o excedència forçosa per matrimoni. A partir del Plan de Estabilización
Económica de 1959 es fa necessària de
nou la incorporació de la mà d’obra femenina, a poder ser qualificada. En el
cas de l’Aurora no va ser tant aquesta
última raó, sinó la necessitat, segons
li comentaren els caps del banc, de

que la contractació d’una noia servís
per posar pau al col·lectiu masculí. Es
pensaven que amb el simple fet de la
presència d’una sola dona, el col·lectiu
d’homes de l’oficina es sentiria més
cohibit i deixaria de dir paraules grolleres. Allò que havia estat tan propi de la
mentalitat conservadora d’una època
en que alguna gent pensava que davant d’una senyoreta no es podien dir
segons quines vulgaritats, continuava
força present. A l’Aurora aquella
missió se li feia molt difícil: “Cuando
me lo dijeron pensé: Van apañados
conmigo porque a mí me da igual lo
que digan”. Aleshores, es va trobar
reaccionant de manera totalment contrària a allò que li havien demanat. En
aquells moments, pensava que havia
de ser com els seus companys i que
la igualtat s’aconseguia imitant-los:
“En esa búsqueda de la igualdad que
tampoco cuestionas la diferencia, el
modelo que hay es el masculino y
acabas diciendo tacos para ser igual
que ellos”. La idea de recerca de la
igualtat de gènere la tenia ficada al
cap des de sempre, des de les esbroncades amb els seus pares. Però encara
no sabia què significava exactament i
va trigar temps en adonar-se que no
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es tractava de ser igual de barroera
que els homes sinó que la igualtat era
una altra cosa i s’aconseguia per una
altra via: “Ser igual en consideración,
no en comportamiento, sino que se
me considere igual que otro, no que
a este el valor se le supone y yo lo
tengo que demostrar, que eso es lo
que nos ha pasado y todavía nos sigue
pasando a las mujeres. Unos sirven por
el simple hecho de ser hombres y las
mujeres todavía tenemos que andar
demostrando que servimos. Pero eso
ya lo estamos cambiando, porque no
es lo que era”. Aquella condició de

ser l’única dona entre molts homes va
estar sempre molt present en tots els
sentits: “Te integras en las formas pero
no pierdes la identidad. Y un poco pues
eras la chica de la oficina. Cosa que
por un lado te gustaba pero por otro
lado te molestaba”.
Ella havia entrat a treballar més
tard del que era habitual per l’època,
amb vint anys, i es va trobar que la
majoria dels seus companys eren o
de la seva edat o més joves que ella.
Per això, la van tractar com una més.
Segons explicava, van fer tanta pinya
que aquells dos primers anys van

ser els millors que va passar al banc.
Només va haver-hi una història que
no compartien amb ella el que la feia
sentir-se incòmoda de vegades i és que
els seus companys s’amagaven d’ella
per mirar revistes pornogràfiques. En
un dels retrobaments i sopars que van
fer anys més tard, ella recordava que
ho parlaren obertament i de com se’n
reien de lo beneits que havien estat
amb aquest tema.

La primera vaga i la presa de
contacte amb el nucli de Comissions Obreres
De bon començament, a l’Aurora només li havien fet un contracte temporal
de sis mesos i li havien dit que després
si els interessava la farien fixe. Ella que
sempre havia sentit dir a casa seva que
un contracte, fos laboral o no, havia
de tenir en compte a les dues parts,
segura de sí mateixa, es va atrevir a
plantar cara al cap de personal i li va
dir: “Y también si me interesa a mí”.
Un comentari que no devia agradar
gaire al cap de personal que se la va
quedar mirant de dalt a baix, tot fent
un sospir.
Havia entrat a treballar al mes de setembre de 1971 i cap al gener de l’any
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següent, quan li tocava la renovació de
contracte, va coincidir que començava
una gran vaga al sector bancari. Era
una vaga indefinida que va aconseguir
paralitzar durant unes setmanes tot el
sector de la banca privada i que anava
dirigida a les demandes bàsiques de
llibertat sindical per a la negociació del
conveni col·lectiu a nivell estatal. Per
aquesta raó, no era un bon moment
per a revisar el seu contracte i davant la
sorpresa de l’Aurora, al banc en lloc de
fer-li un contracte indefinit, tan sols li
renovaren sis mesos més. Era el primer
cop que l’Aurora es trobava en un conflicte laboral com aquest. Per ella, tot
això de les vagues li significava massa
enrenou. Quan havia tingut prèviament l’oportunitat d’entrar a treballar a
la SEAT com a administrativa, ho havia
desestimat precisament per aquestes
raons, perquè era una fàbrica on hi

havia massa vagues i mobilitzacions i
volia evitar de trobar-s’hi. En canvi, la
banca li va semblar que havia de ser
un lloc tranquil.
No obstant, aviat va ser ella mateixa
qui, en trobar-se enmig d’aquella
vaga, es va convertir de la nit al dia en
la instigadora principal des de la seva
petita oficina. Ella i els seus companys
s’anaven assabentant de l’evolució
de la vaga a través del contacte telefònic amb la plantilla de les oficines
principals, que eren qui bàsicament
la secundaven. La informació els arribava també en forma d’octavetes a
través del correu intern que cada dia
rebien, a través de les anomenades
valises bancàries: “Nosotros recibíamos por la valija del banco las hojas
de Comisiones. Era Comisiones quien
nos mandaba hojas, no había ningún
sindicato más”. Aleshores, principal-

“La banca i el nostre banc, el Guipuzcoano, estaven molt a l’avantguarda en aquells
moments de la lluita per la democràcia; nosaltres havíem organitzat aturades petites
però molt seguides per temes com la Guerra del Vietnam, per exemple. Teníem
molta incidència en la gent, protestar 5 o 10 minuts contra tot això era molt normal;
això ho organitzàvem des de l’oficina central de la Ronda de Sant Pere, que és on
jo estava al principi, però és clar, més endavant ja ens van anar dispersant perquè
érem molt forts...”
Entrevista a l’Àngel Alfaro Tanco, treballador de banca i sindicalista.
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ment, ella i tres dels companys de la
seva oficina, els que més s’anaven
conscienciant, començaren a animar
a la resta de companys a seguir-la.
Estaven convençuts de que darrera
d’aquelles consignes hi havia gent
seriosa. Finalment, mentre la plantilla
de les oficines centrals seguien una
vaga més o menys indefinida, ells
aconseguien quelcom força difícil en la
seva situació com va ser aturar-se mitja
hora durant dos o tres dies. L’Aurora
considerava que havien estat força
atrevits i explicava que en el moment
de fer les aturades, els guàrdies civils
de la porta es mantingueren al marge
i seguiren fent la seva funció com si
res. Tampoc tingueren cap problema
amb la clientela que s’ho prenia amb
paciència, esperant que tornessin a
treballar. Quan ja portaven uns dies de
vaga parcial, el director finalment els
va acabar reunint a tots al seu despatx
per donar-los el toc d’alerta. Ella i els
seus companys de seguida li argumentaren que ho feien perquè se sentien
moralment obligats a ser solidaris
amb els seus companys d’empresa,
que lluitaven per unes reivindicacions
que si s’aconseguien beneficiaven a
tothom per igual. A més, a part de les

Introducció

reivindicacions concretes del sector
com podien ser la reducció de jornada
laboral o l’augment salarial de 4.000
pessetes linials s’hi afegien les reivindicacions generals democràtiques
contra el règim de “Llibertat, amnistia
i Estatut d’Autonomia” i d’altres com
la llibertat sindical.
Però el director i l’interventor que
eren persones de mentalitat conservadora els tocava exercir un paper autoritari per tal de mantenir l’ordre. Encara
que pensessin que l’Aurora i els seus
companys tenien part de raó, les seves
paraules van ser força clares: “Porque
en Vietnam haya guerra no tiene que
haberla aquí”. Però no convencien als
seus treballadors que els ho discutien
dient que sabien perfectament que el
que estava en qüestió era una problemàtica més pròxima.
Aquella vaga va tenir bastant de ressò i va acabar amb l’acomiadament de
tres treballadors del Banco Popular de
Madrid: el Jesús Vela, el Pedro Diego
i el Francisco Herrera, que es convertiren en referents històrics de les Comissions Obreres de banca de la ciutat
castellana. Arrel de l’acomiadament,
tots tres passaren a dedicar-se exclusivament a l’organització i en arribar la

legalitat després del primer Congrés de
banca de CCOO de l’any 77, els dos
primers, van passar a ser, respectivament, el secretari general i el secretari
d’organització de la federació.
A partir de tot això l’Aurora és quan
comença a tenir interès en contactar
amb la gent que havia mogut la protesta laboral a Barcelona. Un contacte
que no li va resultar gens fàcil a causa
del caràcter il·legal de les activitats de
l’organització.
L’organització era coneguda com la
Comissió Obrera del banc i, tot i ser un
grup clandestí, en realitat tothom sabia
qui eren i a on es reunien. S’intuïa
que sortia d’un grupet de treballadors
del banc que tenien organitzada una
mena de lligueta de futbol i que en
acabar sempre anaven a berenar tots
junts. S’agrupaven sota el nom de
Comissions perquè, com ella deia “era
lo que tenía más cara y ojos”.
L’Aurora recordava que era un
grup bastant plural perquè no tots
tenien la mateixa tendència política,
ni la mateixa visió del que havia de
ser la lluita laboral o el futur de les
Comissions Obreres. L’ànima de tot
era un tal Àngel Alfaro que treballava
a l’oficina principal del mateix Banco

Aquesta vaga del sector de la banca va
ser molt important perquè va ser a nivell
estatal, nosaltres no acceptàvem que al
sindicat vertical es negociés el conveni de
banca i vam fer assemblees de base per
tots els territoris per a escollir els nostres
delegats; aquí vam escollir a l’Alfredo
Clemente del Banco Central i a l’Ángel
Hernández, del Banco Santander, vam
agafar referències de bancs grans. Eren
els nostres representants per negociar
amb la patronal, (...) volíem acabar amb el
sindicalisme vertical, volíem imposar ja la
nostra gent, volíem participar en les eleccions per escollir els nostres representants
i era una primera prova de força.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

Guipuzcoano a la Ronda de Sant Pere.
També recordava al Manuel Cárdenas,
que venia de l’antic sindicat anarcosindicalista de la Confederació Nacional
del Treball (CNT) i que acabarà sent
fundador i secretari general de la Confederació General del Treball(CGT) i a
un altre company que havia arribat feia
poc a Barcelona, el Xosé Valcárcel, que
era de la Confederación Intersindical
Gallega (CIGA), el Sindicat nacionalista Gallec i l’Alejandro Martín, que
en aquells moments també militava
a la JCC (Joventut Comunista de
Catalunya).
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Nosaltres teníem un petit equip de futbol
(...) la lliga servia perquè com que venien a
veure’ns els companys de banca, nosaltres
aprofitàvem per repartir tota la propaganda de Comissions, del PSUC, de les publicacions: Treball, el Mundo Obrero, i a partir
d’aquest nucli de gent vam començar a fer
moltes sortides; la idea, i crec que va ser un
encert, era combinar esbarjo, o sigui sortir,
passar-s’ho bé o fer una costellada, juntament amb la lluita. I l’Aurora va començar
a venir a totes aquestes sortides.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

Un altre company, dels que l’Aurora
recordava, era el Josep Maria Gimó,
que acabarà treballant amb ella a la
mateixa oficina i amb qui s’havien
conegut primer a la Universitat.

Per deixar-la assistir a una d’aquelles
reunions, s’encarregarien primer de
demanar referències seves als seus
companys de feina per tal d’assegurarse que no fos una infiltrada. La veritat
és que ella recordava perfectament
aquella primera reunió en la que
entrava a formar part de Comissions
perquè s’hi va suscitar una discussió
força transcendental.
El debat anava sobre si l’organització
havia de continuar sent totalment
clandestina o bé si havia de ser més
oberta2. L’Aurora que no era massa
conscient de l’abast d’aquella discussió, de seguida decideix prendre
posició, donar els seus arguments i
manifestar-se clarament a favor de

“Una primera polèmica va estar provocada per la repressió i va girar en torn a l’actuació
pública o a la necessitat de clandestinitzar les CCOO Per als militants del PSUC s’havia de
conservar l’actuació pública de CCOO, tot i tenir una estructura clandestina, a desgrat de
la duríssima repressió que s’estava patint. Per als militants del FOC el que calia era justament el contrari: la clandestinització de les CCOO per protegir-les de la repressió. Lligat a
aquest punt cal situar la discussió, especialment els anys següents, sobre la participació a
les eleccions sindicals, que seria sempre defensada pel PSUC i rebutjada per altres grups”.
GABRIEL, Pere (coord.)[et.al]. Pàg. 63.
3
El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), d’ideologia marxista, va ser fundat uns dies
després de l’esclat de la Guerra Civil, el 23 de juliol de 1936, com a resultat del procés d’unitat
de diferents partits comunistes i socialistes de Catalunya.
4
“En un context d’apropament entre cristians i marxistes naixia el Front Obrer de Catalunya – FOC, al
1962, vinculat al Frente de Liberación popular- organització que propugnaria un model socialista
autogestionari allunyat tant de la socialdemocràcia com de l’estalinisme, amb una presència
important en el món universitari, però també en alguns nuclis obrers”.Ibidem. Pàg. 50.
2
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Al Gimó sempre l’hem tingut molt a
prop, però no estava tan implicat, també
teníem al Manolo Gallardo. Era un nucli
de gent que venia darrera nostre, que
ens recolzava molt i nosaltres teníem
gràcies a ells un matalàs molt gran. El
Gimó també ve de la Universitat, després
treballa al banc i fa el mateix recorregut
que l’Aurora, el que passa és que el
Gimó es queda a segona línia i l’Aurora
passa ràpidament a primera línia, colze
amb colze en tota aquesta història de la
lluita sindical.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

que havia de ser una cosa més oberta.
Veient el seu interès, al tornar cap a
casa en acabar la reunió, recordava
que l’Àngel Alfaro li va donar tot un
munt d’informació per a que s’anés
endinsant més en aquells debats
que s’estaven produint en el si de
l’organització. Era com una mena
de butlletí de CCOO, de la local de
Barcelona, des d’on es podien seguir
totes les discussions sobre les diferents
visions del que havien d’ésser les Comissions Obreres, per part de les dues
forces polítiques presents, més majoritàries, com eren el Partit Socialista
Unificat de Catalunya(PSUC)3 i el Front
Obrer de Catalunya (FOC)4.
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A banda de les confrontacions sobre
les estratègies i tàctiques a seguir, com
la de la clandestinitat front a l’actuació
legal, si debatien també les diferents
concepcions organitzatives possibles5,
com la de la localitat front al ram i
alguns temes com el de la qüestió
nacional6, entre d’altres.
Anys més tard, l’Aurora reconeixia
que no era conscient del perill d’on
realment es ficava. La seva concepció
era que Comissions Obreres no havia
de ser un simple sindicat sinó que
era tot un moviment sociopolític que
s’aguantava, en bona part, pel recolzament social que tenia: “Si nosotros
mantuvimos eso es porque teníamos
mucho apoyo directo, indirecto o como

quiera ser, pero teníamos apoyo”. Per
aquesta raó, segons ella, no podia
ser una cosa tancada. Un altre tema
era que hi poguessin haver diferents
tipus i nivells d’implicació. En tot cas
el que sí que era important per ella
era preservar una certa clandestinitat
i mantenir unes certes normes de seguretat, sobretot fora de les empreses.
Tal i com ella entenia el sindicalisme
es tractava d’anar debatent amb els
companys per anar creant una gran
xarxa amb unes creences, normes i
formes de fer i de pensar més unitàries.
A finals de 1972, quan ja havia passat
un any d’haver entrat en contacte amb
aquell nucli de Comissions, decideix
vincular-se més enllà de l’organització

“També va ser un motiu de confrontació l’estructura organitzativa, és a dir, si l’organització
havia de ser per branques productives o per àrees geogràfiques. El sector majoritari
defensà l’estructura sectorial i local, mentre el FOC propugnava una organització per
barris, integrant estudiants, joves i grups obrers de barri[..].D’aquestes divergències en
sorgirien, més endavant, diferents estructures que adoptaven el nom de CCOO: les
Comissions Obreres Revolucionàries, Comissions Obreres de Zones, Plataformes de
Comissions Obreres, etc...”. Ibídem. Pp. 62-63.
6
“També va provocar una agra polèmica la qüestió nacional. La mateixa creació de la CONC, la
participació en les manifestacions de l’Onze de Setembre i, en definitiva, l’assumpció de la lluita per
les llibertats nacionals per part de sectors majoritaris influenciats pel PSUC, va provocar una frontal
oposició del FOC i d’altres grups que consideraven que això suposava trencar l’internacionalisme
de la classe obrera i subordinar-la als interessos de la burgesia nacionalista,[..[. Tanmateix aquella
decisió va ser fonamental per al futur del moviment obrer català, ja que evitava divisions al si de la
classe treballadora per la qüestió nacional i permetia al moviment obre r jugar un paper decisiu en
la lluita per la recuperació de les llibertats nacionals”. Ibídem. Pàg. 62.
5

del mateix banc i juntament amb
l’Ángel Alfaro comença a anar també
a les reunions de la Coordinadora del
ram de Barcelona7.
L’Aurora reconeixia que per la seva
manera d’actuar era evident que encara no estava massa polititzada. De
fet, s’havia promès a si mateixa que
mai a la vida entraria a formar part
El tema de fons era si el Sindicat d’alguna forma sortia a la llum i actuava
obertament o bé seguia cuidant la
clandestinitat; aleshores al sector de la
banca va agafar molta força o va predominar molt la idea de les Plataformes
que era una visió més tancada del que
era la lluita sindical, o sigui mantenir la
clandestinitat. Un altre dels temes de
fons del debat era si el sindicat havia
de participar a les eleccions sindicals
del Sindicat vertical o no. I és clar, a
banca, dintre del Banco Guipuzcoano,
en aquells moments, tirava molt el Manuel Cárdenas, que era de la CNT, que
era més partidari d’optar per aquella
postura més tancada de no participar en
les eleccions i de no fer-li el joc al verticalisme. (...) I en aquest debat és l’inici
de l’Aurora. Ella, jo recordo que estava
més per la participació, ella estava per
obrir, ho tenia molt clar!! i aquest impàs
del debat dura uns 2 anys.
Entrevista a Àngel Alfaro.
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L’Aurora s’incorpora a la lluita després d’aquesta gran vaga, quan ja s’ha fet una
primera mobilització important. Ara bé, nosaltres aleshores ja aconseguirem tenir
informació d’ella, sabíem que era una lluitadora estudiantil i sabíem que probablement al món de l’empresa es podia donar també al joc, ho teníem molt clar!. (...) El
nucli nostre al que ens va arribar aquesta informació era molt petit, érem l’Alejandro
Martín, el Manuel Cárdenas de la CNT, i jo, aleshores de seguida vam contactar amb
ella i la vem invitar a alguna reunió. En aquells moments també estava per Barcelona
un gallec, que va estar un temps aquí i que va voler contactar amb nosaltres, que es
deia Xosé Valcárcel, era de la CIGA, un sindicat nacionalista de Galícia. A nosaltres,
al banc, ens va influenciar molt un nano que es deia Juan Antonio González, que
crec que l’Aurora quasi ni el va conèixer.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

de cap partit polític perquè per ella
això implicava una disciplina de la que
volia defugir. Tot i així, l’any següent,
acabarà entrant a militar al PSUC.
De la militància a Comissions Obreres des d’un principi n’havia estat
sempre més convençuda perquè
no li semblava una qüestió de disciplina, sinó que més aviat li servia
d’instrument per a defensar als treballadors i treballadores i començar
a democratitzar les relacions laborals.
7

Se n’adonava que calia qüestionar el
funcionament autoritari que existia al
banc per arribar a una organització
més igualitària entre tota la plantilla.
Molts dels seus companys no s’atrevien
a qüestionar aquesta premissa perquè
desitjaven ascendir, cosa que a ella no
li passava, a més no tenia cap lligam
familiar ni professional i se sentia molt
més lliure a l’hora de reivindicar. És
precisament per la seva situació de
soltera que havia tingut esbroncades

En aquelles reunions de la Coordinadora del ram de banca de CCOO, l’Àngel Alfaro
recorda qui anaven com a representants: ell i l’Aurora del Banco Guipuzcoano, el Joaquim Martín del Banco Vizcaya, el Jesús Aldea i l’Antonio Morera del Banco Ibérico,
diversa gent del Banco de Bilbao, gent del Banco Hispano-Americano, i gent del Banesto,
propers als nuclis catòlics de l’HOAC(la Hermandad Obrera de Acción Católica),com
l’Àngel Alcázar, que ja formava part de la primera Comissió Obrera de Barcelona en una
primera etapa, de 1964 a 1966. També estaven l’Alfredo Clemente, del Banco Central
i l’Ángel Hernández, del Banco Santander.Entrevista a l’Àngel Alfaro, sindicalista.
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amb alguns dels companys. Segons
ells, els augments salarials que es
reivindicaven no havien de ser linials,
o sigui iguals per tothom, sinó que havien de ser proporcionals a la situació
de cadascú. L’Aurora no podia suportar a aquells que eren pluriempleats
i que se li queixaven, per exemple,
de que no podien veure els seus fills.
Els deia: “Si tu nos ves a tus hijos es
porque haces pluriempleo”. Ella tenia
clar que quan es tractava de reclamar
augments salarials per cobrir uns mínims no es podien fer discriminacions
de cap tipus.
Aquestes discussions no les tenia
pas amb els companys de feina de la
primera oficina sinó amb els nous companys de l’oficina central a on l’havien
traslladada. Després de passar-se gairebé dos anys a l’oficina de Collblanc,
el 1973 va demanar a la direcció de
l’empresa el trasllat a l’oficina central
situada a la Ronda de Sant Pere nº13,
al costat de la Plaça Urquinaona de
Barcelona. Aquell any començava el
tercer curs de l’especialitat de Geografia, a la Plaça Universitat, i aquella
oficina li quedava molt més pròxima.
Ara bé, els motius d’aquella petició
anaven més enllà de les estrictes raons
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personals. Havien quedat places lliures a la central perquè tres o quatre
treballadors havien estat traslladats
cap a agències més petites. L’empresa
al·legava haver-ho fet per necessitats
del servei però eren, clarament, represàlies laborals encobertes contra
aquells que havien estat protagonistes
de la darrera vaga. D’aquesta manera havien aconseguit desmantellar i
desarticular el nucli de Comissions de
l’oficina principal.
L’Aurora era una treballadora sense
antecedents sobre la seva pertinença
a Comissions Obreres: “A mi no me
conocían y podía haber la garantía de
que continuase habiendo información
en la oficina”. Per això, si ocupava
una d’aquelles places lliures, es convertia en l’esperança per reconstruir
l’organització a la seu central del banc.
Això feia endevinar com n’estava ja de
compromesa. Fins aquell moment havia tingut una feina d’atenció al públic.
A la nova oficina, en canvi, entrarà a
formar part del departament de Valors
(Borsa) on s’hi quedarà durant tretze
anys fent una feina més de despatx
però molt més comercial, cosa que en
un principi no la motivava gaire. Allà
conviuria amb set o vuit companys més

però la plantilla de l’oficina arribava a
les 120 persones. Es va adaptar molt
bé gràcies a les indicacions que durant
molt de temps li anava donant el seu
company Àngel Alfaro, que coneixia
perfectament a la gent i el funcionament de l’oficina.
Amb aquestes facilitats, l’Aurora
reprendrà la seva activitat sindical fent
la distribució d’octavetes mitjançant
el correu intern per anar informant
sobre l’activitat de Comissions dins de
l’empresa i el sector.
Reconeixia que aquell sistema de
les valises bancàries i el correu intern
els facilitava molt les coses. No es
podia imaginar lo difícil que devia ser
fer el mateix en altres sectors que no
funcionaven amb paper. A més ella
sabia perfectament a qui ho havia
de passar per arribar a fer una xarxa
efectiva. Tot aquest moviment aviat
faria que la direcció del banc comencés
a sorprendre’s de com podia ser que
continués circulant aquell tipus de propaganda, després d’haver traslladat
als treballadors més destacats.

moment de la seva detenció. Era cap
a finals de juliol de l’any 74, quan estava en discussió l’aprovació d’un nou
conveni col.lectiu pel sector bancari.
Jo també ja estava al PSUC, hi vaig
entrar després d’entrar a CCOO i, de
fet, ella entra al PSUC, en part, perquè
jo l’arrossego. En aquells moments les
nostres reunions del PSUC eren més
a nivell del nucli dirigent de la Coordinadora del ram; primer entràvem
al sindicat i després d’alguna forma
et cridaven per entrar a la militància
política, per això el nucli dirigent de
la Coordinadora de banca ja era un
nucli polític; era una constant, primer entraves a Comissions i sempre
hi havia algú que tenia la militància
política, per aquella idea de que els
moviments de masses necessitaven
estructura política, gent que discutís
i que tingués clares les coordenades
de per on estaven i anaven les coses, i
sobretot que es tingués informació del
que es coïa, de tot el moviment polític

La detenció

més general de fora d’Espanya.

Després d’un any i mig d’estar en
aquella nova oficina va arribar el

Entrevista a l’Àngel Alfaro.
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Tot va començar un divendres quan
estava a punt de produir-se una reunió
per parlar del conveni, a la que havien
d’anar unes divuit persones que treballaven al Banco General del Comercio
y de la Industria.
El problema va ser que la casa on
s’havien de reunir8 estava vigilada per
la policia des de feia temps i només
arribar a la reunió es troben que la policia els estava esperant per a detenirlos. De les divuit persones detingudes
aquella primera tarda del divendres 26
de juliol, acabaran passant a disposició
judicial per a ser detingudes, només
les cinc que tenien una vinculació més
estreta amb el PSUC, i posades en
Des de fa molt de temps, la situació
laboral de la banca està ja molt igualada amb molts altres sectors. Però, de
l’època que estem parlant, la situació
laboral a la banca era molt privilegiada, a nivell salarial, a nivell d’horaris,
a nivell de condicions de treball, res a
veure amb els altres sectors!; érem un
dels col·lectius laborals que estàvem
millor i més ben pagats. Avui en dia en
el sector bancari hi ha hagut un canvi
radical, ja no es pot parlar de que siguem privilegiats.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.
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llibertat la resta, el matí del dilluns 29
de juliol, mentre es produïen noves detencions. Davant d’aquest fet, l’Aurora
i alguns companys que pertanyien a
una de les cèl·lules de banca del PSUC,
s’havien començat a mobilitzar durant
tot el cap de setmana, reunint-se i fent
trucades a les cases per alertar a tota
la gent implicada.
Les següents detencions es produirien aquell mateix dilluns al matí, del
29 de juliol de 1974, i aquest cop van
anar a buscar-los als llocs de treball de
cadascú. A l’Àngel el van anar a buscar
a l’oficina del carrer Aragó i a l’Aurora
a l’oficina del carrer de Ronda de Sant
Pere. Els altres eren el Carlos González
Mora, un company que treballava a la
Banca Mas Sardà i un altre, l’Higinio
Polo Cebollada que treballava al Banco
8

Sí, jo li explicava amb qui havia de contactar, el tipus de gent, perquè és clar
per a que la correspondència surti de
l’oficina principal i la informació arribi
bé, has de tenir una xarxa de gent que
pot col·laborar. Jo li deia: “a tal oficina
hi ha tal i tal persona”, perquè sinó si
arribava la propaganda directament, hi
havia el risc que la obrís el director i la
llencés a les escombraries, lo important
és que anés a nom d’ algú que estigués
a l’aguait, que sabés de què anava i
que amb el seu criteri passés aquella
propaganda a la resta de la plantilla,
que en aquells moments eren força
nombroses..
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

Central i que només feia un mes que
havia vingut des de Saragossa. L’últim
que també van detenir era l’únic que
no treballava a la banca però feia

La casa on es va produir la reunió del Banco General del Comercio i de la Industria era
la dels pares del Pere Olivella al carrer Ferran de Barcelona. Ell, que tenia el sobrenom
d’“Ernest”, era el responsable de l’organització de banca del PSUC i a través de la seva
detenció i els conseqüents interrogatoris, la policia aconseguirà treure el fil de tota la
cèl·lula de banca del partit, entre els quals estaven l’Àngel Alfaro, el Carles González,
l’Higinio Polo i l’Aurora Gómez, que rebia el sobrenom de “Lola” i era l’única dona.
La cèl·lula de banca del PSUC estava organitzada dintre del sector de l’Eixample del
PSUC i tenien com a responsable polític a l’Enric Cama, amb el sobrenom de “Roberto”,
que també cauria amb ells ja que esbrinaren el seu telèfon i les seves dades personals
amb la detenció del Pere Olivella, que com a responsable d’aquella cèl·lula de banca
era l’únic que les tenia. Entrevista a l’Enric Cama, responsable polític del Comitè de
l’Eixample del PSUC.
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de responsable polític del Comitè de
l’Eixample del PSUC9, l’Enric Cama
Colomes. A l’Aurora, la van anar a
buscar dos policies de paisà que li van
dir que se l’enduien només a fer unes
gestions a Comissaria. Aquells dos
agents havien anat a parlar primer al
despatx del sotsdirector que estava fent
de cap de l’oficina mentre el director
estava de vacances. Aleshores, va ser
ell qui va cridar-la al seu despatx i li
va comunicar que havia de marxar
amb aquells senyors a fer unes gestions. Ella, mentre anava cap allà va
començar a sospitar-ho i va tractar
d’avisar els companys, i en veure que
se l’emportaven per una porta del darrera que ni tan sols coneixia, va veure
clar que allò no pintava massa bé. De
camí i de bracet amb aquells dos joves
9

Nosaltres teníem una organització molt important al Banco General del Comercio y de la
Industria, que estava al Passeig de Gràcia. Era un banc petitó on hi havia un nucli molt important de Comissions Obreres, a partir d’un nano que es deia Olivella, i d’un tal Aragüés.
Aquesta gent aquell dia tenien una reunió pròpia, de la seva organització del Banco General,
per discutir el conveni de banca. Era una reunió oberta a la que hi podien anar treballadors
del banc encara que no fossin militants o no estiguessin a Comissions Obreres. D’una plantilla
que tenia el Banco General d’unes 60 persones, van anar a la reunió unes 18, o sigui un terç.
Després de la reunió els van agafar a tots, però només se’n van acabar quedant a 5, que eren
els que van veure que estaven més involucrats. Amb aquella detenció el que va passar va ser
que alguns d’ells van cantar els nostres noms, el de l’Aurora i el meu. Ens van cantar com a
gent del PSUC. La policia en aquells moments no anava tant pel tema de Comissions sinó pel
tema del PSUC, encara que per a ells era tot un paquet. També van cantar els noms de gent
de la Banca Mas Sardà, com el del Carlos González, del Banco Central com el de l’Higinio
Polo que acabava d’arribar de Saragossa. És a dir, van cantar els noms dels que érem del
nucli dirigent de banca del PSUC, i també el nom del nostre responsable polític del Comitè de
l’Eixample del PSUC, que era l’Enric Cama que també va caure amb nosaltres.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

policies que la portaven en direcció a
la Via Laietana, va recordar-se que
no portava la documentació a sobre i
per un moment havia vist l’oportunitat

La Cèl·lula de banca del PSUC a la que pertanyia l’Aurora estava organitzada dins del
sector de l’Eixample del PSUC i va tenir com a primer responsable polític a l’Enric
Cama que feia el paper de comissari polític, encarregant-se de passar-los la informació
política,juntament amb altres responsables com eren el Carles Quingles, que era membre
del Comitè Central i del Comitè de l’Eixample i de l’Isidor Boix, que era el responsable
d’organització del Comitè de Barcelona al costat del màxim responsable polític d’aquell
comitè que era el Miquel Núñez. (...) Després de la caiguda, el Carles Quingles i l’Isidor
Boix seran les persones que rependran els contactes amb l’organització del Comitè
de l’Eixample, mentre duri la seva detenció. Una vegada, l’Enric Cama, que tornarà
a la clandestinitat, i la resta de detinguts surtin de la presó, la persona encarregada
de substituir-lo com a responsable polític de l’organització de l’Eixample serà l’Eugeni
Forradellas.Entrevista a l’Enric Cama.

de tornar al banc i així avisar els seus
companys perquè el que més li preocupava era que ningú l’havia vist sortir
per la porta. Però els dos policies van
decidir que només un d’ells tornaria a
buscar la documentació, mentre l’altre
es quedava esperant amb ella al carrer.
L’obsessió de l’Aurora era que la gent
sabés que se l’havien emportada i va
començar a fer les mil i una per fer-se
veure. De tota manera, abans que ella
arribés a la comissaria, quasi tothom ja
sabia que els havien detingut. Per una
banda, ella mateixa havia anat avisant
a alguns companys pel camí per a
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que estiguessin alerta i el sotsdirector,
encara que no ho va dir directament,
tampoc ho va ocultar. A més a més,
l’Àngel havia fet trucar a companys
seus a la seva oficina, per avisar-la,
pensant-se que a ella no la detindrien.
Mentre l’Aurora continuava el camí cap
a la Comissaria, li van passar mil coses
pel cap. Va pensar en escapar-se però
corria el risc que aquells policies que
estaven més nerviosos que ella li disparessin un tret i allà s’hi quedés. A més,
pensava que podia ser contraproduent
perquè si s’escapava, mai més podria
tornar a treballar al banc i hauria
d’estar-se amagant contínuament.
Finalment va optar per encomanar-se
al destí i interpretar el paper de tonta,
com si allò que li anava a passar no
tingués la més mínima importància.
La veritat va ser, però, que aquells tres
dies que acabarà passant a la famosa
Comissaria de Via Laietana es van
convertir en els pitjors de la seva vida.
A més, tampoc n’està massa satisfeta
de la seva actitud allà perquè els va
reconèixer la seva militància: “Yo no
tuve una actitud correcta porque canté.
No di nombres pero sí admiti mi militancia”. Per a ella era tot molt nou i
desconeixia els mètodes de resistència
56

davant de la policia, a diferència dels
que ja portaven temps, per això deia
que els únics que van saber actuar
íntegra i heroicament van ser l’Àngel
Alfaro i l’Higinio Polo, que tenien més
experiència. Els policies van utilitzar
el fet que l’Aurora fos l’única dona i
jove. En comptes d’emprar mètodes
de violència física, feien servir la violència verbal. Li deien coses de l’estil
de: “¿Qué hace una chica como tu
en un sitio como éste?”. O referent al
que sabien de la seva família li deien:
“¿Cómo es posible que tú de una familia como la que eres, estés aquí?”.
A més li feien assetjament sexual: “Yo
llevaba una minifalda y un vestido escotado de narices. Pesaba veintitantos
quilos menos que ahora, tenía mejor
tipo y utilizaron mucho el desnudarte
con la vista. Y no solamente me interrogaban, sino constantemente entraban
y salían, o sea que utilizaron mucho la
cosa esa de acosarme y de tratarme
como a una señorita. Todo el rato me
decían: ¿Quieres fumar? o Esto lo he
comprado para ti”. Per això, quan va
declarar als jutjats i li van preguntar
si havia sofert maltractaments, ella
va contestar que no havia rebut maltractaments físics com la resta, però sí
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maltractaments psicològics. Devia ser
una de les primeres d’aquells temps en
declarar obertament aquest tipus de
maltractament per la cara d’estranyesa
que van posar el jutge i els advocats
en el moment del judici. De fet, l’únic
maltractament físic que patiria va ser
quan li va plantar cara reponent amb
passotisme a un policia que l’estava
interrogant de mala manera, cosa que
el va treure de pollaguera i la va agafar
pel coll i la va aixecar.
El dia de la seva detenció naixia a
Paris la Junta Democràtica, impulsada pel Partit Comunista d’Espanya i
liderada per Santiago Carrillo com a
primera plataforma política unitària a
nivell estatal d’oposició al règim franquista. Estava clar que totes aquelles
detencions formaven part d’una cacera
de bruixes. Tal i com els hi deien els
mateixos policies, ells havien estat detinguts com a membres del PSUC i mili-

tants comunistes i no pas tant pel fet de
ser membres de Comissions Obreres.
Realment, la policia estava ben informada i sabia perfectament que el nucli
de Comissions de la Coordinadora de
banca s’acostumava a reunir, entre
d’altres llocs, a l’escola dels Jesuïtes
del carrer Casp de Barcelona.
Ara bé, només els interessaven els
que estaven més implicats políticament
i per això sempre feien distincions entre
la gent que només estava a Comissions
i la que a més a més estava al PSUC.
Es pensaven que si agafaven els que
estaven més organitzats políticament,
podrien desmantellar fàcilment Comissions Obreres.
Però més aviat va ser tot el contrari
perquè aquell ampli moviment que
començava a ser Comissions Obreres
es va revitalitzar i va agafar encara
més força. De fet, arrel d’aquelles
detencions es va produir per primera
vegada una manifestació política de la
gent de banca a les tres de la tarda pel
Passeig de Gràcia demanant la seva
llibertat i diverses aturades a diferents
bancs. El mèrit va ser aconseguir una
gran concentració de gent en ple
estiu quan hi havia molta gent que ja
estava de vacances. A més, va estar
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encapçalada per gent d’altres sectors,
no només del món bancari, de Comissions i de diferents moviments polítics i
sindicals. En aquells moments, els que
tenien una implicació més directa no
podien estar-hi perquè o bé estaven
entre els detinguts o bé estaven amagats. Alguns més dels responsables
estaven de vacances i no els havien
pogut trobar. L’Aurora encara no
sabia res d’aquella manifestació i no
s’imaginava que les seves detencions
provocarien tant de ressò. Tot i així un
dels caps de policia la va informar del
que passava a fora en el moment de
la declaració a Comissaria dient-li amb
sorna: “Tenéis muy buenos amigos,
¿sabes que ha habido una manifestación por vosotros?”. Ella no s’ho
acabava de creure i va advertir-li molt
segura: “Mire, cuando yo vine aquí
no me conocía nadie y ahora cuando
salga seré muy conocida, seré una
heroina”. I és que abans d’aquestes
detencions a l’Aurora i el seu grup
només els coneixien dins el seu banc,
però aquella detenció els faria molt
coneguts dins el sector. Aquell policia
que només tenia ganes de provocar-la,
fent-se el simpàtic, li citava frases de
Primo de Rivera però ella li contestava
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Vam tenir un debat sobre què fer, si
desapareixíem del mapa i ens amagàvem o inclús vam valorar la possibilitat
d’aconseguir un full de baixa a través
d’uns metges que ens oferia el partit.
Però, finalment, vam decidir que no,
que anàvem a treballar, amb el nostre
“empaque”, amb la nostra “jeta”, continuant amb la nostra idea d’explicar
les coses, una mica amb la idea d’anar
sense por.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

sense cap mirament. Un cop passat tot,
mai més se’n recordarà de cap nom ni
tan sols de cap cara d’aquells policies
que l’havien interrogada. Ara bé, reconeixia que potser no eren dels que
van ser més durs per l’època com els
germans Creix. L’Aurora va estar tres
dies tancada en aquella Comissaria de
Via Laietana. No va estar sola fins al
segon dia. El primer dia la van posar
a una cel·la amb una noia holandesa
i altres noies més que eren prostitutes
i que estaven condemnades per la Ley
de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
La seva cel·la era la primera de tot el
passadís i la resta eren les cel·les dels
homes. Com tothom havia de passar
per davant seu se n’adonava de tot. Als
que veia més destrossats al passar eren

a l’Àngel i a l’Higinio doncs va ser a
ells dos a qui més van maltractar. Ella
entenia que en el cas de l’Àngel era
per ser un dels responsables i en el cas
de l’Higinio per la seva situació: havia
vingut feia dos mesos de Saragossa i
a Barcelona no hi tenia família ni el
coneixia ningú. Per això, a diferència
del que passava amb els altres estava
sol perquè des de l’exterior ningú
preguntava per ell. Per maltractar-los,
els anaven a buscar i se’ls enduien
constantment i a deshora. Inclús un
dia s’emportaren a l’Aurora per a que
reconegués a l’Àngel i a l’Enric Cama
a través dels miralls. Per a ella va ser
de les coses més desagradables que la
van obligar a fer. No va poder amagar
que els coneixia però per sort va poder
mantenir-se i no en va reconèixer cap
de les seves responsabilitats.

La presó de dones de la Trinitat
Vella
Després d’aquells tres dies a comissaria va arribar el moment de portar-los
als Jutjats, al Palau de Justícia, on els
estaven esperant una gran quantitat de
familiars, amics i companys de feina.
D’allà els portarien directament a la
presó: els homes a la Model i a ella a
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l’antiga presó de dones de la Trinitat
Vella. Com que a la policia li faltava
encara trobar a alguns dels més alts
responsables, tots es van pensar que
no en sortirien fins a l’època de Nadal,
però finalment només s’hi van estar
quasi bé un mes sencer. L’Aurora en
va sortir un dia abans que la resta, el
23 d’agost perquè en el seu cas va ser
més fàcil agilitzar els papers en tractarse d’una sola persona. Era l’any 1974
en que Carlos Arias Navarro havia
assumit la Presidència del Govern i
això havia significat capgirar l’evolució
del règim cap a un projecte més aperturista, conegut com El espíritu del 12
de febrero que prometia una tímida
obertura basada en l’aprovació d’un
futur Estatuto de Asociaciones políticas,
la flexibilització de la censura i certa
tolerància informativa,sense renunciar
als principis del Movimiento. A més, la
seva detenció va coincidir amb aquell
mes d’agost en que Franco havia estat
hospitalitzat per una flebitis, delegant
els poders de cap de l’Estat en el príncep Joan Carles de Borbó, obrint la
possibilitat d’una retirada definitiva del
Caudillo. Ara bé, aviat, a principis de
setembre el dictador va poder tornar
a agafar les regnes, diluint l’última

esperança que es tenia de que no es
mantingués en el poder fins al final.
L’Aurora no té mals records d’aquella
estada a la presó en el sentit repressiu
i més aviat ho va viure com si els seus
pares l’haguessin portada a una mena
d’internat. La presó de dones de la
Trinitat Vella no estava dirigida per
personal funcionari de l’Estat, sinó per
una mena d’ordre religiosa de caràcter
feixista fundada per Franco que ni
tan sols havia estat reconeguda pel
Vaticà. Eren Las Cruzadas Evangélicas
del Cristo Rey, una ordre de monges
que tenia com a objectiu la regeneració de les recluses. Per aquesta raó
no permetien cap contacte ni relació
entre les anomenades preses comuns
i les polítiques, com explicava l’Aurora:

“A las políticas nos habían dejado por
imposibles. No podíamos hablar con
las comunes para nada. Comíamos y
nos duchábamos a horarios diferentes,
paseábamos en un patio distinto”. Les
vuit preses amb les que especialment
conviuria estaven allà també per qüestions polítiques. Entre elles, la majoria
de la mateixa edat, hi havia una altra
companya del PSUC, una del FRAP
(Frente Revolucionario Antifascista y
Patriótico), del PSAN (Partit Socialista
d’Alliberament Nacional), del PORE
(Partido Obrero Revolucionario de España) i vàries anarquistes. De seguida
va sorgir un acord tàcit de bona convivència basat en parlar de qualsevol
tema menys de política. Inclús, van
arribar a muntar un sistema de solidaritat amb els diners que cadascuna
rebia per a poder comprar entre totes
a l’economat: “Había un economato
en el que tenías que comprarlo todo:
los perfumes, las compresas, el tabaco, etcétera y se cambiaba por vales.
Entonces el dinero que nos daba la familia lo metíamos en un fondo común
y de ahí lo comprábamos todo. De tal
manera que si había alguna que no
tenía ni un duro no le faltaba nada”.
Segons explicava, aquesta autèntica
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posada en pràctica del socialisme a
dins de la presó tenia molt indignades
a les monges.
L’empresonament de l’Aurora va
causar un gran impacte dins de la
seva família. La seva mare va actuar
ràpidament amb sentit pràctic, per
això ella i la seva filla gran van anar a
veure-la vàries vegades per animar-la.
El seu pare en canvi estava destrossat
perquè com ella deia: “Su esquema de
valores se había roto, ¿que hacía su
niña allí?”. A l’Aurora això la tenia molt
preocupada: “Yo pensaba ‘mi padre
me deshereda en el sentido moral’”.
A més se n’adonava perfectament que
la seva mare i germana l’enganyaven
quan li deien: “Ya vendrá, ya vendrá”.
En realitat el seu pare no es veia amb
cor d’anar-la a visitar i va tardar tant
de temps en decidir-se que havien
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passat tres setmanes i només va poder
anar-hi una sola vegada. Va ser l’únic
moment en que va plorar veient com
al seu pare li saltaven les llàgrimes
de tant abatut que estava. Tot i així,
l’home va saber dissimular força bé i
davant la sorpresa de l’Aurora va dir-li
amb complicitat: “¿Qué has hecho que
llevas un mes en la cárcel, si yo solo
estuve una semana?”
La seva mare i sobretot el seu pare se
sentien una mica avergonyits de tenir
una filla a la presó. La seva impressió

va ser que van tenir molt d’interès en
ocultar-ho al veïnat i familiars, cosa
que va ser fàcil perquè coincidia amb
el mes de vacances. Fins i tot quan
la Comissió de solidaritat pels presos
havia anat un dia a visitar-los, el seu
pare no se’n feia la idea. L’Aurora i el
seu pare havien tingut esbroncades
de caire polític des de feia anys. La
primera vegada que van discutir va
ser arran d’alguns comentaris que ella
va fer arran del cop d’estat de Xile, a
l’any 73.
Aquest cop, el seu pare més que
debatre li va fer una sèrie de recomanacions que ella recordava perfectament:
“Me dijo que no me metiera en política porque todos eran iguales y que
no tenía remedio, que los poderosos
siempre aplastarían a los pobres”. En
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aquest moment va descobrir en el seu
pare un sentiment de ràbia i resignació amb alguns punts d’escepticisme.
El seu pare era bastant conservador políticament parlant. Quan li
explicava coses sobre la República
i l’aixecament militar eren sempre
petites aventures molt neutres sense
cap contingut polític.
En bona part estava una mica desenganyat per la seva pròpia experiència
i en com havia viscut la història recent
del país.
Poc a poc amb el pas dels anys, però
sobretot des del moment en que la
detenen, és quan el seu pare sembla
que comença a admetre la manera de
viure i la militància política i sindical de
la seva filla. Però no va ser fins a l’any
1978 que ho va assumir definitivament
com li va demostrar en una conversa
que van tenir poc temps abans de morir

10

ell: “Cuando yo tenía 27 años me dijo
que tenía una vida diferente respecto
a mi hermana: Desde luego no tienes
un duro pero ¡qué bien vives, haces lo
que te da la gana y eres feliz!. Entonces
me estaba diciendo dos cosas, que no
había conseguido el camino de hacer
dinero, pero no hacía falta porque vivía
bien y otra, que me estaba aceptando
tal como era, como diciendo, no he
podido contigo, que seas feliz”. Aquest
reconeixement final del seu pare, la va
emocionar moltíssim, perquè era ella
qui havia guanyat la batalla després
de tants anys d’enfrontament.
Després de sortir en llibertat, pagant
una fiança, l’Aurora va quedar pendent de judici i va poder tornar al seu
lloc de treball sense problemes. Només
li quedava un expedient obert per part
de la direcció de l’empresa fins que el
judici no es celebrés i la retenció de la

nòmina d’un mes. L’advocat del Banco
Guipuzcoano, el senyor Portabella, els
havia anat a visitar a ella i a l’Àngel en
el moment que passaren pels Jutjats
per dir-los que en no tractar-se d’un
tema laboral el banc no se’n feia responsable i deixava la decisió en mans
de l’àmbit polític i judicial, ara bé els
va dir que no es preocupessin que els
conservarien el lloc de treball. Una actitud molt neutral si ho comparem amb
el cas d’un dels seus companys empresonats, el Carlos González que el seu
banc, la Banca Mas Sardà, li va pagar
la fiança. En canvi, el que realment va
tenir seriosos problemes amb la seva
patronal va ser l’Higinio. Després de la
detenció, el Banco Central va intentar
acomiadar-lo. Com a resposta es va
organitzar una mobilització tan forta
durant quatre dies que van haver de
readmetre’l per força10.

Existeix una còpia de l’informe manuscrit que Pere Olivella va redactar després de la seva
detenció, per la direcció del Partit des de la mateixa presó, i que va fer-se arribar fora de
la Model pels conductes clandestins que tenien. L’informe va arribar immediatament a
la Direcció del Partit, en concret a “Saltor” (que era l’àlies que utilitzava Miquel Núñez),
que va fer-se càrrec de la situació provocada per la seva detenció. Donació d’Enric
Cama a la Secretaria de la dona de la CONC.
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Les persones que es mobilitzen mentre nosaltres estem a la presó, van ser el nucli
que queda de dirigent de la Coordinadora de banca de CCOO, amb l’ajuda de la
Coordinadora territorial, de la Local de Barcelona, amb un responsable màxim que
era l’Alfredo Clemente del Banco Central, el Joaquín Martín del Banco de Vizcaya,
l’Ángel Hernández i el Vicente Rodríguez del Banco Santander, i del nostre banc,
el Guipuzcoano, l’Alejandro Martín, entre altres. Aleshores es van fer vàries recol·
lectes per nosaltres perquè vam tenir dues despeses bàsiques: el pagament de la
fiança per sortir de la presó i el que ens va descomptar el banc pels dies que no
havíem treballat. Una mica des del banc ens van fer allò de “una de cal y otra de
arena”!. Suposo que la catalogació del perill que nosaltres podíem suposar era baix
i va donar per a que amb la fiança poguéssim sortir. Hi havia aquesta opció pagar
la fiança o seguir no sé quan de temps més allà. Aleshores paguem la fiança amb
aquelles recol·lectes que es van fer, però no va arribar a cobrir-ho tot. Deu ni dó el
que havíem de pagar, estem parlant de vint i pico mil peles d’aquella època!.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.
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“Jo quan entro al PSUC cap a l’any 74-75 entro al Comitè de l’Eixample i em passen la cita per anar a una de les reunions de
la Cèl·lula de banca i em trobo que és l’Aurora la responsable política. En aquella època l’organització de banca va créixer
molt, inclús vam arribar a fer cèl·lules específiques en alguns del bancs més grans, com el Central. Érem molts i tot anava molt
vinculat al Comité de l’Eixample i a tot el creixement del PSUC.”
Entrevista a l’Alfredo Clemente, treballador bancari i sindicalista.
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esprés de la seva detenció l’estiu
de 1974, l’Aurora continuarà
amb el seu compromís sindical i
polític. L’abril de 1975 decideix amb el
seu grup de CCOO del banc participar
a les noves eleccions del Sindicat Vertical
quan encara continuava el debat en el si
de l’organització sobre la conveniència
de participar o no en l’entramat legal
del sindicat del règim. Quatre anys
després de les darreres eleccions del
71 interpretaven que havia estat un
error greu la decisió presa aleshores
de no presentar-se. A més, les seves
detencions els feia més coneguts entre
els companys de feina i tenien més possibilitats de ser escollits com a enllaços
sindicals: “Estábamos en la legalidad
que nos proporcionó la detención. La
policía nos hizo una gran campaña de
cara a las elecciones”. Tot i així, com
que l’Àngel i ella estaven pendents de
judici van decidir posar també a d’altres
persones a les candidatures en previsió
de no quedar-se sense representants
sindicals: “Nosotros hacía medio año
que habíamos estado detenidos y podía ocurrir que en periodo de mandato
saliese juicio”. Així, van elaborar una
candidatura unitària i democràtica, de
tothom que no era del Vertical, amb

dos representants a la categoria de
tècnics i a la de subalterns i quatre a la
d’administratius.
Durant la campanya van tenir una
forta oposició del que era l’enllaç
sindical tradicional del banc, que a
més era membre-oient del Consell
d’administració de l’empresa. Aquest
personatge i el cap de personal van
intentar de mil i una maneres que no
es poguessin presentar mitjançant
traves burocràtiques que consistiren en
fer-los creure que els papers de la seva
candidatura s’havien extraviat.
Això els va portar a haver d’escriure
moltíssimes cartes i circulars de denúncia i a presentar nombroses impugnacions. Va ser tal el volum d’aquestes
que en una de les ocupacions que van
fer del que havia estat la Delegación
Provincial de la Organización Sindical
Española(OSE), anteriorment coneguda
com la Central Nacional Sindical (CNS),
sis anys més tard, van arribar a trobar
alguns de tots aquells documents. En
el fons l’Aurora reconeixia que haver
perdut tant de temps amb aquella paperassa els va ajudar encara més en la
campanya: “Te hacían perder mucho
tiempo pero a la vez de cara a la gente
hacíamos campaña electoral perma-

“El procés era el següent, desde baix,
des de les Comissions de treballadors,
ens anem introduint, anem cap amunt,
des de la base entrem amb força i a
mesura que anem pujant, anem canviant-la i anem pujant la nostra gent
cap a la delegació provincial i cap a
les meses i les direccions del sindicat
vertical, que estava estructurat també
per branques.”
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

nente, con el papel y los contrapapeles”.
I efectivament en el moment del procés
electoral van treure moltíssims vots:
“Nos salió un jurado de empresa bastante majo”. El vot era individual, és a
dir, no es votava per a una llista sencera
sinó, segons el nombre de treballadors,
es votava directament a les persones
que es presentaven: “En la categoría
de administrativos nos presentábamos
cuatro de nosotros, Ángel Alfaro, yo y
dos más. Entonces la orientación que
dimos es de votar también a los otros
dos, no sólo a Ángel y a mi, para que
quedara más repartido. Tuvimos cantidad de votos.”
Van aconseguir tenir un representant en la categoria de tècnic que més
endavant va entrar de vocal provincial,
una estructura dins del sindicat vertical
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de rang superior al de l’empresa. I en
la categoria d’administratius van sortir
també els seus quatre representants.
En aquells moments en el sector de
la banca privada no hi havia massa opcions sindicals. L’Aurora sí que recordava
haver vist en aquelles eleccions algun
cartell de l’UGT però més aviat encara
feien campanya a favor del boicot i en
contra de la participació. També explicava que la majoria dels que es movien,
almenys en el seu banc, eren bàsicament de CCOO o de la USO (Unió
Sindical Obrera). El que passava era
que dins de Comissions començaven a
haver-hi moltes tendències polítiques,
reflex del moment històric1.
Finalment, el judici contra ella i els
seus companys no es va celebrar mai
perquè es veuria afectat pel primer
indult polític d’un decret reial. L’activitat
1

de l’Aurora a partir de llavors tindria
un doble vessant: per una banda havia
d’anar a la OSE a la Via Laietana i per
altra banda ho havia de compaginar
amb l’activitat sindical de CCOO dins
de l’empresa.
En les reunions de l’empresa i del sector es demanaven coses com la llibertat
d’associació, reunió i d’expressió, drets
tan bàsics que normalment tothom hi
estava d’acord. Com era difícil fer una
reunió en aquells temps s’havia d’anar
per feina: “Tardabas más en las citas
previas y en las citas posteriores y las
reuniones no te daban para discutir
mucho, o sea que era ir al grano. Hoy
en día puedes hacer una reunión con un
documento previo, antes si lo escribías
te arriesgabas”. Tot i les dificultats era
importantíssim fer les reunions perquè
els servia per a conèixer a la gent i co-

Com expliquen Carme Molinero i Pere Ysàs: “Pel que fa als grups polítics amb presència a CCOO,
el PSUC confirmà una clara hegemonia que va evitar la reproducció de dures confrontacions
com les protagonitzades per aquesta organització i el FOC a finals dels anys seixanta, però
al preu d’una creixent associació de la imatge de CCOO i PSUC. Bandera Roja, grup format
sota la influència del maig francès i de la revolució cultural xinesa, va facilitar la creació d’una
organització per sectors que tindria influència al Baix Llobregat, mentre altres grups menors
propiciaven també altres formes organitzatives. Aquests grups – LC, LCR, OIC – en general molt
actius, varen aconseguir en alguns moments i en alguns llocs una influència superior a la que
corresponia a la seva organització, però difícilment aconseguien consolidar-la. D’altra banda
van ser freqüents les escissions que fragmentarien més encara l’espai polític a l’esquerra del
PSUC. De la divisió no se n’alliberaria tampoc BR, que l’any 1974 va veure com una part de
la seva militància ingressava al PSUC”. GABRIEL, Pere (coord.) [et.al]. Pàg. 75.
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mençar a establir llaços d’unió. Després
a l’hora d’escriure les octavetes explicant
amb qui s’havien reunit els ajudava a
donar una sensació de seguretat i una
imatge d’organització molt més gran del
que realment era, a l’igual que s’havia
fet durant la campanya de cara a les
eleccions caracteritzada en alguns bancs
per una notable propaganda impresa,
amb llistes i fotografies dels candidats,
programes electorals i circulars de cada
candidat en concret.
En aquells moments, Comissions
Obreres era més aviat un moviment
socio-polític i es presentava com una
cosa alternativa, democràtica i unitària,
molt lligada a les reivindicacions de
l’Assemblea de Catalunya.
Entre els tres o quatre que estaven
més implicats al grup de CCOO del
banc s’havien repartit la feina que havia
de fer cadascú. A ella li tocaven les visites al Sindicat Vertical, concretament a
la Sección de Banca y Ahorro. Responia
a la voluntat de la gent de Comissions
d’anar més enllà de l’empresa i així
contactar, poc a poc, amb tota la gent
del sector i plantejar-se arribar a assolir
representació en el ram a nivell provincial. Per aconseguir-ho calia estar a tot
arreu: “Por ejemplo yo recuerdo haber
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venido a algún cursillo que hacían en el
Vertical y ni puñeteras ganas tenía yo de
ir al cursillo, pero sí que iba a conocer
a gente maja”. Anava bé per conèixer
tota aquella gent que s’estava implicant
subtilment com ella i treure informació.
Aquells funcionaris que la rebien eren
conscients que tot allò s’acabava i tenien por doncs començava l’època de
descomposició del Sindicat Vertical. Ella
ho viuria en la seva pròpia pell en una
d’aquelles visites. Va ser el dia que es va
produir una gran vaga en el món de la
construcció i moltíssimes persones van
ocupar plenament el segon i tercer pis
d’aquell vell edifici de la OSE i van sortir
pel balcó. Ella estava casualment en el
setè pis del mateix edifici per un tema de
banca i ho recordava de manera divertida: “Constaté que esto se hundía, lo que
se expresaba era miedo. Yo miraba con
sangre fría disimulando, reprimiéndome
la alegría que tenía, porque era el papel
que me tocaba hacer”.
En la mateixa línia, l’any 1975 va ser
declarat per Nacions Unides l’Any Internacional de la dona i des del Sindicat
Vertical van intentar capitalitzar-lo. Els
comandaments de la Sección Femenina
que quedaven van fer un acte al Col·legi
d’advocats. Unes companyes de CCOO,

“A la Delegació provincial havíem anat
vàries vegades, eren convocatòries generals de la Coordinadora territorial, la
Unió Local de Barcelona, de mobilització
de les Comissions Obreres de tots els
sectors de producció i les empreses per
anar a ocupar l’edifici de la Via Laietana; arribàvem a anar tanta gent que
realment no sé com allà no va passar
mai una massacre per avalantxa quan
venien els grisos.”
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

inclosa l’Aurora, van intentar boicotejarlo però no van poder perquè eren
minoria a la sala on es feia l’acte. Eren
simplement els últims intents frustrats
de resituar-se. Ella se n’adonava que li
havia tocat viure una època de descomposició on tot s’acabava i començaven
coses noves.

L’enfonsament del Sindicalisme
Vertical
S’estava en ple procès de la Transició
política espanyola i de ruptura sindical:
“Una ruptura dilatada en el tiempo, el
Vertical iba perdiendo contenido en los
últimos años”. Un procés que tenia dividits als sectors oficials del verticalisme:
el grup anomenat Búnker, els immobilistes, eren partidaris de mantenir la

OSE sense canvis; i un altre grup, els
anomenats reformistes liderats per Rodolfo Martín Villa i Josep Maria Socías
Humbert que buscaven una via de sortida per a l’aparell sindical adequant-lo a
la nova realitat mitjançant l’aplicació de
mínimes reformes. Aquests dos últims
ocupaven aquells anys, respectivament,
els càrrecs de ministre de Relacions Sindicals i el de secretari general, i delegat
provincial, més tard. En aquesta etapa
de màxims responsables s’haurien
d’encarar a les grans vagues i protestes
laborals contra el règim i els tocaria
iniciar el desmuntatge dels sindicats
verticals. Tots dos eren partidaris dels
canvis, com deia l’Aurora, “porque
empezaban a ser demócratas y en las
peleas dentro del régimen eran de los
que creían que había que dulcificar las
cosas y que ya no tocaba mano dura”.
Acceptaven començar a prendre contacte de vegades clandestí amb els enllaços
sindicals opositors al règim o amb les
plataformes sindicals il·legals.
Era un moment d’efervescència política i hi havia molta gent que anava
establint contactes entre si i formant
cada cop un nucli més gran. Quan ja van
ser un grup consolidat de 50 persones
van començar a veure la necessitat de
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forçar determinades reunions al Sindicat Vertical per intentar agafar cada
cop més poder: “Para tomar posesión,
para intentar sacar la cabeza”. Aquestes
visites reivindicatives al Sindicat Vertical
les feien la gent del sector de la banca
privada de Comissions i de l’USO i acabaven amb l’ocupació del despatx del
delegat provincial, el Sr. Socías Humbert.
D’aquelles reunions ella en recordava la
bona predisposició que tenia d’entrada:
“Recuerdo que este hombre nos decía sí
a todo”. En aquelles reunions es parlava
de la Nueva Frontera Sindical i es demanava la llibertat sindical i la llibertat
d’associació i reunió, així com d’altres
reivindicacions molt més concretes com
la de tenir locals propis per a reunir-se o
aconseguir fer assemblees de sector que
no estiguessin presidides per algú del
Sindicat Vertical. Recordava una de les
primeres que es van produir a allò que
era la AISS(l’Administració Institucional
de Serveis Socio-Professionals) on hi participaven ja moltíssims delegats sindicals
opositors al règim que feien pressió.
Per aquelles dates es qüestionava per
2

primera vegada la Comissió Nacional,
nomenada pel Vertical, que negociava
el Conveni estatal del sector de la Banca
Privada. També recordava com arran
d’aquelles assemblees es va aconseguir
imposar des de Catalunya a tres delegats per anar a negociar aquell conveni.
Eren l’Alfredo Clemente, del Banco Central, el Pere Giròs, del Banco Popular, tots
dos de Comissions Obreres, i el Rafael
Madueño, de la USO i que venia del
Banc Santander. Es tractava d’un moviment sorgit a nivell estatal: “Impusimos
estos tres desde Cataluña, pero impusieron tres también en Madrid y tres en
Andalucía. Hay que tener en cuenta que
nosotros teníamos una ventaja y es que
nuestra organización clandestina era
estatal porque nuestras empresas eran
estatales. Eran gente de Euskadi, no
exactamente de Comisiones, sino del
sindicato nacionalista basco ELA-STV,
había alguno de Madrid, de Zaragoza”. L’Aurora pensava que el que havia
mogut el sector de la banca privada era
aquest esperit corporatiu a nivell estatal.
La conflictivitat laboral de l’època com

En la lluita clandestina contra el franquisme van participar molt directament un grup d’advocats laboralistes, que, des de la seva pràctica diària, es van posicionar en la defensa dels
treballadors/es a través de l’assessorament legal tant en els conflictes laborals com en els
processaments per activitat política i sindical.
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la gran vaga de la construcció del 76 i
les grans vagues del Baix Llobregat que
aglutinaven a tots els sectors els donava
força, però el que realment convulsionava i movia el sector era la negociació
del seu propi Conveni. Això ha anat
canviant amb el pas dels anys a causa
de les grans fusions empresarials dels
grans bancs: “Nosotros somos un sector que se ha movido siempre y que se
sigue moviendo pero cada vez menos,
porque cada vez tiene menos entidad
por la magnitud que están adquiriendo
estas empresas hoy”.
A partir d’aquelles eleccions sindicals
de 1975, les persones de Comissions
que havien esdevingut enllaços sindicals, van passar de manera progressiva
de reunir-se en els locals cedits per
algunes esglésies a fer-ho en els despatxos d’advocats laboralistes a través
de qui podien rebre l’assessorament
necessari. Cada sector feia servir un
despatx diferent d’entre tot aquell
grup d’advocats compromesos: “Los
del metal iban a un sitio, los de banca
íbamos a otro”. De tots, ella recordava
haver rebut assessorament en l’època
de les eleccions sindicals en el de
l’Albert Fina, i més endavant en el d’en
Lluís Salvadores i en el de l’Enric Leira2.
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Aviat aquells despatxos es convertirien
en autèntics locals sindicals perquè
els hi servien no tan sols com a espai
d’assessorament sinó també com a lloc
de reunió i organització. Allà és des
d’on de manera incipient començaran
a confeccionar unes primeres llistes amb
dades molt bàsiques dels grups vinculats
als diferents sectors de producció i a les
empreses per quan arribi el moment
de convertir-se en un sindicat legal i es
pugui començar a afiliar. Recordava que
també els varen donar un llibre sobre
els debats interns a Comissions Obreres
que havien de vendre entre la gent i així
mirar d’obtenir alguns ingressos. El llibre
parlava del debat al si de CCOO, sobre
com havia de ser el pas de l’organització
de moviment socio-polític a sindicat en
el moment en que es produís l’esperada
ruptura del Sindicat Vertical. Al llibre hi
sortien vàries entrevistes a alguns dels
dirigents i el debat estava en si s’havia
d’anar en la línia de crear un possible
Sindicat Unitari per a tot el moviment
obrer o s’havia d’acceptar la línia, presa
finalment, del pluralisme sindical. En
tot cas, l’Aurora veia molt clar que el
Sindicat Vertical s’enfonsava i que calia
3

crear un moviment sindical totalment
nou, al marge de l’estructura del sindicat franquista. En tot cas, els únics que
es podien arribar a plantejar la simple
transformació del Sindicat Vertical era la
gent del sector del metall que a través
de la via de l’aprofitament legal eren els
que més s’hi havien introduït, arribant
als nivells provincials, com havia passat
també al Baix Llobregat. Aquell debat
d’avantguarda s’havia donat bàsicament dins la direcció del PSUC i pot
ser, en les coordinadores dels diferents
rams, i en l’organisme de coordinació de
Catalunya, La Permanent, de la CONC3.
Era un debat entre despatxos que no
estava en el dia a dia de les empreses
o de les seves plantilles. Semblava una
discussió fruit d’una mena de lluita de
poders entre aquells advocats laboralistes per veure qui dirigia el moviment.
Segons l’Aurora, probablement es
posaven en joc les diferents opcions
personals i polítiques d’aquests mateixos
advocats laboralistes, la majoria dels
quals eren partidaris de la creació d’un
nou sindicat, que en cedir el seu espai i
ajudar es veien amb el dret de marcar
les pautes.Des del moment en que els

Abans del I Congrés de CCOO de 1978, la Comissió executiva de la CONC (Comissió
Obrera Nacional de Catalunya) rebia el nom de la Permanent.

sindicats comencen a poder llogar locals
propis i a organitzar-se en diferents llocs
de Barcelona i comarques per cadascun
dels rams de producció això deixarà
de ser així: “Ya no estábamos en su
despacho, estábamos en nuestra casa.
Entonces es cuando el asesoramiento
es asesoramiento puro”. Poc a poc adquireixen més autonomia i alhora més
coneixement de les possibilitats legals
que hi havia: “Además ya has ido aprendiendo y te vas desprendiendo y haciendo más autónomo”. És llavors quan les
decisions comencen a ser totalment
sindicals i els advocats passen a estar
al servei del sindicat i no a l’inversa. Tot
això que implicava una nova organització amb major estabilitat es donarà a
partir de la segona meitat de l’any 76:
“Con listas, recibos de afiliación... Empieza a ser no un movimiento sino una
organización”. A partir d’aleshores, les
Comissions Obreres haurien d’adaptarse a una situació ràpidament canviant
que anava en paral·lel a l’evolució
política. De moviment socio-polític
haurien de convertir-se en organització
sindical sense assolir el gran objectiu de
Sindicat Unitari pel qual s’havia apostat
durant aquells últims anys. En prendre
consciència de la dificultat d’aconseguir
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la dita unitat en el moment en que es
produeix l’esperada ruptura sindical
i en veure com altres organitzacions
s’anaven articulant i estructurant com a
sindicats (celebració del Congrés d’Unió
General de Treballadors -UGT- a l’abril
del 1976), des de CCOO es va plantejar
que calia preparar-se davant la perspectiva d’un desmantellament imminent del
Sindicat Vertical i la posterior i quasi segura legalització del pluralisme sindical.
Per aquesta raó, en una reunió celebrada el 24 de maig de 1976 a Barcelona
a la qual assistiren 79 delegats de tot
l’Estat es decideix engegar una campanya amb el tema de la necessitat de
reforçament per augmentar el grau de
cohesió interna i enfortir l’organització
per quan tot allò passés. Un primer
acord va ser l’emissió d’un milió de bons
d’ajut econòmic per tal d’estrènyer la
vinculació dels simpatitzants a CCOO.
Es tractava d’una mena de campanya
de pre-afiliació que no va servir del tot:
“Pero lo del bono llevó a falsas expectativas porque no todo el mundo que
cogió el bono luego se afilió. Era una
manera organizativa muy ficticia. En
el momento que el Vertical se cae, se
rompe o se desintegra la consigna a
la gente es decirle que tiene que estar
70

afiliada en el orden que quiera, pero
que tiene que estarlo”. El segon acord
va ser la convocatòria d’una assemblea
d’àmbit estatal que havia de tenir lloc a
la ciutat de Madrid pels dies 27, 28 i 29
de juny del 1976 i on comptaven amb la
participació de 2.000 delegats. Aquesta
assemblea va ser prohibida pel govern i
va acabar celebrant-se de manera clandestina uns dies més tard a Barcelona
al teatre annex de la Parròquia de Sant
Medir del barri de Sants, en la que ella
va estar indirectament implicada.
Com ja hem dit, allò que en realitat
els movia en la tasca diària i immediata del grup sindical del banc era
el seu conveni de sector. Funcionava
una Coordinadora de Banca en la
que hi participaven persones que al
mateix temps també estaven dins de
l’organisme de Coordinació anomenat
La Permanent o en el Secretariat de la
CONC i per això tenien: “Hilo directo
de la información que se podía dar”.
Era una època de creixement sindical
en la que s’havia d’aglutinar gent per
diferents canals: “La Coordinadora era
com un chicle, una vez éramos muchos
y otras veces éramos pocos. A la vez
tenías que ir buscando lazos y connexiones y contactos con gente que a lo

mejor no venían a la reunión, pero que
en la empresa estaban haciendo cosas”.
Dins la Coordinadora hi havia gent de
diferents partits polítics i una gran diversitat ideològica i político-organitzativa i
per això no hi havia massa temps per
a les discussions: “Era básicamente intercambio de información y había muy
poca toma de decisiones y de debate.
La toma de decisiones era por cosas
muy puntuales”. Una de les polèmiques més fortes que van tenir fou amb
alguns grups dins de La Permanent que
s’oposaven a l’Assemblea de Catalunya
perquè trobaven incoherent participarhi al costat d’organitzacions polítiques
totalment contràries a ells: “Uno que
trabajaba en Banca Catalana decía
que cómo iba a estar él en el mismo
sitio que su patrón”. Feia referència a la
participació en la mateixa plataforma de
la dreta nacionalista catalana, com era
el partit de Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) i el seu líder Jordi
Pujol. En aquells moment, l’Aurora pensava que l’opció estava clara: “Una cosa
era la lucha sindical y la otra la lucha
política, las alianzas eran distintas4”.
A més, com ella explicava, les decisions en aquelles assemblees tan multitudinàries de La Permanent s’acabaven
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prenent amb un joc de majories i minories que comptava amb l’hegemonia
del PSUC. Durant molt de temps van
tenir un funcionament assambleari i
ella pensava que amb tot aquell joc
un moviment com Comissions sense
organicitat ho tenia difícil per funcionar.
Finalment, quan decideixen unificar-se
en un local comencen a assumir la idea
de configurar una Confederació Sindical
en base a una estructura territorial i a
una estructura per rams de producció,
que va portar al sorgiment de la CONC,
amb totes les seves dificultats: “Organizas una federación vinculada a un
sindicato de una localidad, pero hacer
la CONC ha costado porque tenías la

CONC por arriba y las organizaciones
por abajo. Un problema permanente
que de alguna manera subsiste en
nuestra organización es sobre la organización federativa y territorial. La federación se va desvinculando y tomando
poderes y sin embargo el sindicato se
va quedando pequeño!”.

El despertar de la consciència
L’Aurora es sentia part d’una generació marcada per dos fets que tot i ser
molt llunyans en l’espai anaven força
lligats políticament: un fou el procés de
Burgos5 l’any 1970 i l’altre l’assassinat
d’Allende i el cop d’estat de Pinochet
el 1973. Per a ella el primer va tenir

“Per a totes les organitzacions polítiques les CCOO continuaven tenint un paper decisiu en la lluita
contra el franquisme. Per al PSUC havien de tenir un paper rellevant en l’aliança interclassista
que es concretava a Catalunya a l’Assamblea; la consecució de les llibertats democràtiques
faria possible la construcció del sindicat obrer, unitari, democràtic i independent, i obriria el
camí cap al socialisme. Per a les opcions de l’extrema esquerra les CCOO eren l’organització
de masses en la lluita anticapitalista, que havia d’enderrocar el franquisme, però amb ell tot
règim de dominació burgesa”. GABRIEL, Pere (coord.) [et al.]. Pàg. 74.
5
El Procés de Burgos va ser un Judici Sumaríssim (Consell de Guerra), en el que el règim
franquista jutjava a través d’un Tribunal militar a 16 militants de l’organització político-militar
ETA, acusats de diversos assassinats, entre altres delictes. La sentència els condemnava a
nou penes de mort (tres dobles), cinc-cents dinou anys de presó i el pagament de multes
molt elevades. Aquest fet va provocar el primer segrest d’ETA i va tenir una gran repercussió
internacional, amb nombroses manifestacions, fins i tot, des del mateix Estat Espanyol, en
contra del règim totalitari, de rebuig a les penes de mort, i reclamant l’indult dels encausats.
Finalment, el 30 de Desembre de 1970 el Consell de Ministres d’El Pardo va decidir per
unanimitat concedir l’indult i la commutació de les penes.
4

una gran repercussió a nivell internacional i va significar el despertar de la
seva consciència política. Aquell any
encara no treballava al banc, però
havia assistit a dues de les assemblees
que es celebraren a l’institut sobre el
tema. Tanmateix, no va anar a cap de
les manifestacions que es convocaren
posteriorment perquè va tenir por. Tot
i així, el procés de Burgos va ser un fet
polític molt gran per a ella que va servir
de gran revulsiu i aglutinador del moviment antifranquista que existia i que a
ella li començava a aflorar.
De manera progressiva va anar perdent aquella por que ja no tindria tres
anys després quan té lloc el cop d’estat a
Xile el 1973. Una de les primeres manifestacions a la que es va atrevir a assistir
va ser la convocada per l’Assemblea
de Catalunya per celebrar el Primer
de Maig d’aquell mateix any 1973 a
Sant Cugat del Vallès. En aquell temps
l’Aurora ja començava a estar una mica
organitzada i el fet de no participar sola
la motivava molt més. El bany de masses
que havia ocupat Sant Cugat els impedia
apropar-se a la carpa des d’on parlava
en Paco Frutos, un dels líders antifranquistes del moment: “Apenas llegamos
a la carpa donde se hacía el discurso no
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pudimos llegar muy cerca por culpa de
la cantidad de gente que había y por la
policía”. El que més la va impressionar
d’aquella gran concentració va ser la
tornada en ferrocarril cap a Barcelona
ja que semblava una autèntica festa o
romeria: “Toda aquella gente empezaron a cantar canciones de aquellas que
no se podían cantar”. Tot allò era molt
nou per ella, però ho vivia amb una
tremenda càrrega de romanticisme pel
significat que suposava anar contra el
poder, contra la policia i contra el règim.
Ella havia anat i tornat amb alguns
companys, però al baixar a l’estació de
Sarrià a Barcelona els va perdre quan
la policia els va començar a dispersar.
En principi, cadascú tenia organitzades
cites de seguretat vora les nou o deu de
la nit per poder tenir un control sobre
el que havia passat. D’aquell final ella
explicava que havia acabat entrant en un
bar on estaven mirant atentament per la
televisió la festa de la Obra Sindical que
organitzava el règim aquell primer de
maig. Li semblava molt divertit que, de
sobte i venint d’on venien, s’haguessin
d’empassar aquella parafernàlia propagandística del règim com si res.
Més endavant, el 28 d’octubre del
mateix any es produïa la reunió clandes72

tina de 150 persones membres de la X
Comissió Permanent de l’Assemblea de
Catalunya a l’església de Santa Maria
Mitjancera de Barcelona. En aquells
moments, l’Aurora començava a estar
plenament organitzada sindical i inclús
políticament, però no estava a la reunió,
ella estava implicada en les cites de seguretat des de fora que s’establien per
saber el que havia passat o per a rebre
i transmetre la informació necessària.
Aquell dia la policia va localitzar ràpidament aquella reunió de la Permanent i
després d’irrompre a l’edifici va acabar
detenint a cent tretze dels membres. De
totes elles, la persona amb qui havia
de trobar-se l’Aurora era l’Alfredo Clemente que hi assistia en representació
de CCOO, de la Coordinadora local
de Barcelona i del sector de banca. El
gran abast d’aquella detenció i les seves
conseqüències van fer guanyar prestigi
a l’Assemblea, van fer sorgir una gran
mobilització ciutadana de suport als
detinguts i es va engegar una campanya de solidaritat que va tenir ressò
internacional.
Aquell mes de juny de 1973 i davant
el progressiu envelliment del General
Franco havia estat escollit president del
Govern el militar Luis Carrero Blanco.

Considerat la mà dreta de Franco i una
de les úniques figures que podria garantir la continuïtat del règim. Front a aquest
aparent enfortiment de la Dictadura, els
moviments de masses a l’oposició augmentaven i feien palesa la debilitat real
del règim des de feia temps. Per aquesta
raó, l’única resposta a les mobilitzacions
“Una experiència impressionant que vam
viure junts l’Aurora i jo va ser quan vam
anar al primer míting del PCE, del Santiago Carrillo i de la Dolores Ibárruri, la
Pasionaria, que es va celebrar a Ginebra
(Suïssa) al mes de juny de 1974. Vem fer el
viatge, primer en autocar des d’aquí fins a
un poble de França, des d’on vem agafar
un tren. Recordo que la nostra única preocupació era demanar a les aduanes que
no ens segellessin el passaport, sobretot a
la de Suïssa, perquè, al tornar a Espanya,
no poguessin veure que havíem anat per
aquelles dates a Ginebra. Aleshores quan
vam arribar allà, primer ens vam frustrar
perquè la ciuta t estava molt tranquil·la, no
hi havia massa gent pels carrers i semblava
que fóssim les úniques persones que hi
anàvem. Després d’informar-nos, ens van
dir que tothom estava concentrat en un
espai concret i que la festa durava tot el
dia. Va ser divertit perquè vam passar del no
res a quedar-nos bocabadats davant de la
concentració de milers de persones onejant
banderes vermelles.”
Entrevista a l’Àngel Alfaro.
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va ser accentuar la repressió, sobretot
vers la classe obrera que estava ja força
organitzada en les CCOO i en la Unió
Sindical Obrera (USO), entre d’altres,
des de la dècada dels 60.
La llei de Convenis Col·lectius de 1958
va suposar una escletxa dins la legislació
laboral franquista per on la classe treballadora podia començar a incidir en les
seves condicions laborals i anar augmentant les reivindicacions. Les CCOO
i la USO són l’exemple d’aquestes noves
formes d’organització que aprofitarien
l’entramat legal i institucional de l’OSE,
participant en les seves estructures per
tal d’arribar a ser autèntics representants
dels treballadors: “El posibilismo ha sido
una cosa que hemos utilizado mucho y
aunque no nos guste reconocer la palabra y el concepto, yo creo que hemos
sido muy posibilistas y francamente lo
seguimos siendo”.
Mica en mica, la pràctica d’aquest
sindicalisme que barrejava legalitat
i clandestinitat va fer que el Sindicat
Vertical franquista s’anés enfonsant
i estigués cada cop més ocupat, especialment a partir de les eleccions
sindicals. Es van arribar a constituir
comissions de treballadors tan fortes
i solidàries entre si contra les quals

la policia no s’atrevia a intervenir. Per
aquesta raó, l’acció repressiva del
règim es va centrar més en atacar a
aquells qui a més d’estar organitzats
sindicalment ho estaven també políticament, com va ser el cas del nucli de
Comissions Obreres a Madrid. El mes
de juny del 1972, van ser detinguts
en el convent de los Padres Oblatos
de Pozuelo de Alarcón a Madrid deu
membres de les clandestines CCOO
acusats d’associació il·lícita, sobretot
a causa de la seva vinculació al PCE
(Partit Comunista d’Espanya). Tots ells
van ser empresonats a l’espera del que
havia de ser el Procés 1001, un judici
contra aquests deu dirigents de CCOO
i també contra el seu líder Marcelino
Camacho, detingut un temps abans.
És per això que a partir d’aquell estiu
el Procés 1001 s’havia convertit en el
referent de moltes mobilitzacions de
l’activisme polític i sindical de l’Aurora
que es coordinava momentàniament
des de Catalunya fins que no arribés
la recomposició del grup de Madrid.
De fet, va promoure l’oportunitat per a
exigir tot un programa polític concretat
en demandes bàsiques com la llibertat
sindical, la de vaga, la d’associació,
reunió i expressió, així com també

l’amnistia de tots els presos i preses i
exiliats i exiliades polítics.
Encara que la majoria de demandes
en aquelles creixents mobilitzacions eren
bàsicament de tipus laboral i salarial, la
dinàmica repressiva del govern front a
les protestes va portar a una radicalització del moviment obrer traduint-se en
una politització del conflicte social que
transformava les reivindicacions econòmiques en reivindicacions polítiques.
El judici s’havia d’iniciar el 20 de
desembre de 1973 però quinze minuts abans de l’hora en que havia
de començar, l’organització armada
ETA feia volar pels aires el cotxe del
recent nomenat president del govern
Carrero Blanco provocant la seva
mort i la de dues persones més que
l’acompanyaven en l’anomenada
Operación Ogro. L’Aurora se’n va
assabentar per una clienta del banc
abans de poder llegir la premsa. Aquest
fet tant inesperat va fer preocupar la
integritat dels que havien de ser jutjats.
A Barcelona, CCOO va desconvocar la
concentració que havia de fer a la Plaça
Catalunya en protesta pel procés. Finalment el procés va seguir el seu curs
i van ser condemnats a dures penes de
presó que serien aturades amb l’indult
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reial del 26 de novembre de 1975, un
cop mort el dictador.
Aquell Nadal del 73, l’assassinat
de la principal figura de continuïtat
del règim i la posterior successió en
el càrrec de Carlos Arias Navarro van
tenir importants conseqüències pel que
fa al gir irreversible de l’evolució cap a
la democratització del règim. L’Aurora
recordava que aquella situació va ser un
motiu d’alegria per a molta gent que es
respirava i manifestava pels carrers de
Barcelona. Sense donar temps a sortir
de l’estupefacció general produïda per
la mort de Carrero, el 3 de gener de
1974 es va constituir un nou govern. El
nomenament de Carlos Arias Navarro,
decidit pel grup Búnker d’El Pardo, va
provocar gran perplexitat entre les diferents famílies del règim i entre la ciutadania i l’oposició. El nou gabinet tenia dos
reptes essencials: per una banda intentar
superar la crisi econòmica iniciada l’any
anterior amb l’alça dels preus del petroli;
i per l’altra mirar de refermar el futur de
la Dictadura davant la previsible mort
del General Franco. Per fer-ho es va
presentar un programa moderadament
reformista que es conegué com El espíritu del 12 de febrero, a causa del dia del
discurs en que va ser presentat. D’entre
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els seus punts més destacats hi havia
la promesa d’un futur associacionisme
polític, acompanyat d’una voluntat de
flexibilitzacíó de la censura i de certa
tolerància informativa que s’havia de
reflectir en la figura del liberal Pio Cabanillas com a ministre d’Informació i
Turisme. Tot i així, la crisi amb l’església
iniciada a finals de febrer per l’expulsió
del país del bisbe de Bilbao, Monseñor
Añoveros, i la posterior execució a pena
de mort aquell mateix mes de març del
jove anarquista del MIL (Movimiento
Ibérico de Liberación), Salvador Puig
Antich van ser els primers símptomes
clars d’aquella inviable reforma política
oberturista. A l’estiu d’aquell any també
es va produir la detenció de l’Aurora.
Per això ella i els seus companys feien
broma al respecte dient que per a ells
precisament tampoc havia significat un
any de massa obertura: “No se lo creía
nadie, hacíamos un juego de palabras
porque el espíritu del 12 de febrero decían que era la apertura y sin embargo
para nosotros fue la apretura!”. De fet,
aquell suposat esperit liberalitzador del
12 de febrero deixava entreveure les tensions que hi havia entre les diferents tendències dins del règim sobre com s’havia
d’evolucionar. Per aquesta raó, si bé el

Govern d’Arias Navarro va suposar una
certa obertura per a què certs sectors de
dins del règim s’apropessin a certs sectors de l’exterior facilitant la formació
per exemple de la Junta Democrática de
España, a la pràctica es va caracteritzar
per un enduriment de l’acció repressiva.
Sobre això, el succés que ella tenia més
present va ser quan van matar en Salvador Puig Antich el 2 de març d’aquell
any. Va ser una oportunitat important per
a que els diferents sectors de l’esquerra
s’ajuntessin en protesta contra aquella
brutal execució i contra la pena de mort
en general. Malgrat tot ha quedat una
opinió generalitzada de que no es va
fer el suficient per aturar-ho, tot i que es
feren algunes accions i manifestacions
en contra prèvies a l’execució, no es
pot comparar amb la gran mobilització
de l’any 70 contra el procés de Burgos.
Com ella deia aquell fet es va entendre
com una cosa molt més col·lectiva que
gaudia de molt més recolzament social a
Euskadi i a nivell internacional. En el cas
de Puig Antich, la resposta de la ciutadania no es va demostrar fins després de
mort i sobretot el dia de l’enterrament.
Es va fer una gran concentració a les
Cases Barates de Can Tunis, prop del
Cementiri, a la qual ella va assistir: “Lo
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interesante de ésto fue que aglutinó a
la izquierda y además creo que fue de
las primeras veces que no se trataba de
una acción callejera, sino que fue una
concentración grande de gente”. De
tanta gent que hi havia, la policia no
s’atrevia ni a intervenir. L’Aurora creu que
l’estratègia policial va ser concentrar la
manifestació cap a una zona plena de
llambordes buscant una excusa prou
vàlida com per començar a dissoldre’ls
brutalment. Recordava perfectament
la tensió dels moments quan ella i una
poca gent més interpretaren tot allò com
una provocació i es van dedicar a calmar
tothom: “Algunos rápidamente cogieron
los adoquines rotos y tuvimos que ir a
convencerlos de que aquello se convertiría en una batalla campal. La gente lo
entendió rápido y reaccionó y pudimos
contener a los más alterados”.
Després d’un any i mig d’aquell incessant clima de violència que culminaria
davant la nova indignació internacional
amb les últimes execucions de tres activistesdel FRAP i de dos membres d’ETA,
el dictador moria finalment al llit el 20
de novembre d’aquell any 75 després
d’una llarga agonia que va ser mantinguda artificialment fins al límit per
part del seu cercle més proper. “El otro

día estaba con unos compañeros más
mayores que yo y salió el tema del rey
Hussein de Jordania que no acababa
de morirse y de que la familia lo quería
mantener vivo y yo les dije: Parece lo de
Franco que no se acababa de morir nunca. Es que recuerdo que fue cachondeo
lo que hubo con la agonía de la muerte
de Franco”. Ella es trobava en hores de
feina quan el president del Govern Arias
Navarro anunciava la mort de Franco
d’una manera que ella va considerar
molt lamentable.
Recordava l’esbroncada que aquell
dia es va produir a la seva oficina quan
es va interrompre el fil musical i va sonar
el famós missatge radiofònic del president dient: Españoles, Franco ha muerto:
“Era la única vez en veinte años que han
suspendido la música para pasar un
mensaje hablado”. Aleshores la reacció
espontània de tota la plantilla del banc
va ser la d’aixecar-se i parar de treballar
per a poder escoltar atentament aquelles
paraules que les sorolloses màquines
d’aleshores impedien. Davant d’aquesta
situació, l’empresa va reaccionar tallant
un altre cop el fil radiofònic i de seguida
l’Aurora i la resta d’enllaços sindicals van
anar ràpidament a protestar al director
per reclamar-li el seu dret a la llibertat

d’informació. D’aquella reunió no en van
treure res positiu i van ser advertits que
si tornava a passar, treurien per sempre
el fil musical. Tot i així tenien el convenciment de la transcendència d’aquelles
protestes per petites que fossin. Per a
l’Aurora i els que pensaven com ella,
la mort de Franco va ser com una gran
alliberació però anava acompanyada
d’un gran sentiment d’incertesa i de no
saber com reaccionarien els diferents
sectors del règim.
Feia cosa d’uns mesos, l’oficina principal, ubicada a Ronda de Sant Pere, on
treballava l’Aurora, va ser traslladada
a una nova seu a la Via Augusta. Segons ella, la van reubicar al soterrani
d’aquesta nova oficina, com a mesura
encoberta de càstig per aïllar-la. Havia
passat el temps suficient perquè la direcció del banc descobrís la seva activitat
sindical semi-clandestina: “En esa época
en tierra de nadie, de transición y desmoronamiento del Sindicato Vertical, me
habían localizado”. Algunes de les valises bancàries que feia servir per passar la
informació havien estat interceptades en
vàries ocasions i s’havia guanyat vàries
esbroncades del director. Ara, des del
nou lloc de feina, a la Cambra de Valors, una cambra cuirassada situada al
75

Capítol III

soterrani per on s’entrava a través d’una
porta amb reixes de la que només ella
en tenia la clau es trobava sola, però
disposava d’un telèfon gràcies al qual
va poder continuar la seva activitat amb
escreix: “Primero estaba sola, aunque
después bajaron a más gente, y tenía
un teléfono que mantenía permanentemente bloqueado con el que hablaba
con mucha gente mucho rato”. Per ella
era una sort que la informació sindical
es pogués transmetre no només per
escrit filtrant les octavetes, sinó també
de forma oral a través de les constants
converses telefòniques que la seva feina
exigia. Era l’avantatge d’estar en un
món tan intercomunicat com el de la
banca on qualsevol d’aquelles converses
telefòniques per feina servia per parlar
del conveni o de qualsevol tema sindical

amb qualsevol persona de la resta de
l’Estat. Avui en dia això ha canviat.
A partir d’aquell moment, i sobretot
en els anys posteriors, es dedicarà plenament a aquesta mena de sindicalisme telefònic: “Recuerdo haber montado
muchas cosas desde allí, muchísimas
reuniones de Comisiones, pero especialmente lo que más recuerdo fue
haber montado las primeras elecciones
generales del 77”.
D’aquell espai de temps que anava
de la mort del dictador al procés de
legalització dels partits polítics i a les
eleccions generals del 15 de juny de
1977, recordava la gran repercussió que
tingueren, encara que de manera ben
diferent, les multitudinàries manifestacions per l’amnistia del mes de febrer
del 76 a Barcelona, i l’atemptat terrorista

Uns quants vam mirar de trepar per la muntanya com vam poder per a escapar-nos d’anar
passant cada vegada pel passadís de la policia. Ens donaven amb porres però és clar quan
et pensaves que ja havies passat el peatge venia un altre peatge i un altre, intentaves córrer
i caminar ràpid per a que no tinguessin temps de muntar l’altre, però ja estava muntat, la
veritat és que aquell dia va ser dels moments que més ens van donar! Així com l’Aurora
i jo ens vem intentar escapar per la muntanya, altra gent ens va explicar que després de
passar per tres o quatre túnels d’aquests que feia la policia, van tenir la sort de trobar gent
que passaven en cotxe que els agafaven i se’ls enduien d’allà....Va ser una experiència molt
dura, que ens va marcar molt i realment sempre l’hem tinguda al cap.”
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

76

d’extrema dreta del 24 de gener del 77
contra els nou advocats laboralistes del
despatx del carrer d’Atocha número 55
de Madrid, que va ser considerat un atac
directe a un sol grup de l’oposició com
era Comissions Obreres i per extensió
al PCE: “Lo de la amnistía era una cosa
propia organizada por la Asamblea
de Catalunya y era un acto unitario
organizado por sectores absolutamente
plurales. Y lo de Atocha era un ataque
directo a Comisiones Obreras y aunque
tuvo mucha repercusión entre otros
sectores. Recuerdo que nosotros desde
la CONC respondimos como ataque
de grupo. Había solidaridad del resto
de la gente pero más formal que real.
Recuerdo que fuimos a las salidas de los
cines a repartir hojas”.
Mentre que les manifestacions de
febrer de 1976 van ser un pas important
per part de la ciutadania en general de
reclamació de la Llibertat, l’Amnistia política i el reconeixement de les diferents
realitats nacionals de l’Estat Espanyol, la
matança d’Atocha va servir per millorar
l’opinió general sobre el Partit Comunista i accelerar el seu procés de legalització, abans d’aquelles eleccions generals,
significant totes dues coses un important
impuls cap a la democràcia.

El moviment feminista
i el Grup de dones de CCOO

Capítol IV
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n aquells moments d’efer
vescència política tingueren
lloc les Primeres Jornades Catalanes de la Dona organitzades per
l’emergent i renovat moviment feminista de Catalunya, que es celebraren
al mes de maig de 1976 en el Paranimf de la Universitat de Barcelona, on
s’arribaren a reunir unes quatre mil
dones de la més variada procedència
tant política com social. Aquesta trobada va generar l’aparició d’un gran
moviment unitari per a l’alliberament
de la dona (MAD) i la creació de nombrosos grups de treball i col·lectius
feministes, de dones assistents i no
assistents a les jornades, que mogudes per la necessitat de discutir
entre elles, començaren a reunir-se
i coordinar-se tant en l’àmbit local,
nacional com estatal, per tal de traslladar la teoria feminista a la pràctica
quotidiana. L’Aurora va ser una de les
que no va poder assistir a les jornades
perquè coincidia amb una convocatòria d’exàmens a la Universitat en
la que havia dipositat les darreres
esperances per a poder continuar els
seus estudis, després d’aquest últim
intent frustrat va decidir abandonar
la carrera per dedicar-se a la feina i

al sindicat, que era el que realment
l’interessava. Realment l’Aurora no
va participar en les primeres jornades
feministes pel grau de desconeixement que tenia del tema, tot i la seva
experiència sindical. Ella explicava
que el fet de no ser encara conscient
de les desigualtats de gènere li venia
condicionat en bona part per la seva
pròpia experiència personal. Al sector
de la banca hi havia poques dones i
així d’entrada no hi havia discriminacions molt visibles. A ella li mancaven
coneixements teòrics sobre el tema,
però la seva intuïció li va fer guardar
les notes de premsa i tota la informació del moviment que es va generar
arran de les jornades.		
El temps passava molt ràpid i només tres mesos després ja es va veure
immersa en un fet de la banca que va
mobilitzar a totes les dones implicades
en el moviment sindical. Es tractava
d’una dona que estava embarassada i
treballava a la Banca Mas Sardà i semblava ser que pel seu aspecte l’havien
traslladada de lloc de treball per deixar
d’estar cara el públic. En adonar-se, les
companyes de feina van donar ràpidament la veu d’alerta per tal d’implicar a
la resta de dones del moviment sindical i

ben aviat es va anar aglutinant un grup
important de dones principalment de
la USO, la UGT i CCOO. Mogudes per
la indignació que vivien van començar
a fer escrits i declaracions a la premsa
per denunciar el fet. Ella no recordava
com va acabar l'assumpte però sí que
aquelles primeres reunions van servir
per a debatre i analitzar moltes coses
i arribar a la conclusió que hi havia
moltes discriminacions de gènere a
combatre en el món laboral. A partir
d’aleshores començaren a reunir-se
periòdicament i es va anar constituint
un grup de dones del sector de la banca
de diferents moviments sindicals, però
majoritàriament de CCOO, interessat
per les qüestions de dona i treball.
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D’allà van sortir nombroses mobilitzacions i una de les més sonades va ser
contra una convocatòria discriminatòria
d’exàmens al Banco Central, només per
a homes, que es va resoldre finalment
ampliant la convocatòria a la participació de les dones.
Aquell incipient moviment unitari
de dones procedents de diferents
sindicats era fruit del moment històric
d’ensorrament del Sindicat Vertical,
quan encara es creia en la possibilitat
de crear un sindicat únic i democràtic.
Per això quan es produeix la definitiva
ruptura i es pren el camí cap a la divisió sindical anirà perdent el sentit.
Paral·lelament a les reivindicacions del grup de dones de banca,
se n’escoltaven d’altres fetes per un
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grup de dones del sector del metall
que havien entrat en contacte a través de la Coordinadora del metall de
CCOO i que començaven a reunirse i a compartir reflexions sobre les
situacions de discriminació laboral de
gènere que existien a les empreses
del sector. Entre elles hi havia la Núria Casals i la Maria Jesús Pinto, les
que serien les primeres responsables
de la dona del sindicat a Catalunya.
Les dues havien encetat la seva lluita
a la Comissió obrera de la seva fàbrica arrel de la situació de desigualtat
de gènere que es vivia diàriament
a les empreses on treballaven: la
Núria a Talleres AFA de fabricació
de motors per rentadores i frigorífics
del barri de Sants de Barcelona i la

Maria Jesús a DESLITE de fabricació
de coixinets del barri del Poble Nou
de la mateixa ciutat.
Per aquesta raó, les dones que provenien bàsicament d’aquest moviment
sindical de les Comissions Obreres,
tant les del sector del metall com les de
banca, o el tèxtil s’acabarien ajuntant
i amb dones d’altres moviments que
hi havia al Maresme i de lluites més
concretes com la de l’empresa Indo de
l’Hospitalet de Llobregat, impulsarien
a partir del 1976 reunions de grups
més amplis de dones, que s’acabarien
constituint amb el nom de Grup de
dones de Comissions Obreres, i que
serien l’embrió de les futures Secretaries de la dona de la CONC.
Dintre d’aquest Grup de dones de
Comissions Obreres hi havia dones
provinents de diferents tendències i
corrents polítiques com podria ser
la del PSUC o la LCR, però la més
majoritària, i amb una presència més
activa era la de les dones del MC. Les
dones d’aquest partit, com era el cas
de la Núria Casals, la Maria Jesús
Pinto i l’Empar Pineda, una de les
seves màximes dirigents, van adoptar
un ferm compromís feminista arrel de
les Jornades. Elles, com moltes altres
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“A partir de l’any 75, encara en època de clandestinitat, vam començar a fer reunions més
àmplies de dones del sector del metall, de banca i de sanitat, entre les quals n’hi havia que
militaven al PSUC, altres a la LCR i altres al MC. (...) També hi participaven dones majoritàriament del ram del tèxtil que provenien de llocs concrets com el Maresme o Santa Coloma
de Gramanet, que no estaven exactament representades dins d’una estructura sindical, però
que estaven preocupades i volien formular en veu alta algunes discriminacions de gènere
que vivien i patien a les fàbriques on treballaven. Eren dones que no havien estat acceptades
dins del sindicalisme clàssic, com havia passat tradicionalment degut a una herència sindical
molt masclista del moviment obrer en la que mai havia estat fàcil introduir els aspectes de les
dones i de gènere en els grans sindicats obrers. Per això nosaltres vam començar a estudiar
els antecedents sindicals de les dones i les seves reivindicacions a nivell històric, com per
exemple en els Congressos de la CNT de principis de segle. Vam comprovar com, aleshores,
també havien sorgit experiències de dones que havien organitzat sindicats específicament
femenins per plantejar les qüestions específiques de gènere, com va ser el cas del sindicat
d’obreres de l’agulla, dirigit per la coneguda anarcosindicalista, Teresa Claramunt. Aquesta
vinculació de les dones de Comissions Obreres amb aquest tipus de dones de diferents
sectors que no estaven enquadrades dins d’una estructura sindical, va ser una cosa molt
excepcional i única, i molt pròpia de Catalunya.”
Entrevista a la Maria Jesús Pinto, primera responsable de la dona de la USCOB (19781981).

dones activistes en la lluita política,
sindical o veïnal, havien assistit a les
Jornades amb unes certes reticències
cap als postulats feministes. Influïdes
pels respectius partits polítics, sindicats i associacions de veïns veien el
feminisme com una iniciativa burgesa que estava allunyada de la lluita
política i social de la classe obrera i
que es tractava d’un tema que els
quedava molt lluny. A partir de les
jornades, moltes d’aquestes dones,

obreres i sindicalistes, prengueren
una nova consciència feminista i rectificaren les seves línies d’actuació.
Aquest va ser el cas de la Núria
Casals, que aprofitant el seu càrrec
a les CCOO, decidí incorporar de
seguida un programa feminista en les
activitats sindicals, sacsejada amb tot
el que se li havia despertat durant les
jornades. A més, a partir d’aleshores,
en el seu partit es va organitzar una
estructura exclusivament femenina

que va agafar molta força i que
estaria molt a l’avantguarda dels temes centrals de debat del moviment
feminista d’aquella segona meitat
dels setanta.
En les reunions del col·lectiu de dones de Comissions Obreres, seguint
la línia del debat general que hi havia
dins del moviment feminista, havien
sorgit noves preocupacions que anaven més enllà de les reivindicacions
estrictament laborals i que tenien
a veure amb les qüestions d’àmbit
més privat i personal, articulades al
voltant d’un tema cabdal com era
el de la sexualitat i les reivindicacions pendents que se’n derivaven:
la despenalització de l’adulteri, la
legalització de l’avortament i els
anticonceptius i la seva inclusió a
la seguretat social, la creació de
centres de planificació familiar, la
lluita contra l’assetjament sexual, el
dret al divorci, etc. A partir d’aquí
la majoria d’elles van començar a
prendre una postura de determinació
que tot allò privat i personal també és
polític i que els seus problemes com
a dones treballadores no es podien
deslligar dels seus problemes com a
dones. Van començar a creure fer81
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mament en un desig d’unitat entre
el feminisme i el sindicalisme que
consideraven totalment compatibles
amb la intenció d’integrar aquesta
perspectiva de gènere en les línies
d’actuació política i sindical d’aquell
moment.
La diferència bàsica en aquells inicis
entre les tendències polítiques era el
grau de convicció sobre la importància
d’introduir el feminisme dins del sindicat. Per a les dones del MC el tema del
gènere era un aspecte molt important
i prioritari i creien que calia crear un
espai per a donar-li força.
Algunes de les dones del PSUC, en
canvi, no ho tenien tan clar. La majoria d’elles no havien arribat encara al
mateix nivell de convenciment que les
dones del MC com per creure que es
82

podia arribar a abordar aquest tema
dintre del sindicat. Tampoc compartien del tot el fet que hagués d’existir
una secretaria de la dona ni tot
aquell seguit de reivindicacions més
feministes, que segons elles no tenien
res a veure amb els problemes de les
dones treballadores, com eren el dret
al divorci o el dret a l’avortament. Per

això, les que tenien una sensibilitat
o mentalitat més feminista, com era
el cas de l’Aurora, es trobaven amb
dificultats per aconseguir la complicitat de la resta de dones del seu
partit i els reclamaven, de la mateixa
manera que feien les dones del MC,
una major implicació i ajuda.
D’aquí va venir la importància d’una
dona com l’Aurora, que pertanyent a
la majoria política dins del sindicat,
estigués tan implicada des dels inicis
en aquell Grup de dones de Comissions, recolzant tota la tasca iniciada
especialment per les dones del MC i
buscant també la manera d’introduir
el feminisme dins del sindicat. Va ser
bàsic que ella tingués la intenció de
dinamitzar les dones i els homes del
PSUC, i que considerés important el

“En l’organització del partit, del MC, hi havia un grup molt específic de dones que amb
el sorgiment del feminisme s’havien començat a organitzar paral·lelament a l’estructura
general del partit. Es va crear una doble organització: - la mixta, la que es corresponia
a formar part dels diferents comitès i cèl·lules del partit, organitzada per àmbits: front
obrer, front estudiantil, etc.. i - la que corresponia a l’estructura de dones, on hi havia
les dones de la Comissió Nacional, les dones que eren quadres sindicals, les militants de
cada sector, etc...
Va ser una dona, l’Empar Pineda, que formava part de la Comissió Nacional del partit,
la que va impulsar aquesta estructura de dones que va servir per anar-nos reunint molt
sovint i apropar-nos a totes les qüestions del feminisme, que no totes teníem inculcades.
Entrevista a la Maria Jesús Pinto.
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fet d’anar a les reunions de la Coordinadora feminista, apostant perquè
en el sindicat existissin espais per a
treballar els temes de gènere com
serien les secretaries de la dona.
Efectivament, aquells dos anys que
passaren des de la celebració a Barcelona de la primera Assemblea General de
CCOO d’Espanya del juliol del 1976 fins
a la celebració dels primers Congressos
constituents de la CONC de maig de
1978 i de la Confederación Sindical de
CCOO a nivell estatal del juny del mateix
any, el grup de dones de Comissions en
el que estava l’Aurora, començaria a
treballar sobre com abordar les reivindicacions de gènere i la representació
i defensa de les treballadores dins del
sindicat. El primer pas va ser començar
a elaborar propostes i preparar per escrit
la documentació necessària sobre el
tema de cara als primers Congressos.
A partir d’aquell moment es convertien
en un grup de pressió de l’organització
per començar a construir una política del
sindicat cap a les dones, que pensaven
que seria més efectiva si la portaven
des dels òrgans de direcció. Es tractava
d’anar estrenyent els vincles entre aquell
moviment feminista emergent i el moviment obrer.

Del moviment generat arran de les
primeres jornades catalanes de la dona
havia sorgit la Coordinadora Feminista
de Barcelona, de la que es començaven a alimentar dones de diferents
procedències i sobretot les que tenien
una doble militància sindical i política,
com era el cas de l’Aurora i les dones
de Comissions: “Nosotras comenzamos
a tener vinculos con la Coordinadora
feminista de la que nos alimentábamos. Éramos ya muchas mujeres las
que nos movíamos y funcionábamos
asambleariamente”. En aquelles primeres assemblees de la Coordinadora
començaren a participar i a tenir veu
en els debats feministes dels primers
anys en els que hi havia dues postures
bastant clares, segons l’estratègia a
seguir: la del feminisme radical basada
en la necessitat de mantenir una corrent
feminista pròpia i independent de les organitzacions polítiques i sindicals mixtes;
i la del feminisme-lluita de classes que
defensava la doble militància tenint en
compte les reivindicacions feministes al
costat de les reivindicacions de caràcter
general des dels sindicats i els partits polítics. Respecte aquests debats, l’Aurora
recordava una assemblea de dones sindicalistes al Col·legi d’Enginyers Indus-

trials. Seguint la idea de la no militància
en les organitzacions mixtes, des dels
sectors del feminisme radical es va fer
“Com que la majoria d’aquelles dones del
Grup de CCOO érem del MC, i estàvem
una mica més radicalitzades amb els temes
del feminisme, doncs es creava una discussió dins del sindicat sobre si s’havien de
tractar o no les problemàtiques de gènere
més privades com el dret al divorci o a
l’avortament. Nosaltres pensàvem: perquè
no podem fer campanyes en contra d’això?
si això és un abús de poder! A més, cap a
l’any 79, vam tenir molts judicis sobre casos
d’avortament, en que s’estaven jutjant a
moltes dones de Bilbao i Sevilla. Aleshores, ens discutíem amb bastants homes i
dones del sindicat perquè molts d’ells no
entenien que ens haguéssim de manifestar
o posicionar per aquests temes. Ens deien:
el aborto es un tema privado!! i nosaltres
els contestàvem: ¡como que privado!. Amb
això el conservadorisme masculí jo crec
que ¡campaba por sus anchas! Nosaltres el
que volíem era introduir temes que no són
estrictament sindicals, temes que ens interessen a les dones amb l’argument que:
nosaltres no som diferents quan estem a
la fàbrica, de quan estem treballant a casa,
de quan estem embarassades...!”
Entrevista a la Núria Casals, primera responsable de la dona de la CONC (19781986).
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“En aquelles primeres reunions de dones
de Comissions dels diferents sectors, les
dones del MC fèiem una mica de retret
a les del PSUC per a que impliquessin
més a les seves dones i fossin més actives. Els hi dèiem: vosaltres sou més,
doneu-li més importància!. Però només
li donaven importància algunes, en
canvi per a nosaltres, les del MC, era
una cosa que ens crèiem, que la teníem
més integrada perquè ens venia més de
direcció política.”
Entrevista a la Núria Casals.

per primer cop la proposta de crear un
sindicat exclusivament de dones. Les dones afiliades a CCOO, que eren un grup
bastant nombrós dins la Coordinadora,
rebutjarien totalment aquesta proposta
perquè consideraven que el millor camí
era el d’anar introduint el feminisme dins
el sindicat de manera transversal.
Efectivament la pertinença del Grup
de dones de CCOO a una organització mixta, que les feia subordinar
en molts casos el seu compromís
feminista als interessos del sindicat i
a la dels respectius partits polítics, les
confrontava al sector més radical del
feminisme i les obligava a entrar en
fortes contradiccions internes. Tot i
així, es mantenien fermes partidàries
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de no basar únicament el seu compromís de lluita a partir d’una única opció
de militància, com era la feminista. Estaven convençudes que el feminisme
ho travessava tot, i que podien lluitar
contra les altres situacions d’injustícia
que les preocupaven, com les de la diferència de classe, des del compromís
polític i sindical, a part del feminisme.
L’opció de la doble o triple militància
acabava suposant moltes discussions
amb els propis companys i companyes sindicalistes que no acceptaven
tan fàcilment el tipus de feminisme
que es volia introduir. Això passava
especialment dins el sector del PSUC,
originat la majoria de vegades per
la desconfiança que generava el fet
que la majoria activa en els temes de
gènere estigués adscrita a la minoria
política del MC dins de CCOO.
Aquesta important presència de
dones de CCOO en el moviment feminista i la seva tasca es veuria reflectida,
segons l’Aurora, més endavant quan
la Secretaria de la dona de la CONC,
amb aquell Grup de dones de CCOO
que tenia al darrera, va ser acceptada
per participar com a única organització
específica de dones dins la comissió de
la Coordinadora de Grups Feministes,

Vocalies de Dones i Dones Treballadores (més tard, la Coordinadora
Feminista de Barcelona), a diferència
d’altres entitats a les quals la seva
presència va ser denegada.
Durant aquests anys que anaven
des de la mort del Dictador fins a
la consolidació de la democràcia,
l’Aurora i les seves companyes de
militància sindical a les CCOO i de
militància política al PSUC, havien
començat a participar en totes les mobilitzacions i campanyes del moviment
feminista, primerament a través de
l’ampli Moviment d’Alliberament de
la Dona (MAD) sorgit de les Jornades i
més tard, a redós de la Coordinadora
Si no hi hagués hagut aquest treball del
grup de dones, juntament amb l’aposta
d’una dona com l’Aurora, de la majoria política, difícilment s’hagués pogut
donar el fet que en el sindicat es creés
de manera formal una secretaria de la
dona en els òrgans de direcció des del
mateix moment de la legalització del
sindicat (....). S’ha de tenir en compte
que ella tenia un terreny més hostil que
el nostre per treballar. Ella tenia la doble
feina d’haver de convèncer a molta de
la seva pròpia gent del sindicat.
Entrevista a la Maria Jesús Pinto.
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Feminista de Barcelona (CFB), de la
que en formaven part. La primera
gran campanya que va centralitzar la
trajectòria reivindicativa fins a finals
de l’any 78, era la de l’Amnistia Total
de la dona reclamant l’abolició de tots
els delictes, lleis específiques i penes
imposades que discriminaven la dona
a través del cos legislatiu franquista
referents a l’adulteri, l’anticoncepció,
l’avortament o la Llei de Perillositat i
Rehabilitació Social que condemnava
la homosexualitat i la prostitució.
Aquesta petició d’amnistia més espe“En les reunions teníem les discussions
típiques sobre el perquè de reunir-nos, del
perquè les dones soles, sobre si hi havia
d’haver reivindicacions només de dones.
(...) Va ser molt positiu, vam haver d’aixecar
una casa amb el que independentment cadascuna fos ideològicament. Les dones del
metall i de banca érem les més actives. Ens
vam trobar les primeres vegades per parlar
dels primers casos d’assetjament sexual a
la feina que eren casos nous amb els quals
no sabíem què fer i també sobre el tema
de les lleis proteccionistes de prohibició del
treball nocturn de les dones...
Entrevista a la Núria Casals.

cífica per a la dona s’ajuntava amb les
peticions d’amnistia total per als delictes polítics i socials derivats de la lluita
contra la repressió franquista. Més
endavant, fins i tot, l’amnistia feminista englobaria la lluita per la pròpia
identitat, la dignitat, el dret al propi
cos i pel canvi del paper social de la
dona. Lligat amb tot això arribarien
també les manifestacions de denúncia
de la discriminació de les dones a les
presons i dels cossos repressius que
se’n feien càrrec com era el cas de
les monges Cruzadas Evangélicas del
Cristo Rey de la presó de dones de
Trinitat Vella. En aquells temps i en
els anys posteriors, s’iniciaren també
les campanyes, manifestacions, actes públics i escrits contra l’adulteri,
a favor de la llei del divorci, per la
Reforma Eugènica de l’Avortament,
pel dret a la disposició del propi
cos i el dret al plaer sexual, i per la
igualtat de la dona en el codi civil, el
codi penal, la Constitució i l’Estatut
dels Treballadors. Drets que s’anirien
aconseguint amb el restabliment de
la democràcia però que, en bona
part, eren una restitució dels drets ja
conquerits per les dones durant la II
República (1931-1936).

“Als inicis no teníem autoritat davant del
sindicat, un dels motius era perquè érem
una minoria. Potser si des del començament haguessin estat l’Aurora o les dones
del PSUC les responsables, s’haguessin
trobat només amb un problema que és
el d’entendre que són dones. Per això,
el fet que estiguéssim allà la minoria, les
del MC, no sé si va servir per millorar o
empitjorar.”
Entrevista a la Núria Casals.

La creació de les Secretaries
de la dona de CCOO
Efectivament, les Jornades Catalanes
de la Dona havien tingut molt de
ressò en la societat catalana i Comissions té en compte les qüestions de
gènere des del moment que comença
a constituir-se com a Sindicat. La
primera mostra d’això va ser quan
s’havia de configurar el nou Secretariat de la CONC, en celebrar-se
l’Assemblea Constituent, a l’octubre
de 1976, a la parròquia del Guinardó, i va ser nomenada la Núria
Casals per formar part d’aquest, amb
l’objectiu que comencés a representar i a coordinar tots aquells temes de
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la dona, sense que existís encara cap
estructura de manera formal.
Es posava de manifest el difícil tema
de les quotes de representació del
sindicat que havien de repartir-se entre
les diferents corrents polítiques amb un
joc d’equilibris entre majories i minories. Segons l’Aurora aquella elecció de
la Núria formava part d’una pràctica
o estratègia habitual d’allò que en ser
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poc valorat se li dóna a la minoria.
Aquest era el cas dels temes de la dona
i la seva nova representant, la Núria
Casals, que provenia d’una de les minories polítiques dins del Sindicat com
era el MC: “Como era del MC, desde
el Sindicato era una estrategia para
reconocer que estaban representados
de alguna manera pero sin posibilidad
de mandar mucho”.
No era només que la major part
del Sindicat no valorés encara suficientment els temes de la diversitat
de gènere, sinó que, com reconeixia
l’Aurora, ni tan sols les pròpies dones
que hi estaven implicades com ella o
la Núria eren conscients de la seva
importància: “Nosotras mismas todavía no le dábamos valor tampoco”.
Fins i tot, alguns del seus companys
del Sindicat que havien començat a
acceptar tot el que elles anaven plantejant perquè les coneixien d’altres
lluites sindicals, de vegades veien
molt més clar la seva importància:
“Algunos compañeros nuestros tenían el coco más claro que nosotras,
porque ellos se dedicaban a teorizar sobre la clase obrera, sobre su
composición y el tema de los roles, y
llegaban a la conclusión de que las

mujeres estábamos infravaloradas en
el conjunto de la clase. Algunos se
daban cuenta por convicción teórica y
lo veían claro, otros era por intuición
pero también es verdad que había
otros compañeros que no lo veían,
ni lo ven, ni lo verán nunca”.
Per això, a mesura que s’anava
descobrint la complexitat del tema i
que el treball de la dona a l’interior
del Sindicat, amb algunes resistències,
començava a ser acceptat van veure
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“Jo n’era conscient que m’escollien per
allò d’aprofitar i col·locar en algun lloc
a les dues persones del MC que podíem
estar en el Secretariat, que érem el Rafel
Gisbert i jo. Això de ser representant de
dones i de la minoria és el pitjor que hi
ha! Estava una mica empipada perquè et
fa com ràbia, et sents com un florero, contradictòria, però és clar érem també molt
pràctiques i sabíem que si ho impulsàvem
des de la direcció era més fàcil que la cosa
tirés endavant que no si ho impulsàvem
des de baix.
Entrevista a la Núria Casals.

clar que havien d’actuar des dels mateixos òrgans de direcció, encara que
els generés certes contradiccions o,
fins i tot, els quedés una mica gran. A
més, pel tipus d’estructura organitzativa que s’estava adoptant al sindicat
veien claríssim que calia reivindicar
una Secretaria específicament de la
dona al mateix nivell de totes les altres
Secretaries que es volien crear.
A partir de 1977 es va crear a
Madrid la Comisión de la Mujer y la
Secretaría Confederal de la Mujer
on la Begoña San José n’assumia
tota la responsabilitat i des d’on es
començaria a treballar juntament
amb altres territoris de l’Estat per

tal d’elaborar un programa amb les
principals reivindicacions de les dones de cara a les eleccions sindicals
de 1978. També es treballaria per
acabar de preparar les propostes
de cara al debat del primer Congrés
Confederal que s’havia de celebrar
el mateix any. Amb aquest objectiu,
tres dones de Comissions Obreres de
Catalunya, la Núria Casals, la Maria
Jesús Pinto i la mateixa Aurora, van
anar a una primera reunió a Madrid.
La sorpresa fou que les convocaven
per a debatre un document que ja
estava dat i beneït i del que només
s’esperava que donessin la seva simple aprovació. Així doncs, d’aquella
primera reunió tornaren totes tres
decebudes per haver topat de cara
amb un estil diferent de fer les coses
que no lligava per a res amb el que
estaven acostumades: “En realidad
no estábamos en desacuerdo con el
documento ya que una vez pudimos
entrar en el contenido, creo que lo
aceptamos. Nuestra discusión era
más bien por las formas porque en
Cataluña teníamos la tradición de
procurar discutir las cosas.”.
Així doncs, després d’aquells dos anys
intensos de treball, les propostes políti-

ques de gènere quedaven reflectides en
el Primer Congrés de la CONC que va
tenir lloc del 12 al 15 de maig del 1978
a Barcelona i, més tard, en el Primer
Congrés de la Confederació Sindical
de CCOO a nivell estatal celebrat del
21 al 25 de juny del mateix any. Arran
del Congrés a Catalunya es decidia
articular des de la Comissió Executiva
de la CONC el funcionament de deu
Secretaries o Comissions de treball.
Una d’elles rebria el nom de Secretaria
de Dones Treballadores al càrrec de la
qual estaria la mateixa Núria Casals.
“Crec que nosaltres no n’érem conscients
de la importància política real del que estàvem fent. De fet no ens em vam adonar
fins molt més tard quan vam agafar més
seguretat. Nosaltres anàvem fent, mogudes pel desig de canviar, mogudes pel
desig que no es reproduís el sindicalisme
masculí de sempre que havia descuidat
les reivindicacions de les dones. Per això,
quan els companys del sindicat ens deien:
vosaltres sou les que dividiu el sindicat,
vosaltres introduïu un conflicte a la classe
obrera, contestàvem sempre dient: No, no,
nosaltres justament el que estem fent és
aportar i fer que la classe obrera estigui totalment representada, ja que les dones són
la meitat de la població que treballa.”
Entrevista a la Maria Jesús Pinto
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Uns mesos abans, després de celebrarse un primer Congrés de les CCOO de
Barcelona, s’havia proposat alliberar
també una altra dona, la Maria Jesús
Pinto, perquè assumís la responsabilitat de la Secretaria de la dona a nivell
local de Barcelona, a la USCOB (Unió
sindical de la Comissió Obrera de
Barcelona). Arran del Congrés estatal,
quedava constituïda oficialment també
la Secretaría Confederal de la Mujer,
sota la responsabilitat de la mateixa
Begoña San José.
“El fet que hi hagués Secretaries de la
dona des dels inicis, va ser molt mèrit
nostre, de les dones del MC i, sobretot
també, de l’Aurora i el PSUC, perquè no
era ni molt menys la mateixa dinàmica
que s’estava portant a terme, per part de
les dones de la resta de l’Estat, vam empènyer molt des de Catalunya. L’Aurora,
com a dona del PSUC, estava molt més
endavant respecte les dones del PCE de
Madrid, va apostar fort a Catalunya i va
mantenir sempre una baralla amb les dones del PCE, del MCE i del LCR de Madrid
perquè es creés la Secretaría Confederal
de la Mujer.”
Entrevista a la Maria Jesús Pinto.
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Com explicava l’Aurora, el triomf per
part d’elles d’aquell primer Congrés de
la CONC havia estat aconseguir després de grans esforços posar per escrit
i de manera transversal als documents
del Congrés tota una literatura referent
a les dones. L’objectiu era que comencés a ser assumida, defensada i seguida
pels diferents àmbits de treball del
Sindicat: Todo lo que era tradición oral
lo empezamos a escribir con el objetivo
clarísimo de que no se trataba de poner
cinco papeles al final en el apartado
de mujer sino que lo tenías que poner
en cada sitio, lo que años más tarde le
hemos llamado transversalidad.
Aquest objectiu que tenia a veure
amb el concepte de transversalitat, sorgit cap als anys 90, i que tardaria bastant a aplicar-se a nivell de tot l’Estat va
trobar un entorn molt més favorable i
menys hostil a Catalunya. La diferent
tradició obrera de Catalunya amb
una major presència de mà d’obra
femenina des dels començaments de
la revolució industrial, especialment en
el tèxtil, havia d’influir per força en la
sensibilitat dels homes i de les dones
del Sindicat respecte a la incidència en
els diferents àmbits del Sindicat dels
temes de gènere. Referent a tot això,

l’Aurora recordava com la Begoña San
José, en el seu discurs de les Jornades
de vint anys de Secretaries de la dona
de Comissions Obreres de l’any 1998
va parlar d’aquesta dificultat i de la
poca tradició obrera de les dones
de la capital: “En Madrid había poca
tradición de abuelas y madres que
hubiesen trabajado en una fábrica, era
muy excepcional. Había el tema de las
hilanderas que fue muy importante,
pero a nivel de movimiento obrero de
hombres y mujeres en Cataluña era
donde más se movía”.
En tot cas, seria a partir d’aquells
primers Congressos en que les diferents
Secretaries de la dona de tot l’Estat encetarien una lluita constant per a la seva
permanència i consolidació que seria
qüestionada en cadascun dels posteriors
Congressos, fins arribar a la igualtat estatutària amb la resta de Secretaries, que
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s’aconseguiria finalment en el cinquè
Congrés Confederal de CCOO celebrat
a Madrid del 4 al 7 de desembre de
1991. A partir dels següents Congressos
s’anirà reforçant la valoració positiva del
treball de les Secretaries de la Dona, la
seva consolidació estructural i estatutària, i la incorporació de les diferents
estratègies per a la igualtat de gènere.
Això queda reflectit en el sisè
Congrés Confederal de 1996 quan
CCOO es configura i es defineix com
a sindicat de hombres y mujeres i
quan en el setè Congrès Confederal
del 2000, s’adopta el primer Pla
d’Igualtat de CCOO.

Les polítiques de gènere comencen a tenir el seu efecte
Durant els primers dos anys els temes
de major dedicació de la Secretaria de
la dona de CCOO foren aconseguir el

reconeixement de la discriminació de
les dones en la societat i en el treball i
exigir el compromís per a la igualtat legal i efectiva en tots els àmbits. Això que
havia quedat reflectit en els compromisos sociopolítics del sindicat després dels
primers Congressos del 78 s’anticipava
a l’aprovació de la Constitució Espanyola, el mes de desembre del mateix
any, on finalment quedava recollida la
igualtat entre homes i dones en el seu
article 14: “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”, en el seu article 32:
“la igualtat entre els cònjuges” i on es
condemnava taxativament en el seu article 35 la discriminació per raó de sexe
en el treball, declarant nul·les, la dot
i l’excedència forçosa per matrimoni.
Efectivament, com bona part d’aquelles
reivindicacions d’igualtat passaven per
l’àmbit laboral, una altra de les seves
preocupacions va ser començar a treballar per a la seva introducció en la
negociació col·lectiva i en el futur Estatut
dels Treballadors.
Calia incidir de manera important en la nova modificació del

marc legal que partia de la Llei de
Relacions laborals de 1976, en la
que ja s’establia que los derechos y
obligaciones establecidos en la legislación laboral afectaran por igual al
hombre y a la mujer i que eliminava la
clàusula franquista de l’autorització
marital per accedir a un lloc de treball
remunerat. La nova normativa laboral es regularitzava amb l’aprovació
d’aquell Estatut dels treballadors de
1980 en el que tornava a quedar
reflectida la no discriminació en el
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“Des del començament, la Secretaria de la Dona treballadora estava al mateix nivell que
les altres secretaries però el que passava era que cada any la volien treure, i per tant
l’autonomia de la Secretaria era discutible. Per exemple jo no podia decidir si convocava
o no convocava un 8 de març o, fins i tot, a vegades, si convocava una assemblea de
delegades em desautoritzaven. Aleshores jo li deia a l’Aurora: Aurora per favor parla
amb els teus!- referint-me a la majoria, als del PSUC-, a veure que passa?. Coses que
després s’han considerat normals dintre del sindicat, en aquella època, sempre havíem
d’estar defensant la nostra existència. Volien posar la nostra secretaria juntament amb
els joves, els tècnics i altres grups petits. Aleshores pensaves: si home, tota la purria,
no?!. No és que m’importés anar amb l’altra gent però em semblava indignant.”
Entrevista a la Núria Casals.

treball per raó de sexe o estat civil.
Però tot allò que aconseguiren introduir en el nou Estatut respecte als temes
de gènere no va ser segons l’Aurora ni
molt menys suficient. Així, van quedar
moltes coses pendents per posar que
encara no sabien i que havien d’anar
descobrint amb el pas del temps, sobretot respecte a algunes qüestions en
que la única cosa que s’havia de fer era
canviar la manera de plantejar-les.
Per exemple, el primer plantejament
d’aquells inicis que les dones de CCOO
van entendre, de seguida, com a equivocat va ser la consigna de l’article 28
de l’Estatut que deia “igual trabajo,
igual salario”, que acabarien modificant més endavant per una altra més
lligada a propostes sindicals de gènere:
“Igual salario a trabajo de igual valor”.
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En els temes com el de l’equiparació
salarial s’amagaven unes discriminacions encobertes sobre la situació de
segregació ocupacional de les dones
i sobre la valoració social, i per tant
econòmica, dels sectors laborals on més
hi predominaven. L’Aurora recordava
que en les vagues produïdes en el
sector de les Arts gràfiques o en les de
l’empresa tèxtil Indo de l’Hospitalet de
Llobregat s’havien fet evidents aquelles
discriminacions. Un cop aconseguida
l’equiparació salarial s’adonaven que
no havien fet una valoració dels llocs
de treball majoritàriament ocupats per
les dones que en ambdós casos resultava ser en les categories professionals
inferiors com el peonatge.
Aquells primers anys havien resultat
difícils perquè, com ella interpretava,

el moviment sindical era massa tancat
i quedava reduït als sectors bàsicament
industrials. Això feia que en aquells
inicis el mateix llenguatge sindical
exclogués a les dones i que fos difícil
l’assimilació de les noves reivindicacions
específiques de gènere: “Una frase que
en las asambleas y en las reuniones
del Sindicato de los primeros años era
muy común era del tipo de Y es que los
hombres del sindicato tenemos que ir a
las fábricas y yo lo escuchaba y decía ¿Y
yo qué hago aquí? Yo no soy hombre
ni trabajo en una fábrica”.
Si més endavant Comissions Obreres
s’havia de definir com a sindicat de les
diversitats a través de l’acceptació que
la classe treballadora no és homogènia
ni en els seus treballs ni en la seva
formació ni en la seva procedència
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ni en el gènere seran precisament les
Secretaries de la dona les primeres en
plantejar la més essencial d’aquestes
diversitats: la de gènere. A la llarga
això comportava un qüestionament
de les formes de fer del sindicalisme
tradicional i unes ganes d’anar més
enllà de les reivindicacions generals
per part d'aquestes dones.
És per això que la feina que es va
fer des de les Secretaries de la dona
en aquells primers anys era valorada
per l'Aurora com a importantíssima i
d’una gran transcendència perquè ja
es formulaven bona part de les qüestions que avui en dia resten pendents.
El problema va radicar, segons ella, en
una falta de concreció de molts dels
temes acompanyada d’un llenguatge
sovint poc apropiat que topava amb

resistències dins el sindicat i la societat
en general. Explicava que no ha estat
fins els anys 90 quan el moviment feminista adquiria una certa normalitat i
acceptació dins de la societat espanyola
que tot allò formulat anteriorment s'ha
tractat amb la importància que té. Com
deia ella, el moviment obrer tenia una
llarga tradició a l’Estat Espanyol, i sobretot a Catalunya, en canvi el moviment

feminista era molt nou i havia arribat
amb vint anys de retràs al nostre país
després que sorgís com a moviment de
masses a l’Europa de postguerra.
Per tant, durant la dècada dels setanta fins a finals dels vuitanta el grup
de dones de la Secretaria de la dona
de la CONC s’anirà influenciant del
feminisme que entrava a través de la
participació directa a la Coordinadora
Feminista de Barcelona. A la vegada,
la Coordinadora acabaria delegant en
elles en gran mesura la lluita feminista
en el terreny sindical. Aquesta influència
mútua els hi creava tot un seguit de contradiccions, conflictes i discussions pel
que fa al grau de radicalisme en relació
a la propostes que des de la Secretaria
s’havien de fer de cara al Sindicat: “Éramos un movimiento sindical con mucha
influencia del movimiento feminista.

91

Capítol IV

Entonces para el movimiento sindical
éramos y somos demasiado feministas
y para el movimiento feminista éramos
y somos poco feministas”. L'Aurora
reconeix que des de la Coordinadora
i després de la confiança donada en
aquell terreny, hi havia un cert grau
d’admiració cap a la Secretaria pel
fet d'acceptar el treball sindical de les
dones i tota la seva complexitat front
d’un terreny tan hostil com era el del
Sindicat: “Cuando nosotras hemos
planteado temas como el divorcio, el
aborto o las agresiones sexuales, la
propaganda de la Coordinadora feminista para los carteles del 8 de marzo
era muy agresiva y cuando la hemos
trasladado al Sindicato ha habido sectores que se han sentido ofendidos”.
Cap als anys 90 i coincidint amb l’auge
dels temes de gènere a nivell europeu
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amb la introducció dels plans d’igualtat
d’oportunitats s’arribava també al nostre país a l’acceptació social d’aquells
temes més tabús del feminisme, fins i tot
amb un grau de naturalitat que anava
més enllà del que havien pogut aspirar
els mateixos partits d’esquerres.

La primera responsabilitat en
l’àmbit territorial de CCOO:
la Secretaria de la dona de la
Unió sindical de la Comissió
Obrera de Barcelona (USCOB)
de 1981 a 1986.
Durant aquells primers anys, des de la
legalització del sindicat i la celebració
dels primers congressos, l’Aurora, arran
de la seva implicació a nivell de ram
a la federació de banca i estalvi de la
CONC, s’havia començat a vincular
d’una manera força estreta també, a ni-

vell territorial, a la Unió local de CCOO
de Barcelona (USCOB) i plenament al
Grup de dones de Comissions Obreres
que s’estava consolidant. L’Aurora no
tenia encara cap càrrec ni cap responsabilitat, però a través d’aquella forta
vinculació, acostumava a anar a totes
les reunions del Grup de dones, convocades oficialment des de les recent creada Secretaria de la dona en els nous
locals de la USCOB, al carrer Padilla,
estrenats a partir del primer Congrés de
l’any 78. Fins llavors, durant la clandestinitat, s’havien reunit primerament als
despatxos d’advocats laboralistes, com
el d’en Lluís Salvadores, i més tard als
locals del Centre d’Informació i Treball
per Estrangers(CITE), situat al carrer
Hospital, fins que passaren a reunir-se
temporalment, en el moment previ
als primers congressos, a uns locals
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del carrer Bailén, juntament a la resta
d’òrgans del sindicat, que a partir dels
congressos també estrenarien nous
locals. En el cas del màxim òrgan territorial, la CONC, passava a establir-se
durant els primers anys als locals de
l’Avinguda Meridiana i anys més tard
als de la Plaça Urquinaona, fent cantonada amb la Ronda de Sant Pere, fins
que tota l’estructura del sindicat acabaria passant finalment a l’actual edifici
de la Via Laietana quan fou retornat el
patrimoni sindical a l’any 1989.
El grup de dones de CCOO havia
esdevingut un grup ampli i obert
en el que estaven implicades dones
de tot Catalunya, sense que necessàriament haguessin de tenir cap
càrrec especial dins de l’estructura
de CCOO, sinó simplement que
tinguessin un interès en treballar els
temes de gènere dins del sindicat. A
partir que es constitueixen, de manera oficial, les primeres secretaries de
la dona, com la de la CONC i la de
la USCOB, aquestes reunions aniran
esdevenint més regulars amb la idea
de començar a coordinar a totes les
dones que anaven entrant dins de
l’estructura del sindicat. A través
d’aquestes reunions més formals

“A nivell concret del Grup de dones de Comissions Obreres, aquelles primeres reunions
influïdes per la nostra implicació a la Coordinadora feminista, van servir per donar-nos
ànims de cara a les eleccions sindicals i presentar-nos com a candidates. El que discutíem
també era la importància d’anar guanyant confiança en nosaltres mateixes per poder
argumentar de manera més clara les nostres necessitats i capgirar les maneres de fer
que tenien els homes dins del sindicat. Això passava per donar-nos suport a l’hora
d’entrar en aquell espai públic tan dominat pels homes i de canviar certs aspectes de
debilitat respecte d’ells, com era el tema de les intervencions en públic en espais tan
masculinitzats com el dels sindicats i algunes fàbriques.”
Entrevista a la Maria Jesús Pinto.

es pretenia fomentar la creació de
noves secretaries de la dona, tant a
les diferents unions locals del territori
com a les diferents federacions, amb
la clara voluntat d’aconseguir que tot
s’anés formalitzant poc a poc. Tot i
així, aquell grup inicial de dones, tan
obert i ampli, va preferir no desfer-se
del tot i continuar reunint-se durant
els primers anys. Es va acabar convertint en una mena de plataforma,
no estatutària, amb el nom de la
Comisión de mujeres de CCOO, amb
la intenció de continuar aportant continguts i mantenint un important coixí
de suport a la recent creada Secretaria de la dona per tal d’evitar que
aquesta tendís a burocratitzar-se.
Aquelles reunions que es van anar
consolidant amb el pas dels anys,

acostumaven a fer-se un cop per
setmana, els dissabtes al matí, amb
les responsables de la dona dels
diferents rams, i les de la Unió local
de Barcelona i la CONC. Altres es
feien, amb menor freqüència, cada
tres mesos, amb les responsables de
la dona dels diferents territoris de
Catalunya. En aquest marc també
començaren a organitzar jornades
per parlar de temes concrets que
les afectaven com podia ser, per
exemple, el tema de la participació
de les dones en el sindicat o en els
òrgans de direcció. I un cop l’any es
convocaven les importants assemblees de delegades, on assistien totes
les dones que exercien la funció de
delegades sindicals de CCOO de les
diferents empreses i sectors.
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“L’Aurora anava a les assemblees de la Coordinadora feminista en nom de Comissions Obreres, amb l’objectiu polític de
vincular les propostes del moviment feminista al sindicat, i amb
això aconseguia arrossegar a molta gent. De vegades, passava
allò de que el sindicat trobava algunes propagandes del moviment feminista massa agressives però el debat acostumava
a anar més al voltant de qui havia de liderar segons quines
convocatòries, si el moviment o el sindicat. L’Aurora procurava

A part de la participació i implicació de l’Aurora en totes aquestes
activitats que s’anaven generant, ella
també es va convertir en la persona
encarregada d’acompanyar a les dues
màximes responsables de la dona de
Catalunya, la Núria i la Maria Jesús, a
les complexes reunions a Madrid per
tal de coordinar-se amb la Secretaría
Confederal de la Mujer.
Com a resultat d’aquest intens
treball i recorregut en el grup de
dones de CCOO d’aquests primers
anys, l’Aurora, que havia esdevingut
una de les capdavanteres, va obtenir
la seva primera responsabilitat al
sindicat en aquest àmbit. Durant
el II Congrés de la USCOB celebrat
l’any 1981, l’executiva d’aquesta
organització de nivell territorial de
Barcelona, decideix encomanar-li la
responsabilitat de la secretaria de
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que aquesta rivalitat de protagonismes entorn a convocatòries
com les d’un 8 de març, per exemple, s’arreglessin i es mirés
de fer-ho de manera unitària.”
Entrevista a la Neus Moreno, militant feminista i actualment
treballa per al grup de treball “Organització del treball i la
salut” de la Fundació Institut sindical de treball, ambient i
salut de CCOO.

la dona, substituint en el càrrec a la
Mª Jesús Pinto, que n’havia estat la
secretària des dels inicis i que a partir
d’aquell moment agafava un nou
càrrec dins la mateixa Unió Local com
a secretària de cultura i formació,
des de la que impulsaria moltíssimes
activitats i iniciatives, de les que es
podria destacar la creació dels premis
de poesia Martí i Pol.
La Maria Jesús sabia que la decisió
presa per l’executiva de la USCOB
havia estat motivada, en bona part,
pel fet de que ella era una dona de
la minoria política. Tot i així, mai es
va arribar a desvincular a la pràctica
de la feina a la Secretaria de la dona,
col·laborant tant amb l’equip de la
Núria Casals a la CONC com amb
l’equip de l’Aurora Gómez a la USCOB.
Una col·laboració molt estreta que es
va mantenir, encara que amb menys

intensitat, durant el següents mandats
de la mateixa Aurora a la CONC i que
s’ha mantingut, mitjançant altres vies,
inclòs, fins a l’actualitat, durant els
mandats següents de la Mercè Civit i
la Rosa Bofill.
Que una persona com l’Aurora, que
pertanyia a la majoria política i que era
molt ben vista i considerada per tothom
i per totes les tendències, podria ajudar
a canviar una mica les coses i a fer que
els temes de la dona i de la secretaria
fossin una mica més ben valorats i
acceptats dins del sindicat. Segons
l’Aurora, la manera de superar aquells
conflictes respecte les diferents corrents
ideològiques que hi havia al sindicat i
que també afectaven a les secretaries
de la dona, era mantenint una actitud
unitària sota el lema de: “hem de buscar sempre ajuntar esforços, és millor
sumar no pas dividir”. Amb això, ella
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mateixa havia aconseguit establir uns
forts lligams amb tothom, amb tota la
gent del sindicat i amb totes les dones,
fossin del seu partit, del MC, o de la
LCR i amb tot el moviment feminista.
Seguint aquesta manera de fer tan
possibilista, molt pròpia del PSUC, i
aprofitant tot el recolzament i força de
la que gaudia pel fet de pertànyer a la
majoria política, a l’Aurora li tocaria
ser la persona que havia de jugar un
paper important de pont i conciliació
entre les diferents postures.
L'Aurora explicava que l’activa
presència de les dones del MC en
aquells inicis del Sindicat havia provocat l’assimilació d’aquell partit com
el més ferm en la lluita feminista.
Segons ella es va convertir en el gran
impulsor i dirigent de la lluita, com ho
demostrava el fet que també marcava
les pautes durant aquells anys des de
la mateixa Coordinadora feminista.

Segons la Núria Casals i la Maria Jesús
Pinto, aquesta excessiva participació i
protagonisme de les dones que militaven al MC, aixecava les suspicàcies
de les altres opcions polítiques que
temien que es volgués monopolitzar
el moviment feminista. Ara bé, com
assegura la mateixa Maria Jesús, no hi
havia cap mena d’intencionalitat política sinó que més aviat tot era fruit d’un
comportament espontani generat per
pertànyer a una organització política
que tenia molt integrades i absorbides
les qüestions del feminisme.
La Maria Jesús també explica que
en les segones jornades feministes
de Granada de l’any 1979, s’havia
produït una forta discussió en la que
havia quedat palesa l’acusació que
se’ls feia d’haver intentat monopolitzar
el moviment feminista. Una idea que
es va tornar a manifestar en unes jornades sobre la transició fa pocs anys.

“En el moment de la legalització del sindicat, vaig jugar el paper, com de secretari general de banca, quan encara no existia
oficialment la federació. Després quan es va constituir la Unió
Sindical de la Comissió Obrera de Barcelona, la USCOB, em vaig
començar a dedicar més a aquesta estructura de nivell territorial i
l’Àngel Alfaro va esdevenir el responsable i representant de banca, convertint-se en el secretari general de Banca de les CCOO
de Catalunya. En aquesta fase de constitució de la USCOB, que

Per això, la Maria Jesús considera que
s’hauria de fer una revisió històrica per
valorar l’efecte real que van tenir i el
que van aportar les dones del MC en
els començaments del sindicat, sobretot respecte la seva vinculació amb el
moviment feminista. N’està completament convençuda que sense el seu
treball, juntament amb la figura d’una
dona com l’Aurora, avui en dia, el sindicat no seria el mateix. Un exemple és
que CCOO va ser el sindicat pioner en
crear secretaries de la dona.
La diferent postura partidista de totes aquelles dones que militaven a les
Comissions Obreres, explicava l’Aurora,
no les va impedir mai prendre de mutu
acord decisions unànimes respecte els
temes que les afectaven com a dones
encara que després cadascuna actués
en la votació en els Congressos seguint les consignes del seu partit. Tot
i les discrepàncies, en general acos-

seria a partir del primer Congrés de Barcelona de 1978, vaig
estar un temps de secretari d’organització i després vaig passar
a ser el secretari general, entre els anys 1984 i 1996. En aquells
temps, l’Aurora estava per una part a banca com a delegada
sindical i a través d’això, també participava en les coses de la
Unió local de Barcelona i sobretot en les de la dona.”
Entrevista a l’Alfredo Clemente.
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D’aquesta manera aconseguíem que la
responsable de la Secretaria de la dona
de la CONC no estigués sola i sentís
que al darrera, al costat i al voltant hi
havia tot un grup de dones que encara la
recolzaven amb tots els temes del futur
de la secretaria.
Entrevista a la Maria Jesús Pinto.

tumaven a actuar unides perquè com
deia l’Aurora: “Sabíamos hasta donde
podíamos ir juntas y hasta donde no
podíamos ni queríamos ir juntas”.
L’Aurora va tenir aquella primera
responsabilitat en l’àmbit territorial de
Barcelona fins que al 1986 va substituir
en el càrrec a la Núria Casals com a
secretària de la dona de la CONC. Estava claríssim que l’Aurora, amb tota la
seva trajectòria anterior, era la persona
més idònia per rellevar-la en aquell
càrrec. L’Aurora n’agafava el relleu com
a militant aleshores d’un dels partits
que havia sorgit de la divisió del PSUC,
el PCC(Partit dels i les Comunistes de
Catalunya) i per tant la Secretaria de
la dona continuava quedant en mans
de la minoria política del sindicat, com
havia estat de sempre una constant. La
Núria que portava un recorregut de dos
mandats al capdavant de la Secretaria
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havia decidit retirar-se perquè creia que
ja li tocava i a més n’estava una mica
cansada. El fet que des de l’any 81 la direcció del sindicat li comuniqués que no
podia seguir alliberada al sindicat com
ho estava des de l’any 79 d’una manera
plenament estable, va provocar que
durant el seu segon mandat, de 1982
a 1986, es trobés amb grans dificultats
per compaginar la costosa tasca a la
Secretaria amb la seva nova feina a una
petita empresa familiar en el sector de
les Arts Gràfiques, en la que no podia
disposar d’hores sindicals. Aquesta incompatibilitat d’horaris la va fer adonar
encara més dels factors d’exclusió que
podien patir la majoria de treballadors
i treballadores respecte el fet de com
estava de mal organitzada la dedicació
sindical. Això i el seu decantament de
sempre vers el feminisme, va fer que
aquell any 86 deixés definitivament les
responsabilitats al sindicat i comencés
a dedicar-se de ple a la militància a
l’entorn del moviment feminista.

Les reivindicacions de gènere
de les secretaries de la dona
de CCOO
La Secretaria de la dona reivindicava
des dels primers congressos de la

CONC tot allò referent a la igualtat d’oportunitats per a aconseguir
la plena igualtat legal i real entre
l’home i la dona en relació al treball.
Es tractava de tot un seguit de reivindicacions socials, polítiques i culturals
per a les dones per afavorir la seva
incorporació massiva a la producció.
Així, reclamaven la plena igualtat en
la formació i l’accés a l’educació, la
plena igualtat de drets en l’accés,
la promoció i la permanència en el
treball o prestacions d’atur sense cap
mena de discriminació per raons de
sexe. Tot això anava acompanyat de
l’exigència de mesures referides a la
necessitat de serveis o cobertures socials, sanitàries, educatives i culturals
per a l’atenció i cura dels infants i les
persones grans com a salari indirecte
que permetés a les dones sortir de
l’àmbit domèstic. Al mateix temps
s'exigien propostes per a assolir la
igualtat en el repartiment de les feines domèstiques i les de cura i atenció familiar. Altres de les demandes
del moment a les que s'hi sumava el
grup de dones de Comissions Obreres des dels començaments serien les
que anaven lligades a la modificació
o eliminació de les lleis i codis penals
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discriminatòries cap a les dones, que
acabarien amb la despenalització de
l’adulteri i l’avortament i l’aprovació
de la llei del divorci. Una reivindiL’Aurora va jugar un paper important com
a dona del PSUC perquè ens recolzava
molt. Va jugar un paper de pont i de
conciliació molt positiu que penso que és
una virtut immensa. Jo li deia: es que mira
que tienes pachorra, como puede ser que
no te enfades por esto? i ella em deia:
No, Núria tampoc et posis així perquè....!.
Jo era més batallita i al ser de la minoria,
com que les espases et venen per tots els
costats, et tornes més radical i estàs més
a la defensiva. En canvi, l’Aurora, només
per ser del PSUC, estava molt recolzada i
tenia més força, i aleshores era més comprensiva i deia: Tranquil·la, no ho deuen
haver sabut entendre això!. Jo crec que
estàvem en situacions diferents. Això també ens va portar a moltes discussions, però
també a moltes construccions col·lectives:
una cosa tapava l’altra! Per això recordo
el fet d’haver de construir molt entre les
dues: l’Aurora era sensata, excessivament
sensata, molt tocant de peus a terra, més
possibilista, és a dir, prioritzava el que serviria per anar millor i jo era més batallita,
però lo bo és que ens en fiàvem molt l’una
de l’altra.
Entrevista a la Núria Casals.

cació constant anava en relació al
dret a la lliure disposició del propi
cos que tenia a veure amb el dret a
l’avortament lliure i gratuït, el dret a
la llibertat en l’accés a la informació
i a l’educació sexual, la legalització
de l’anticoncepció, i el dret a la
lliure sexualitat, l’anomenat dret al
plaer i a una maternitat lliurement
decidida. Per això demanaven de
manera concreta la creació de serveis
assistencials i centres específics de
planificació familiar amb l’objectiu
de permetre a la dona tenir un control sobre la natalitat i proporcionar
la llibertat de prendre iniciatives en
les relacions sexuals i de viure el seu
propi plaer sexual per deslligar-lo,
definitivament, de la procreació.
L'Aurora explicava que l’arribada de
l’esperada igualtat amb la consecució
de manera esglaonada de tots aquells
drets i llibertats continuaria amagant
durant molts anys l’autèntic problema
de fons que radicava en l’organització
del treball del sistema d’explotació capitalista. Des dels inicis de la revolució
industrial, el nou sistema econòmic
capitalista havia provocat una nova
divisió sexual del treball fruit de la
separació entre el treball productiu

remunerat, que passava a l’espai
públic, i el treball reproductiu i domèstic, que quedava relegat a l’àmbit
privat. El treball productiu, destinat
al mercat i amb prestigi social i reconeixement econòmic, era assignat als
homes. El treball reproductiu, destinat
al grup familiar i sense cap valor,
s’assignava a les dones amb caràcter
d’obligatorietat i exclusivitat.
En tot cas, la veritable incorporació
per igual de les dones en el treball
remunerat les conduiria a patir per
sempre el pes de la doble jornada
laboral. Això succeiria especialment
a Catalunya i fins i tot molt abans
dels inicis de la revolució industrial
acompanyat de noves idees pròpies
Estàvem en espais organitzatius diferents
de militància: nosaltres, la Núria Casals i
jo érem del MC i l’Aurora era del PSUC.
Malgrat això i les discrepàncies que podíem
tenir des d’un principi degut a les baralles
de les primeres èpoques en el sindicat
per les contínues discussions ideològicopolítiques, amb l’Aurora es va produir sempre una unió i una relació de complicitat i
amistat important, cosa que no va ser tan
fàcil amb d’altra gent.”
Entrevista a la Maria Jesús Pinto.
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de la mentalitat burgesa que remarcaven el lloc natural de les dones a
les feines reproductives, l'anomenada
domesticitat. Per això l’Aurora deia
que a mesura que les dones van entrar
massivament al mercat laboral als anys
70 i 80 no els seria gaire fàcil trencar
amb aquella organització patriarcal del
treball que venia reproduint-se des de
feia tant de temps: “En la medida que
las mujeres estamos entrando, romper
esa organización del trabajo es muy
difícil. Se trata de compartir las tareas y
todas esas cosas, pero eso no es fácil”.
Per això creia fermament que la lluita
per a combatre la doble explotació capitalista i patriarcal a la que les dones
continuaven enfrontades havia d’anar
necessàriament lligada a les propostes
generals del Sindicat, doncs suposava
una contribució imprescindible al sindicalisme de classe en la lluita per a la
superació del capitalisme: “El Sindicato
en las propuestas sindicales no puede
olvidarse de todo eso”. Segons l’Aurora
i el grup de dones de CCOO el sindicat
no entrava mai a fons en les propostes
per a una millor organització i repartiment dels temps de treball productiu i
reproductiu que ajudarien a superar la
barrera de la conciliació entre la vida
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familiar i laboral: “A medida que vas
avanzando llega un momento en que
las mujeres llegan a un techo de cristal
que nadie ve y que se tiene que romper
como es la barrera de la armonización
entre la vida privada, entre el trabajo
productivo y reproductivo. En eso ni siquiera los sindicatos estamos entrando.
Estamos arañándolo y dándole vueltas,
pero no entramos en todo el tema de
repartir el tiempo que tú trabajas y el
tiempo que tú dedicas fuera del trabajo,
que es desigual entre hombres y mujeres y todo el tema de la reducción de
jornada”. Aquestes propostes anaven
lligades a aconseguir una millor valoració social i econòmica dels treballs
on hi havia més presència femenina:
“Es que está mucho más valorado un
trabajo industrial que un trabajo de
servicios. Por ejemplo una asistenta
social y un aparejador pueden tener
una valoración social parecida, pero
en cambio no tendrán la misma valoración salarial.”
Efectivament, la gran incorporació
dels anys 80 de la dona al treball remunerat no havia anat acompanyada
d’un nou i substancial repartiment
de les tasques domèstiques entre els
components de la família. La dona
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continua patint la doble jornada laboral i continua fent-se càrrec de la
casa i de la cura i atenció familiar.
Amb els anys s’havia evidenciat
que amb l'establiment de determinats
serveis col·lectius amb la voluntat
d’alliberar a la dona treballadora,
reivindicats des dels inicis, no n’hi havia
prou per eradicar el problema de fons
de la seva discriminació i explotació:
“Nosotras hace 25 años hablábamos
de servicios colectivos y hoy en día
sabemos que esos servicios te pueden
servir para una cosa. Pero hay cantidad
de cosas que hay que hacer, que no es
suficiente con los servicios colectivos
porque necesitan mucha atención
como las personas mayores, y eso
sigue siendo una cosa de mujeres”.
Fins al Quart Congrés Confederal
de CCOO a Madrid del 18 al 21 de
novembre de 1987 no va ser quan
oficialment es comença a formular la
necessitat de potenciar la participació
de les treballadores dins de l’estructura
del Sindicat i en els òrgans de direcció.
Es veia com una estratègia important
per mirar d’aconseguir una major
incidència de les propostes de gènere
en l’acció sindical i un canvi d’actituds
dins del mateix sindicat. Les peticions

inicials per part de les Secretaries de
la dona i la Secretaría Confederal de la
Mujer d’establir una quota del 25 per
cent com a percentatge mínim de representació de les dones en els òrgans de
direcció i en totes les llistes del Sindicat
van fracassar. Llavors a partir del Sisè
Congrés Confederal de CCOO del mes
de gener de 1996 s’acabaria optant per
continuar promovent la participació de
les dones i la seva incorporació a les
diferents responsabilitats del sindicat.
El criteri adoptat com a mesura d’acció

positiva en les primeres Conferències
d’homes i dones de la CONC de
1991 i 1993, en el cinquè Congrés
Condeferal de CCOO de Madrid del
4 al 7 de desembre de 1991, i en la
Primera Conferència Confederal CCOO,
un espacio sindical para hombres y
mujeres de Madrid de l’any 1993 va
ser el d’aconseguir com a mínim una
representació proporcional al seu grau
d’afiliació al sindicat.
L’Aurora considerava que la pròpia
estructura organitzativa del Sindicat
ha dificultat la tasca de la Secretaria
de la dona a l’hora de fer arribar el
seu discurs. A ella i a les seves companyes els havia resultat molt més
fàcil començar a mobilitzar-se a nivell
territorial a través de les coordinadores
locals sorgides en la primera etapa,
més que no pas a nivell sectorial a
través d’unes federacions que no estaven gens ni mica constituïdes. En la
fase dels primers congressos havien
començat a aparèixer Secretaries de
la dona per tota l’estructura territorial
del Sindicat que s’anirien més o menys
mantenint des de aleshores, presentant
més dificultats en algunes zones de la
resta de l’Estat. Quan es tractava de
garantir l’existència d’una Secretaria
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segons quins àmbits on es produïa
aquest buit o no es disposava de material humà per a cobrir-lo. Des de moltes
federacions el que acabava passant
era que quan sorgia un problema que
pertocava al que seria la Secretaria
de la dona i aquesta era inexistent
es recorria a demanar consells sobre
com actuar a la mateixa Secretaria de
la dona de la CONC o a la de la Unió
local de Barcelona. Aquestes dones es
trobaven amb dificultats per fer-ho fruit
de la especificitat de cada sector i de la
distància que tenien dins l’organització
respecte alguns temes.

de la dona al mateix nivell de totes les
altres Secretaries per a l’estructura de
rams o federacions es trobaven amb el
problema que no era considerada la
més prioritària dins l’acció sindical de
cada empresa: “Por ejemplo es mucho
más importante que en la empresa de
Gráficas Arias exista una Secretaría de
organización, de finanzas y de acción
sindical como mínimo ya que con eso
queda cubierta y todo lo demás es
complementario”.
Això provocava, com deia l’Aurora,
que elles s’abstinguessin d’actuar en
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La segona responsabilitat en
l’àmbit territorial de CCOO: la Secretaria de la dona de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya
(CONC) de 1986 a 1996
S’hauria de remarcar, per tant, que
aquests primers mandats de la Núria
Casals i l’Aurora a la Secretaria de la
dona de la CONC, juntament amb el
treball de la resta del Grup de dones
de Comissions, van ser fonamentals
per posar les bases de cara a que els
temes de gènere fossin presents dins
de la política del sindicat. Però no és
fins al segon mandat de l’Aurora que

podem afirmar que s’aconsegueix legitimar finalment d’una forma absolutament no qüestionable l’existència
i les activitats de les Secretaries de la
dona i l’assentament de les polítiques
de gènere dins del sindicat.
A finals de l’any 90, la Secretaria
de la dona es trobava en un dels
moments de més feblesa perquè no
disposava de massa recursos econòmics ni humans.
En aquest moment crucial, la Carme López havia entrat a treballar
de telefonista al Gabinet Jurídic de
CCOO. Sis mesos més tard, el Xavier
Olivé, que era un dels responsables de la Secretaria de Solidaritat
i Moviments Socials que englobava
Pau, Immigració i joves, li proposa
una reubicació per treballar com a
secretària-administrativa, dividint la
seva jornada laboral de vuit hores,
disposant de quatre per a dedicarse a aquella secretaria i les altres
quatre, a la Secretaria de la dona,
on la responsable era l’Aurora. Fins
aleshores, la Secretaria de la dona
només funcionava per les tardes
perquè era l’horari que feia l’anterior
administrativa i quan l’Aurora hi podia anar després de sortir del banc.
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A partir d’aquell moment, el fet que
la Carme es posés a treballar en el
mateix espai físic de la Secretaria de
la dona, encara que no s’hi dediqués en exclusiva, provocava que la
Secretaria estigués oberta tot el dia
i es comencés a fer més visible, com
ella mateixa explica:
“Encara que jo no pogués gestionar massa
coses, el fet que la porta estigués oberta
les vuit hores, hi hagués algú que pogués
atendre i que agafés el telèfon...va començar a generar més moviment i més
demanda de la gent mateixa del sindicat
que venien i et demanaven una revista, un
telèfon, informació sobre alguna cosa...,
amb lo qual es generarà un altre tipus
de feina que s’anirà fent evident al llarg
del temps.”
Entrevista a la Carme López.

A partir del 5è Congrés de la
CONC en el que l’Aurora renovava
el seu mandat, s’aconsegueixen
recursos que permeten oferir-li a la
Carme un contracte de vuit hores per
tal que passés a dedicar-se exclusivament a la Secretaria de la dona,
i així d’aquesta manera donar-li un
impuls important.
Segons la Carme, que ha estat present a la Secretaria de la dona de la
CONC des de llavors, i que hi continua
treballant, els anys en que l’Aurora
va estar al capdavant de la Secretaria
van ser els més difícils perquè encara
que fos una època en que els temes
de gènere començaven a tenir una
mica de veu dins del sindicat, continuava representant una feina molt
dura i cansada perquè havia de lluitar
i barallar-se constantment contra els
mateixos companys del sindicat.
Segons diverses dones vinculades
a secretaries de la dona l’Aurora va
tenir l’encert de mantenir fermament
la convocatòria de reunions de manera regular amb totes les dones del
sindicat. Es van fer molt conegudes
les reunions que convocava des de la
Secretaria de la dona de la CONC,
un cop al mes, i que es feien els

dissabtes al matí a la seu del carrer
Padilla, per a totes les responsables
de la dona dels diferents territoris i
federacions, i les que convocava, com
a mínim un cop l’any, amb totes les
dones del sindicat, ajuntant a totes
les delegades sindicals i a totes les
secretàries de la dona de tots els
territoris i federacions. Segons la
Neus Moreno, en aquells temps,
molt vinculada a la Secretaria de
la dona de l’Administració Pública
de la CONC, amb aquestes iniciatives l’Aurora aconseguia crear una
vinculació molt forta entre totes les
dones del sindicat, encara que no
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estiguessin implicades directament
a les secretaries de la dona ni amb
els temes de gènere.
Va ser, per exemple, a través
d’aquestes continuades reunions
organitzades per l’Aurora i la Secretaria de la dona de la CONC, com
una altra dona, la Beatriu Macià, que
havia estat recentment escollida com
“Els programes d’acció positiva consistien en incorporar mesures per potenciar
la presència de les dones en els àmbits
on no eren visibles, per tal d’eliminar les
discriminacions que les dones poguessin
estar patint. Això es feia molt evident
en aquells àmbits de sindicació tradicionalment femenina, com la sanitat o
l’ensenyament, en els que la majoria de
delegades sindicals eren dones però en
canvi qui estava a la direcció de la federació, o sigui qui tallava el bacallà eren
homes. Aleshores, vam ser nosaltres,
des de la Secretaria de la dona de la
CONC, que en un Congrés, anticipantnos també a nivell estatal, vam plantejar
el tema de la proporcionalitat de càrrecs
femenins en els àmbits de direcció segons l’afiliació. Això ha derivat en allò
amb el que continuem treballant avui
en dia, conegut com la Llei d’igualtat i
els plans d’igualtat.
Entrevista a la Carme López, sindicalista de
la Secretaria de la dona de la CONC.
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a delegada sindical de CCOO de la
seva empresa a la branca de sanitat
i que havia entrat en contacte amb la
secretaria de la dona de la mateixa
federació, on troba l’espai idoni per
començar a treballar les seves recents
inquietuds i preocupacions sobre la
desigualtat de gènere.
Després del contacte que es va arribar
a establir entre ella i l’Aurora en aquestes reunions, es va donar la coincidència
que, en aquell any 1994, la Beatriu es
queda sense feina. Aleshores, l’Aurora,
que havia vist en la Beatriu un gran interès pels temes de gènere, va decidir de
nou reforçar la secretaria i oferir-li una
feina com a adjunta, per a que treballés
al costat d’ella i de la Carme López.
Els dos anys que la Beatriu Macià
va estar treballant, colze a colze,
amb l’Aurora, van ser els seus anys
de màxim aprenentatge sobre els
temes del feminisme gràcies a les
múltiples activitats i campanyes que
s’impulsaven i en les que participaven
des de la Secretaria de la Dona. La
Beatriu recorda especialment com
l’Aurora incidia molt en el camp de la
formació de les delegades sindicals,
com organitzava jornades per tractar
el tema de la situació de les dones en

“La importància de la Secretaria de la dona
era que es coordinés i tingués una relació
directa amb totes les secretaries de tots els
territoris: Barcelona, Catalunya i comarques, i de tots els rams i federacions.
Pel que fa a la representativitat de les dones
a nivell territorial hi havia la Secretaria
de la dona de la CONC, o sigui de tot
Catalunya i les dels diferents territoris (...)
però senzillament a vegades hi havia llocs
en que només que hi hagués una dona
que estava interessada ja feia de motor. I
a nivell federatiu hi havia una representant
a cada federació per a portar les polítiques
pròpies de cada federació.”
Entrevista a la Núria Casals

el mercat laboral i promovia campanyes per combatre temes com el de la
temporalitat, l’economia submergida,
la segregació ocupacional, les cobertures de maternitat o els assetjaments
sexuals a la feina.
Tota aquesta feina que es feia des
de dins i al voltant de la Secretaria de
la dona, en el fons, revertia positivament en el sindicat ja que gràcies a
això s’aconseguia animar i mobilitzar
a moltíssimes dones, en primer lloc
per aconseguir que es presentessin
i fossin escollides com a delegades
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sindicals en un tant per cent proporcional a la seva afiliació. Més tard,
l’estratègia consistia en aconseguir
que entressin a formar part dels òrgans de direcció, com a responsables
de les diferents secretaries de la dona
de tots els rams i territoris, sense
deixar de pressionar al sindicat, per
a que poguessin estar al càrrec també d’altres secretaries a l’hora que
eren les que tenien incidència alhora
d’introduir punts en la negociació dels
convenis col·lectius.

Una de les secretaries en la que
calia estar present per a introduir els
temes que més afectaven a les dones
era la d’acció sindical des de la que
s’assumien i elaboraven les propostes marc a nivell de negociació.
I per això, per a poder inserir correctament les propostes de gènere
de manera transversal, mirant que no
fossin rebutjades ja d’entrada pel propi
sindicat i que fossin finalment assumides de cara a la futura negociació en
els convenis col·lectius, calia tenir un
coneixement molt ampli del sindicat
que era el que tenia l’Aurora.
Una altra de les persones amb qui
l’Aurora havia refermat el contacte
a partir d’aquelles reunions que es
convocaven des de la Secretaria de
la dona de la CONC, va ser la Mercè
Civit, aleshores responsable de la Secretaria de la dona de la federació de
l’Administració pública de la CONC.
L’Aurora i la Mercè s’havien conegut,
en els anys 80, quan l’Aurora era la
responsable de la dona de la USCOB
i totes dues compartien militància al
PCC, L’Aurora va ser la responsable
de la dona d’aquell partit a Catalunya,
mentre la Mercè era la seva homòloga a
la comarca del Baix Llobregat. És a partir

d’aquest estret contacte que comença
la seva vinculació política i sindical pel
tema de les dones, i és així com l’Aurora
es converteix en una de les persones
de referència de la Mercè,tal i com ella
mateixa explica:
“Jo treballava a l’Ajuntament de Viladecans
com a treballadora social s’havia organitzat
un grup de dones de Viladecans des del que
es va començar a reivindicar en aquells moments la creació d’un centre de planificació
familiar. Aleshores com que arribava el 8
de març m’havia de preparar una xerrada
que el grup de dones m’havia demanat
que fes. Com que havia llegit un article de
l’Aurora al diari Avant de l’any 83 sobre el
tema del 8 de març i la dona treballadora,
que em podia anar molt bé, vaig decidir
quedar amb ella a la seu de CCOO del
carrer Padilla per a que m’orientés i em
donés algunes idees.”
Entrevista a la Mercè Civit, responsable de
la Secretaria de la dona de la CONC (19962006) i actualment diputada al Parlament de
Catalunya per ICV-EUiA.

Més endavant, amb tota aquesta experiència prèvia, la Mercè serà la persona escollida en el 6è Congrés de la
CONC per agafar el relleu de l’Aurora
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com a responsable de la Secretaria de
la dona de CCOO de Catalunya.
Es fa inevitable mirar d’establir una
comparació respecte els mandats de les
tres dones que van estar al càrrec de la
Secretaria de la dona des de la legalització del sindicat a Catalunya, però la
gran majoria de persones coincideixen
a dir que mentre el mandat de la Núria
va servir per introduir el feminisme dins
el sindicat, amb el mandat de l’Aurora
s’aconseguien consolidar aquests lligams,
arribant al mandat de la Mercè, en el que
teòricament ja incorporada aquesta base
feminista, es torna cap a un procés de
sindicalitzar totalment la secretaria.
Segons l’opinió de la Mercè, que
és una de les protagonistes d’aquesta
evolució, aquesta ha estat la manera
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més lògica i normal d’avançar, tenint
en compte els diferents moments pels
que ha passat el sindicat, la secretaria
i el moviment feminista.
Segons la opinió de la Beatriu Macià,
qui va continuar treballant com adjunta en el primer període de mandat de
la Mercè Civit (1996-2000), l’evolució
final d’aquells tres mandats va servir
per a donar continuïtat a tot allò que
s’havia començat i més o menys acceptat, i fins i tot, a dinamitzar moltíssimes
coses noves gràcies sobretot a disposar
d’un major pressupost. I pel que fa al
distanciament, durant el mandat de la
Mercè, respecte del moviment feminista comenta que segurament era el que
calia en un moment en que tot s’havia
més o menys institucionalitzat.

Les Conferències d’homes
i dones del Sindicat (19911993): un encert del segon
mandat a la Secretaria de la
dona de la CONC
Aprofitant el gir produït als anys 90
respecte els temes del feminisme, la
Secretaria de la dona de la CONC i el
sindicat convoquen la primera Conferència d’homes i dones: CCOO.
Sindicat d’homes i dones: Com fer un

“Jo treballava com a auxiliar d’infermera en
un centre privat i vaig sortir escollida com
a delegada sindical. En aquells moments,
havia començat també a entrar en contacte
amb el moviment feminista i em preocupaven molt les discriminacions de gènere que
existien tant al sindicat com a la meva feina
a la sanitat privada: desigualtats salarials
entre homes i dones, el tracte dèspota que
tenien els metges cap a les infermeres...
Aleshores vaig trobar una manera d’anar
treballant això a través d’aquestes reunions
de la dona que es feien a CCOO.”
Entrevista a la Beatriu Macià, adjunta
a la Secretaria de la dona de la CONC
(1994-2000) i co-fundadora al 1992 de
l’Associació Tamaia.

sindicalisme de i per als homes i dones
que va tenir lloc a Barcelona al mes
de maig de 1991 amb l’únic objectiu
de debatre sobre tots aquells temes
que afectaven les dones.
L’Aurora es trobava en el seu segon
mandat com a Secretària de la dona i
seria la principal impulsora d’aquella
conferència que ajudaria a donar un
salt qualitatiu molt important en la
integració de les polítiques de gènere
dins de CCOO: “Yo no soy maravillosa pero soy querida por la mayoría y
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además tengo un lenguaje que intento
traer las cosas, o sea, intento que los
elementos de fondo del feminismo se
planteen más claritos y intento sindicalizarlos para que todos lo entiendan”.
Com ella explicava, ja feia temps que
des de la Secretaria es demanava que
totes aquelles qüestions de gènere passessin de ser simplement acceptades a
ser cada cop més assumides pel conjunt
del sindicat. Així, aquella Conferència
es convertia en el primer acte on per
primera vegada s’implicava a tota la
organització i en el qual s’insistia en el
tema de les diversitats i en la necessitat
de donar un caràcter transversal a la
política sindical respecte de les dones.
Com deia l’Aurora, va ser tota una fita
que tot allò que des de la Secretaria
s’havia estat plantejant durant tant de
temps es posés per escrit convocant a

tot el sindicat a traslladar el debat als
òrgans de direcció del Consell Nacional de la CONC. Per això, tot i que la
Conferència va ser realment un punt
d’inflexió a partir del qual arrencar la
consolidació definitiva de les secretaries de les dones en el conjunt de
l’estructura sindical i des d’on s’elaborà
un programa de política sindical que
s’ha estat desenvolupant al llarg dels
darrers anys, la majoria de coses no
s’han aconseguit portar a la pràctica:
“Si ahora mirásemos las conclusiones
de la Conferencia, cantidad de cosas
no se han conseguido aún. Y no es por
desidia, que puede ser también, sino
porque muchas cosas son necesarias
“En l’època de l’Aurora es va incidir molt
en la formació de les delegades sindicals
per allò de procurar arribar al tema de la
igualtat
d’oportunitats. Es va començar a fer bastant
treball de formació en matèria de legislació,
es van fer cursos d’informàtica i també de
tècniques de comunicació, ja que el tema
de parlar en públic era una de les coses que
més els costava a les dones, i més, davant
d’un entorn tan masculinitzat com era el
del sindicat.”
Entrevista a la Beatriu Macià.

pero no es el momento o no se han
encontrado los canales. A mi eso no
me agobia porque eso pasa en el
ámbito de la Secretaría de la mujer y
en todos los ámbitos que trabajamos
en el sindicato”.
Efectivament, totes les conclusions
que sortiren de la conferència passarien a ser material de debat de
cara al Cinquè Congrés Confederal
de CCOO que es va celebrar al
desembre de 1991 a Madrid. Així,
servirien per a què des del Congrés
es comencessin a promoure mesures
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Vam participar també en una campanya a nivell europeu sobre
el tema de l’economia submergida. Va ser un treball conjunt
amb països com Portugal i Anglaterra per tal de tenir coneixement de les condicions de treball de les dones en l’economia
submergida, i d’aquesta manera intentar fer tota una sèrie de
recomanacions i estudiar quines possibilitats hi havia de millora
de la seva situació.
Un altre dels temes que vam treballar va ser el de proposar
l’ampliació i millora dels permisos de maternitat i les hores de
lactància materna, que eren bastant reduïts.
(...)
També vam engegar una gran campanya de sensibilització sota
l’eslògan de PROU ASSETJAMENTS SEXUALS A LA FEINA, a través
de cartells i xerrades informatives, en la que l’Aurora va participar,

d’acció positiva com el de la proporcionalitat de participació de les
dones en els òrgans de direcció del
sindicat, la integració de la transversalitat de gènere en tota l’estructura
i acció sindical i es proposés també
la celebració a nivell estatal d’una
Conferència confederal estatutària
sobre el tema, que rebria el nom de
CCOO, un espacio sindical para hombres y mujeres, organitzada per la Secretaría Confederal de la Mujer que
tindria lloc a Madrid el mes de juny
de 1993. Ara bé, ni aquesta última ni
una segona Conferència a nivell de
Catalunya que es tornaria a celebrar
a Barcelona el mateix any sota el nom
de: CCOO. Sindicat d’homes i dones.
106

fins i tot, en un programa de televisió. Es tractava d’anar introduint
clàusules, a partir de les propostes que anàvem fent i que el sindicat
anava assumint, sobre els problemes i perills de l’assetjament sexual
a la feina. Un cop s’aprovaven els plans generals de la CONC
respecte aquest tema i es programaven tota una sèrie d’objectius
a assolir, des de la Secretaria de la dona de la CONC es traslladava
a les diferents secretaries de les federacions i els territoris per a
que aquestes, en el cas de no tenir secretaria de la dona, des de
la secretaria d’organització o la d’acció sindical, s’ho manegessin
per a especificar-ho en cada àmbit i portessin a terme les accions
concretes. Va ser un iniciativa molt important que va tenir continuïtat
durant el següent mandat de la Mercè Civit.”
Entrevista a la Beatriu Macià.

Més vies cap a la igualtat real van tenir el mateix impacte que la primera.
Tot i així, per a l’Aurora totes tres
conferències van significar un gran
salt respecte la feina que elles feien
dins del Sindicat i era molt necessari
continuar-ho fent.
Les línies d’actuació adoptades pel
conjunt del sindicat, a partir d’aquell
moment, com la de la transversalitat
i els programes d’acció positiva, buscaven arribar a la plena igualtat entre
els homes i les dones, en el interior
del sindicat, en l’àmbit laboral, i en
la societat en general. Les mesures
d’acció positiva en el sindicat es basaven en augmentar l’afiliació de les
dones a CCOO, la seva participació i

representació en l’activitat sindical de
manera proporcional, especialment
en els òrgans de direcció, en millorar
els serveis prestats a les afiliades, en
difondre els continguts de les seves
publicacions, en fomentar la seva
presència activa en les activitats sindicals públiques, en eliminar els usos
sexistes en el llenguatge sindical, en
prevenir sancions en el cas d’accions
discriminatòries cap a elles per
part de companys sindicalistes i en
adoptar el 8 de març com a jornada
reivindicativa de tot el sindicat. Les
mesures en l’àmbit laboral consistien en augmentar el coneixement
de la realitat sociolaboral i sindical
de les dones, la seva situació en
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el mercat de treball amb les seves
problemàtiques i discriminacions
específiques, potenciar la introducció
de les polítiques de gènere (salut i
seguretat laboral, formació, equiparació salarial, igualtat d’oportunitats,
protecció social...) en la negociació
col·lectiva i l’acció sindical i incidir en
la necessitat de polítiques per a una
millora del repartiment del usos del
temps i la coresponsabilitat familiar.
Amb tot això, CCOO agafava també
el compromís de convertir-se en un
impulsor social de la igualtat de gènere a través del desenvolupament
de campanyes de sensibilització de
la societat en general.
Aquests compromisos que havia
pres el sindicat respecte les qüestions
de gènere tindran la seva continuïtat en els següents Congressos,
en els que s’inclouran temes més
específics com els de la lluita contra
l’assetjament sexual a la feina (sisè
Congrés Confederal - 1996) i la
violència de gènere (vuitè Congrés
Confederal – 2004) i es traduiran
en la posada en marxa dels Plans
d’Igualtat de CCOO per garantir
una política de gènere integrada
que serà pionera en el context del

sindicalisme espanyol (setè Congrés
Confederal – 2000).

La feina laboral i sindical al
sector bancari
L’activitat des del sindicat va ser la tasca
prioritària de l’Aurora des del 1976.
La seva trajectòria estaria vinculada a
l’àmbit de la creació i la consolidació
de la política sindical de les dones de
Comissions però també a l’àmbit on
ella treballava, el sector bancari, a
través de la federació de banca i estalvi
de la CONC i també de la federació
estatal de CCOO del sector.
Pel que fa a les reivindicacions específiques de gènere en el sector bancari
havia sorgit un petit grup de dones de
banca procedents de diferents moviments sindicals on estava l’Aurora
que començava a reunir-se i a iniciar

les primeres mobilitzacions de manera
puntual, especialment en aquella primera etapa en que existia l’esperança
sobre la possible futura unitat sindical
democràtica. Cal dir que el sector de la
banca privada estava una mica millor
a nivell econòmic, laboral i salarial en
relació a molts altres sectors i també,
de manera consegüent, en relació
a les dones: “El tipo de mujeres que
trabajaban no se planteaban dejar de
trabajar para casarse”. Fins aleshores
la legislació franquista havia posat
límits a la permanència de les dones
en el mercat laboral si es casaven. Això
les obligava a treballar per a un mercat
clandestí desregularitzat o a plantejarse el treball assalariat únicament com
a temporal o de complement i ajuda
per a l’economia familiar. En canvi, la
nova generació de dones que s’anava
incorporant al sector bancari començava a plantejar-s’ho amb la possibilitat
d’adquirir independència econòmica.
Fins aleshores, les poques dones que
treballaven a la banca eren més grans
i en general ho feien perquè s’havien
quedat solteres o perquè havien hagut d’exercir de caps de família en
quedar-se vídues o a causa d’un motiu
d’invalidesa del marit. Quan l’Aurora
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“Va ser importantíssim que ella estigués
convençuda de tirar endavant aquestes
conferències, confiant plenament amb el
seu equip de la secretaria, per la presència
i assistència que va haver-hi, per tot el que
es va arribar a parlar i concloure sobre
temes importants de cara a arribar a un
sindicalisme real d’homes i dones.”
Entrevista a la Carme López.

entra a treballar al banc hi troba una
presència molt recent de dones joves
que va fer augmentar la plantilla femenina de la banca privada entre un
12 i un 15 per cent cap al 1975: “De
unas 25.000 mujeres en el sector de
la banca privada a nivel estatal, hemos
pasado a ser unas 40.000, o sea un
30 por ciento más, debido también a
que ha habido un bajón importante
de jubilaciones masculinas”. Aquesta
nova generació de dones entrava al
sector bancari amb més estudis i millor
preparació i faria que gaudissin de les
mateixes condicions salarials que els
homes i que partissin d’una suposada
igualtat d’oportunitats per a promocionar-se: “Entraban unas generaciones
más igualitarias con mujeres jóvenes y
preparadas a las que se pedía que te108

clearan bien ya que era una época en
que la informática todavía no estaba
bien implantada. El nivel de estudios
que se necesitaba para entrar en el
sector de la banca cuando nosotras
entramos a finales de los sesenta era
el de bachillerato, que sería el equivalente a la licenciatura que se pide hoy
en día para entrar”.
L’Aurora i les seves companyes de
banca no van trobar-se amb el mateix nivell de discriminacions del que
s’evidenciava des de les Secretaries de
la dona d’altres sectors, i podien córrer
el risc de pensar que no els calia lluitar:
“Te puede ocurrir que te encuentres con
esa barrera de género o del feminismo
en que piensas que tú ya estás bien y
que los problemas son de las otras.
Hasta que llega un día que los tienes”.
Algunes d’elles, les que començaven

a estar més sensibilitzades, van decidir
implicar-se igualment tot pensant que
podien aportar el seu temps i la seva
experiència: “Para nosotras el tema del
horario era muy importante y lo sigue
siendo para mucha gente que trabaja
en la banca y esto te permitía dedicarle
tiempo”. Per això no van deixar mai
d’assistir a les reunions de la federació de banca i estalvi i de plantejar
les millores necessàries en el conveni
del seu propi sector, però acabarien
dedicant-se més a col·laborar en allò
més urgent com era defensar els temes
de gènere (dret a l’avortament, sanitat,...) en el Sindicat territorial i mirar
d’establir una major coordinació amb
els altres sectors.
En tot cas, els únics temes que
podrien ser un motiu de preocupació
pel que fa a la situació laboral de les
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dones en el sector de la banca privada i l’estalvi eren tot allò referent a
una aparent igualtat d’oportunitats
que els dificultava la seva promoció
a la feina. Com explicava l’Aurora, tot
i que la major part de la plantilla de
banca gaudia d’un lloc de treball en
categories altes, com exigia el sector
i si bé era cert que, després de deu
anys de la incorporació massiva de
dones se’n començaven a promocionar a algunes en càrrecs superiors,
no es produïa a la categoria de
directives, que era la més alta. Com
deia l’Aurora, caldria esperar al gran
salt produït a meitat dels anys 80 en
que les direccions de les empreses
“L’Aurora havia impulsat la primera Conferència d’homes i dones a Catalunya des
de la seva responsabilitat a la Secretaria
de la dona de la CONC. Amb això ella va
donar un nou impuls i una gran empenta
per situar el tema de les dones en l’agenda
sindical i política, per apropar el feminisme a
tots els homes del sindicat i aconseguir que
tota l’estructura del sindicat de Catalunya es
dediqués al tema.
Entrevista al Jordi Ribó. Secretario de Economía Social y Autoempleo de la CS CCOO

començarien a canviar de mentalitat
influïdes per la pressió social que
agafaven els temes d’igualtat de gènere i davant l’evidència que hi havia
moltíssimes dones molt ben preparades dintre del ventall de personal
amb possibilitats de promoció.
La primera dona que arribaria el
1981 a ser directiva del Banco Guipuzcoano, la Mari Carmen Ureña,
era molt jove. L’Aurora la va conèixer
anys més tard quan va passar a ser la
seva cap a l’oficina del banc del carrer
Aragó i recordava que li havia explicat els neguits que va tenir per haver
d’assumir aquell nou càrrec: “Una de
las cosas que le daba más miedo no
era el trabajo ni la responsabilidad
de asumir una jefatura porque estaba técnicamente preparada, sino
el hecho de ser la jefa de un equipo

masculino y además de hombres, en
muchos casos, mayores que ella”.
Com deia l’Aurora, el tema de
l’autoritat femenina havia estat sempre una qüestió difícil que s’aniria
acceptant amb els anys a causa del
gran canvi generacional produït i a
l’evident fet d’entendre que la capacitació professional no depenia, en
absolut, de ser home o dona: “Eso
ha ido cambiando por parte de las
mujeres y por parte de los hombres.
Porque resulta que si tienes un jefe
que sabe más que tú, es igual que
sea hombre o mujer. Lo importante es
tener un jefe que sepa más que tú, no
saber más tú que él”. En el sector de
“El gran èxit de l’Aurora va ser tot el procés
col·lectiu que va derivar i va sorgir de les
Conferències de dones i homes de la CONC
i de CCOO, on es van abordar tots els temes
de la presència de les dones al sindicat,
com el de la paritat i la proporcionalitat, així
com el de prendre acords importants com
el de fomentar que totes les estructures del
sindicat tinguessin una secretaria de la dona
per tal d’anar integrant millor les qüestions
de gènere.”
Entrevista a la Neus Moreno.
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que quiera ser, siempre será una mujer”. El que passava era que les dones
que en aquells temps començaven a
assumir certes responsabilitats directives partien d’una situació en la que
només hi havia el model d’autoritat
masculí a seguir. Poc a poc aquest
model hegemònic, que com deia
l’Aurora no era ben bé representatiu
perquè dones amb càrrecs de certa
responsabilitat executiva només eren
el 2%, aniria perdent terreny davant
d’un nou model basat precisament en
fer ús de la diferent manera de funcionar pel fet de ser dona: “Hay mujeres
que quieren ser iguales pero que no
la banca, ella no havia tingut mai cap
problema per a ser subordinada. Més
aviat ho veia com una cosa natural
sempre i quan el seu cap tant si fos
home com dona complís amb la seva
funció. De vegades, aquesta no era la
visió generalitzada de tots els treballadors i treballadores. En molts casos
afirmaven que si podien escollir preferien una autoritat masculina, tal i com
havia sentit dir a les mateixes dones
joves i de gent d’altres sectors: “Para
que sea masculina prefiero que el jefe
sea un tío que por eso es un tío. Una
mujer en cambio por muy masculina
110

quieren renunciar a su feminidad.
Algunas incluso utilizan esa feminidad
para su trabajo, en vez de esconderla
la exageran y la muestran con nuevas
formas de trato, ganando terreno
el hecho de ser tú misma”. Aquesta
manera de fer més femenina anava
lligada a la progressiva valoració del
paper que podien exercir les dones
per tal d’influir en la societat, mirant
de canviar-la en una línia menys materialista i competitiva i més humana.
Efectivament, com l’Aurora deia, la
igualtat d’oportunitats per a les dones
era una cosa que ja no era qüestiona-
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da per ningú. Igualment, el problema
de fons arribava en trobar-se tot aquell
seguit d’obstacles i tòpics contra els
que havia de seguir lluitant.
Un dels motius que havia sentit dir
a la patronal del sector de la banca i
sobretot d’altres sectors respecte al fet
de no voler promocionar a les dones
era el clàssic que elles no tenien la
mateixa disponibilitat horària que els
homes: “La disponibilidad quería decir
tener 24 horas para viajar, es decir no
podían romper los horarios”. Això era
el mateix que passava amb el tema
dels permisos de maternitat, que les
empreses continuaven fent servir com
a excusa perfecta per a la no contractació ni promoció de dones i que si es
comparaven amb els antics permisos
dels homes per a fer el servei militar
obligatori eren discriminatoris: “En los
70 en el convenio de banca a nivel
estatal aparecía todo el tema de las
condiciones que tenían los hombres
que tenían que hacer la mili para
trabajar, que aunque no se aplica ya
todavía está en el convenio. Mientras
hacían la mili tenían derecho a cobrar
el 60% del sueldo y si eran cabezas de
familia cobraban el 100% durante los
catorce meses que duraba el servicio

militar. Si lo comparábamos con un
embarazo y el permiso de maternidad,
que en aquella época se cobraba el
100% del salario durante sólo tres meses, entonces podías estar embarazada
cuatro veces en tu vida para llegar a
equiparar un año y pico de mili. Había
muy pocas mujeres en la banca que
tuvieran cuatro embarazos”.
La lluita contra certs tòpics encara
vigents com el tema de l’absentisme
laboral de les dones, el seu suposat
menor temps de dedicació laboral i les
baixes maternals era el difícil treball que
l’Aurora i les seves companyes havien
de fer a nivell de l’acció sindical de les
Secretaries de la dona i que només
el temps i alguns estudis en farien
demostrar tot el contrari: “Hay mucha
subjetividad aún en todas esas cosas; es
algo aún muy cultural”. Tal i com s’havia
descobert, explicava l’Aurora, en alguns
estudis sobre el grau d’absentisme a la
feina que sorgiren del debat generat
en una de les negociacions col·lectives
del conveni de sector sobre el tema:
“El grupo de mujeres que empezamos
primero hicimos un estudio un poco
chapucero desde el Comité de empresa
que consistía en analizar las fichas de
marcar a la entrada del trabajo de la

plantilla de dos bancos y más tarde
se hizo otro más al nivel del Instituto
de la mujer”, les dones eren qui en
tenien fama, però era en realitat a
ells a qui l’anàlisi final d’aquell estudi
assenyalava: “Si una mujer no ha ido
al trabajo es porque tiene la regla o
porque tiene que estar con el crío o lo
que sea. En cambio, un tío que es absentista nadie se pregunta si tiene esto
o lo otro”. L’Aurora recordava també
com a través d’una mena d’enquesta
sobre la salut laboral a la banca, feta
per la necessitat d’estudiar el nivell de
condicions de treball que tenien en el
seu entorn laboral, en sortiren unes
conclusions inesperades que deien que
el col·lectiu de dones estava molt més
preparat a nivell tècnic que el d’homes,
cosa que contrastava amb la realitat del
sector en el que la plantilla continuava
estant composada d’un nombre molt
més superior d’homes en aquella categoria. Aquestes petites escletxes que
evidenciaven la permanència de desigualtats de gènere en l’àmbit laboral i
que era necessari contemplar de cara
a les futures negociacions de convenis
d’empresa o de sector costava que fossin integrades per part del propi sindicat
i per part de les pròpies dones: “Hay un
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tipo de mujeres dentro del sindicato que
no se han caracterizado por ser feministas, sino más bien por ser un poco
beligerantes”. El pensament de moltes
d’elles, com la que durant anys va ser
la Secretària General de la federació,
la Mª Jesús Paredes, era força reticent
davant d’aquesta realitat però l’Aurora
sabia que quan comencés a canviar
ho faria de manera rotunda: “Yo tenía
muchas broncas en el año 78 y 79 sobre
el tema del feminismo y siempre decía
que el día que se dieran cuenta de todo
se volverían mucho más feministas que
yo porque la evidencia de muchas cosas
las ha hecho reflexionar. Han tardado
pero lo han visto”.
De totes maneres, l’Aurora pensava
que el gran avenç produït era que les
dones acceptaven cada cop menys la
divisió de rols dins de la societat com
una opció de vida i d’elecció pròpia.
Això podia ser perquè la gran majoria s’havien trobat treballant fora
de casa en una època o altra o bé
perquè l’educació que es donava a
les famílies cap als nens i les nenes
començava a ser més igualitària. En
1

tot cas, segons l’Aurora, eren elles
que continuaven assumint la feina
domèstica de manera exclusiva i
ho feien com abans perquè no els
tocava cap altre remei degut al tipus
d’organització de la societat que feia
difícil la conciliació entre la vida familiar i laboral: “Antes tampoco era por
elección propia, sino que era porque
la vida venía así, porque siempre
se había visto así y se seguían unas
pautas culturales. Ahora sucede
porque según que circunstancias te
llevan a inevitablemente aceptar ese
rol”. Un fet que havia impressionat
a l’Aurora respecte a aquest canvi
d’actitud havia ocorregut durant la
gran vaga general del 14 de desembre del 19881 en que algunes
de les dones que no treballaven de
forma remunerada i només ho feien
a casa s’havien apuntat a fer la vaga
en el seu entorn: “hubo mujeres que
dejaron de cocinar y se pusierons a
hacer bocadillos”.
Un altre dels avenços produïts
en aquelles primeres dècades de la
democràcia va ser la incorporació

La vaga general del 14 de desembre de 1988 a Espanya es va fer com a protesta davant
la política salarial i laboral del govern del PSOE.
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massiva de les dones als estudis
universitaris que revertiria força en la
societat i sobretot en la seva evolució
pel que fa a l’aspecte professional.
Mentre les dones han passat a ser
més nombroses avui en dia en els
estudis universitaris de lletres i van
tenint cada cop més presència en les
carreres de ciències, han continuat
existint diferències respecte els homes
que obstaculitza la seva carrera professional i que està basada en la difícil
elecció entre la realització professional i la seva vida personal: “Donde
he percibido que aún se manifiesta la
diferencia es en los masters. Las chicas
hacen la carrera, pero pocas de ellas
hacen masters. Ocurre que la edad de
hacer masters es la edad de concebir
y aunque la natalidad puede ser más
tarde, tienes que optar entre tener un
hijo o hacer un master”.
Segons l’Aurora, el fet que les dones
s’hagin incorporat als estudis superiors
de manera massiva i amb bons resultats
ha estat propi d’una època en la que ha
predominat la cultura de l’estudi enfront
d’una pèrdua de valoració del món dels
oficis:“Había abogados e historiadores
a punta pala, pero en los oficios no
entraban ni hombres ni mujeres. Fal-
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taban fontaneros, yeseros, de todo”.
Si les dones no han entrat de manera
tan generalitzada al treball d’oficis
tradicionalment masculins ha estat per
aquest dèficit en el sector i pel declivi
dels sectors industrials en el nostre país
on el tipus de treball que s’aconsegueix
ja no ofereix masses bones condicions
per a ningú. Al contrari del que pot
oferir el sector dels serveis, segons
l’Aurora, que per això està en auge i és
allà on les dones es troben plenament
incorporades: “La incorporación de las
mujeres a oficios tradicionalmente masculinos es una cosa de primeros de los
80 y que vivimos muchísimo des de la
Secretaría de la Mujer. Su incorporación
al trabajo en las minas, por ejemplo, no
se ha conseguido del todo porque ellas
continúan trabajando en el exterior y
no en el interior como ellos. El hecho
de reivindicar que lleguen a trabajar
como ellos te crea una contradicción,
porque estás planteando una cosa
en la que desde el punto de vista de
salud no tendría que trabajar ya nadie.
Hemos visto también la incorporación
de mujeres a grandes empresas como
Telefónica o Renfe ocupando puestos
tradicionalmente masculinos del que
muchas han desertado porque han

pasado a trabajos más cómodos en la
empresa. Eso también es una crítica que
se les ha hecho, pero que es algo que
también hacen ellos ya que si tienes
que estar toda la vida picando en la
vía del tren, cuando tienes la opción
de pasar a un taller, es algo humano
que lo quieras”.
El recorregut laboral de l’Aurora
es va centrar bàsicament en el Banco
Guipuzcoano. D’aquella primera oficina de barri en la que va començar,
de seguida va passar a treballar a la
seu central del banc situada a la Ronda
de Sant Pere. Allà, els primers anys,
treballarà en el Departament de Valors
i Borsa, i més tard, serà traslladada al

1975 juntament amb bona part de la
resta de la plantilla, a la nova oficina
central que s’obria a la Via Augusta.
En aquesta nova seu, en la que hi va
estar forces anys, continuarà treballant
al Departament de Valors dins del que
en diuen els Serveis Regionals o Centrals, des d’on s’ofereixen serveis a la
resta d’oficines, per més tard passar
a treballar per a un altre servei, al
Departament d’Estranger, des del que
es coordinaven totes les operacions
internacionals. En aquest nou lloc de
feina, compartirà molts anys de treball
amb el seu cap, el Josep Maria Codina,
amb qui s’avenia molt.
A partir de l’any 96, des de la seu
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central de l’entitat del Banco Guipuzcoano a Donosti (Sant Sebastià) es
decideix desmantellar tots els Serveis
Regionals i retornar-los cap a la ciutat
basca. Això provocarà una recol·locació
de part de la plantilla, de la seu central
de Catalunya cap a les diferents oficines, com va ser el cas de l’Aurora que
va ser reubicada a l’oficina del carrer
Aragó. La seva nova feina va passar a
ser, aleshores, fer les típiques tasques
administratives d’una oficina comercial, normal i corrent, sense baixar de
categoria professional. Des d’aquí,
degut a la seva experiència, perquè
era la persona que millor ho feia, se li
continuaven delegant algunes tasques
relacionades amb els temes d’estranger
i sempre es queixava que se l’encasellés

sempre per a fer el mateix i no poder
ampliar una mica més el seu repertori.
Tot i així va treballar amb excel·lència
fins al final, compaginant-ho amb
l’esmerçada tasca de delegada sindical,
en la que va ser substituïda cap al final
per el Carles Lluent, un altre dels seus
estimats companys de feina.

La militància política
La trajectòria política de l’Aurora va
ser també força important però es
va mantenir sempre en un segon pla
respecte del seu compromís i activitat
sindical. L’any 1973 quan ja portava
gairebé un any de militància sindical a
les Comissions Obreres de Catalunya,
decidia completar el seu activisme ingressant al PSUC, la formació política

“L’Aurora era una persona molt responsable treballant i encara que hagués de respondre a
les seves nombroses tasques sindicals, mai deixava la feina penjada ni cap càrrega de feina
a ningú. S’esforçava al màxim en tot, prioritzava el sindicat o no, en funció de la feina que
teníem al banc. El més important per a mi també és que era una persona molt humana sobre
la que et podies recolzar molt, especialment quan sorgien problemes personals relacionats
amb la feina: intentava entendre’t, escoltar-te i donar-te bons consells. Jo crec que el que
més va aportar com a delegada sindical va ser la seva fàcil accessibilitat: no tenia mai un “no”
per ningú i tothom del banc podia fàcilment parlar amb ella. Estava molt ben considerada
pels seus companys i companyes tant a nivell sindical com laboral”.
Entrevista a la Mari Carmen Ureña. Directora bancària.
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més dinàmica de l’oposició antifranquista i de més sòlida presència en
tots el moviments socials que lluitaven
contra el règim dictatorial a Catalunya.
L’Aurora hi havia entrat a militar com
a conseqüència de la coincidència
d’objectius que existia entre aquell partit
i les Comissions Obreres on ella s’havia
iniciat. Així, va seguir la mateixa línia
que havien pres bona part dels seus
companys més directes de militància
sindical, com l’Àngel Alfaro.
Després de ser detinguda al 1974
com a membre d’aquest partit, a
partir de 1975 treballarà especialment en les comissions de moviment
obrer i d’alliberament de la dona
del Comitè de Barcelona del PSUC,
que estava, aquesta última, sota la
responsabilitat de la Maria Dolors
Calvet. I ho faria també al costat de
la que es convertiria en la seva inseparable amiga de militància, la Cinta
Llorens que provenia de les CCOO
del sector de l’administració pública.
L’Aurora recordava molt agradablement aquesta primera època perquè,
segons ella, encara que no va ser
una etapa massa fàcil va significar
un gran període de construcció del
partit i va suposar per ella un gran
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avenç en la seva formació política.
Aquesta etapa tan positiva de la que
parlava l’Aurora es va veure reflectida en els bons resultats electorals que
va obtenir el PSUC en les primeres
eleccions democràtiques després de
la mort de Franco. Aquests resultats
es van mantenir amb una tendència
a l’alça fins a les primeres eleccions
al Parlament de Catalunya del mes
de març de 1980 en les que ella
participaria per primera vegada com
a candidata número 36 en la llista
per la circumscripció de Barcelona,
encapçalada per l’independent Josep
Benet i Morell.
Després del Cinquè Congrés del
PSUC celebrat el gener de 1981, que
va acabar suposant la crisi i el trencament del partit a finals d’aquell any,
l’Aurora va estar mig any sense militar
a cap partit: “Me pasó lo que me ha
pasado en muchas cosas de mi vida.
Tengo más claro lo que no quiero que
lo que quiero, y eso es lo que me pasó
con lo del PSUC”. Sempre havia estat
una qüestió de la que no li agradava
parlar massa, però tenia clar quin
havia estat el motiu del seu distanciament: “El PSUC ya no me gustaba.
Su línea de actuación me produjo un

cierto desasosiego respecto de las expectativas que teníamos depositadas
en la organización. Actué un poco
por eliminación”. L’enfrontament en
el Congrés del partit s’havia polaritzat
molt entre dos sectors: l’anomenat
eurocomunista que, segons els seus
adversaris, volia liquidar la identitat
comunista convertint-se en un partit
socialdemòcrata; i el sector anomenat prosoviètic, que segons els seus
detractors, pretenia tornar a un partit
dogmàtic, sectari i fidel a Moscou.
Sobre tot això, l’Aurora opinava que
“las etiquetas no respondían del
todo a la realidad ni al desarrollo del
debate” perquè encara que durant
el Congrés hi hagués un sector molt
crític respecte de la política seguida
durant aquells anys de transició, com
es presentava a les tesis sotmeses a
debat, mai ningú va qüestionar els
elements centrals del projecte polític
construït fins aleshores. És més, la
resolució política aprovada resultant
del Congrés va ser clarament unitària
i el contingut dels documents aprovats
confirmaven que es continuava apostant per un projecte polític basat en
el projecte de socialisme en llibertat,
de revolució de la majoria i de via

democràtica i pluralista al socialisme.
Això no havia evitat que el malestar de
gran part de la militància comportés
plantejar seriosament una revisió
autocrítica de la futura estratègia política. El sentiment que s’havia seguit
una política excessivament moderada,
pactista i de claudicació enfront el
capital i la dreta en aquells difícils
temps de crisi econòmica i d’important
evolució política, es trobava molt estès
dins del partit, la qual cosa generava
desil·lusions. El famós desencís de la
Transició, producte d’un context polític
on els protagonistes de la lluita contra
la Dictadura no estaven encapçalant
el canvi democràtic, es va manifestar
en el Congrés quan gran part de la
militància va acabar rebutjant en
una votació separada d’una esmena
sobre la qüestió l’ús i l’expressió del
terme eurocomunisme. El problema
va venir quan això va ser interpretat per part de la direcció del partit
estatal, el PCE, i per part del sector
denominat eurocomunista del PSUC,
com una desviació esquerranista del
partit que podria fer perillar la nova
imatge de partit moderat i de masses,
basat en la política de concertació i
unitat democràtica. Aquests, després
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de projectar a través d’una gran campanya als mitjans de comunicació una
visió catastrofista dels resultats del
Congrés que es negaven a acceptar,
van aprofitar la celebració de la quarta Conferència Nacional del PSUC
(10-12 de juliol de 1981) que havia
de preparar el X Congrés del PCE,
per fer retornar, en un ambient tens,
el terme eurocomunisme a les tesis
programàtiques. Això últim, acabaria
provocant a curt termini, l’escissió del
partit i el naixement d’una nova formació política, el PCC (el Partit dels i
les Comunistes de Catalunya).
Davant d’aquesta situació, l’Aurora
que no s’havia considerat mai de
tendència prosoviètica, començava
a veure la tendència eurocomunista
com una via massa moderada: “Lo
del eurocomunismo me parecía una
cosa muy light en el sentido no tanto
de derechización del partido, sino
de pérdida de una serie de valores
que podían hacer arrinconar temas
fundamentales. No me gustaba el
discurso ni lo que pudiese venir detrás”. L’Aurora s’adonava que aquell
prosovietisme del que s’acusava al
sector al qual pertanyien el grup de
militants escindits, no quedava per a
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res reflectit en els documents del nou
partit i només responia a la imatge
que transmetien una part de la seva
militància integrada per veterans
quadres formats en etapes anteriors
com la guerra civil, partícips de la cultura política comunista tradicional i
que tenien un vincle sentimental amb
la Unió Soviètica: “Yo no sabía muy
bien que era el PCC y tampoco fue
una cosa que me entusiasmara porque no me incorporé hasta al cabo
de seis o siete meses. Hasta que no
vi que ese prosovietismo no estaba
en documentos, sino sólo en algunas
personas, no dije que sí”.
Finalment, l’Aurora va començar
la seva militància en el nou partit,
el PCC formant part durant bastant de temps del Comitè Central
com a responsable de la Secretaria
d’alliberament de la dona, al costat
d’un ampli col·lectiu de persones
de la seva generació com el Joan
Ramos, el Marià Pere, el Celestino A.
Sánchez, la M. Àngels Martínez Castells, i el seu company i amic del món
sindical bancari, l’Alfredo Clemente,
entre d’altres. En aquesta nova organització política, segons ella mateixa
comentava, va continuar una mena

de dinàmica d’autodestrucció interna
que la va acabar cremant: “En la
etapa del PCC también se produjeron fuertes debates internos en los
que el único que siempre ponía paz,
orden y armonía era Pere Ardiaca.
Cuando él faltó aquella situación se
disparó totalmente”. Durant aquest
temps, va tornar a ser candidata, en
aquesta ocasió en el número sis, en
la llista per la circumscripció de Barcelona a les eleccions al Parlament
de Catalunya de 1984 i, de nou, com
a tercera candidata a les eleccions
generals de 1986: “Yo estaba siem-

Introducció

pre en lo que se acababa y en todo
lo nuevo. Entonces fui candidata de
todo, del PSUC, del PCC, también
más tarde de Iniciativa. Siempre
estaba en todo, supongo que no sé
decir que no”.
A partir de 1988, un any després de
néixer la federació política d’Iniciativa
per Catalunya (IC)1, l’Aurora i un ampli grup de companys i companyes,
entre els quals hi havia un important
nucli de quadres de Comissions Obreres de la Unió local del Barcelonés i
d’algunes federacions, com la banca,
i com va ser el cas del seus amics
l’Alfredo Clemente i la Cinta Llorens,
decideixen retornar al PSUC2, un dels
partits integrants de la federació,
incorporant-se de nou en la direcció del mateix. Allà, com havia fet
sempre, s’implicarà especialment en
l’elaboració de la política de les dones, participant juntament amb la seva

amiga Cinta Llorens, entre d’altres, a
la Comissió de la dona, de la que en
va acabar sent responsable la futura
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Imma Mayol.
Per aquesta federació es presentaria de nou com a candidata
número catorze en la llista de la
circumscripció de Barcelona a les
eleccions autonòmiques al Parlament
de Catalunya de 1988, encapçalada
per Rafael Ribó i Joan Saura.
A partir de l’any 1990 el PSUC
començarà a delegar tota la activitat
política en Iniciativa per Catalunya,
que esdevindrà un partit polític. Després de deu anys, l’any 1997 l’Aurora
decideix abandonar IC per desacords
amb el caràcter i l’estratègia política
desenvolupada que començava en
la seva opinió a allunyar-se dels
plantejaments inicials que impulsaren la seva creació: “Yo empecé

1

Al desembre de 1986, es celebra la IX Conferencia Nacional del PSUC on s’aprova
avançar cap a un projecte nacional d’esquerres, que mesos més tard, es concretaria en
la Federació d’Iniciativa per Catalunya. El 23 de febrer de 1987 es funda la Federació
d’Iniciativa per Catalunya que estarà formada pel PSUC, el PCC (Partits dels Comunistes
de Catalunya),l’ENE (Entesa de Nacionalistes d’esquerra) i un grup d’independents.

2

El col.lectiu escindit fou batejat al PCC com “Los almendros” fent esment d’una coneguda
marca de torrons que, segons l’anunci televisiu que els anunciava, torna sempre a casa
per nadal, referint-se a que tornaven a les files del PSUC aquell nadal de l’any 1988

en Iniciativa,[...] con mucha ilusión
porque me lo creía. Era la ilusión de
una nueva forma de hacer política,
pero a la larga he constatado que
ha significado traspasar lo peor del
PSUC. Entonces fue una gran decepción porque esa nueva forma de
hacer política eran los viejos vicios
de la izquierda tradicional y que en
realidad no tiene nada de nuevo”.
Per aquestes raons, en l’etapa final
de la seva vida, l’Aurora passarà
a formar part de la nova formació
política sorgida al maig de 1998
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Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
com a militant d’un dels seus partits
fundadors, el PSUCviu, partit escindit
d’IC, després del IX Congrés de 1997.
En aquest últim període, el seu paper
dins la nova organització va ser el de
dedicar-se únicament a la militància
de base.

La crisi política esquitxa el
Sindicat
El procés de consolidació del sindicat
de CCOO es va veure també sacsejat per la crisi i ruptura del PSUC de
l’any 1982. Les divisions internes del
partit es veurien reflectides durant els
anys posteriors en el si del sindicat,
configurant-se al mateix temps també dues tendències: “Desde el año
82 hasta que celebramos el Cuarto
Congreso de Comisiones había dos
tendencias dentro del sindicato.
Había la que estaba en la CONC encabezada por la gente del PSUC y la
que estaba en Barcelona, en la Unión
(USCOB), donde yo estaba al cargo
de la Secretaría de la Mujer, donde
el PCC tenia mas protagonismo. Toda
esta división creaba situaciones ridículas de convocar lo mismo el mismo
día y en diferentes sitios. Se llegó a
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una situación que creo que no se
tiene que repetir nunca”.
L’Aurora explicava que un dels
principals debats interns que es venien portant a dins del Sindicat des
dels primers Congressos de la CONC
i de la Confederació Sindical de
CCOO d’Espanya tenien a veure amb
la línia d’acció política seguida en el
moment de la signatura dels anomenats pactes socials, assumits com a
única via per a assegurar una transició democràtica pacífica. D’acord
amb la dinàmica de pactes i negociacions polítiques que els sindicats
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majoritaris, com Comissions Obreres,
recolzaven amb la voluntat de donar
estabilitat al procés de canvi democràtic es van aprovar els Pactes de la
Moncloa l’octubre de 1977, signats
pel Govern i pels principals partits
polítics amb representació parlamentària al Congrés dels Diputats, amb
l’objectiu de superar la greu situació
econòmica que vivia el país, afectat
ja per la crisi del petroli de 1973, per
l’atur, la inflació, i la fuga de capitals,
entre d’altres. L’acceptació d’aquests
pactes suposava la subordinació
definitiva dels sindicats respecte els
partits polítics com a actors principals
de les negociacions i la seva renúncia
a reivindicacions de caire salarial, a
canvi de mesures de protecció social.
Unes mesures que el Govern d’UCD
(Unión de Centro Democrático) no va
portar a terme en la seva integritat,
deixant un sentiment de frustració
entre bona part de les bases de
CCOO. El paper dels sindicats majoritaris, com UGT I CCOO, va ser, des
d’aleshores, el d’optar per una política d’acció unitària i de concertació
amb l’administració, la patronal, els
partits polítics i els altres sindicats,
traduïda com una estratègia de

solidaritat i responsabilitat absolutament necessària per fer front a la
crisi i l’atur i que assegurés, al mateix
temps, la pau social. Tanmateix, quan
va ser l’hora de pactar nous acords
generals en matèria laboral de cara
a la futura negociació de convenis
de sectors i d’empresa i sobretot de
cara al projecte del futur Estatut dels
treballadors, CCOO va optar, en
un primer moment, per una política
de resistència. La raó derivava de
l’esgotament que havia suposat la
línia política de consens portada
durant els primers anys i els seus

efectes en la política regressiva del
govern i la patronal. Aleshores quan
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
i la UGT signen uns primers acords,
com van ser l’Acord Bàsic Interconfederal (ABI) del mes de juliol de
1979 i l’Acord Marc Interconfederal,
del gener de 1980, que donaven via
oberta a la flexibilització laboral tan
desitjada per la patronal, CCOO
decideix no recolzar-los i engegar
una gran campanya d’oposició, com
farien també al mes de març següent
amb l’aprovació de l’Estatut dels Treballadors, al qual tampoc donarien
el seu suport.
En el II Congrés de la CONC del
mes de juny de 1980 fent una valoració negativa dels resultats que havia
donat la col·laboració del sindicat en
el joc de consens de la transició, es
decidia, de manera àmplia, rebutjar
la política de concertació social i
pactisme. Respecte això, l’Aurora era
de les partidàries de donar aquest
gir estratègic cap a una política més
de confrontació davant els possibles
pactes que s’haguessin de signar
de cara al futur: “Tal y como estaba
situado en una dinámica de ir fir119
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mando cosas que no controlábamos
desde el Sindicato, la idea era parar
y reflexionar y empezar a pensar:
vamos a ver que es lo que podemos
firmar y que es lo que no”. Tot i així,
com que l’acció sindical va continuar
fonamentalment orientada a plantejar mesures d’urgència en la lluita per
superar la crisi, que s’havia aguditzat
dins un clima de tensió generat per
l’intent de cop d’estat del 23 F, des
del II Congrés de la CS de CCOO de
l’Estat celebrat a Barcelona del 18
al 21 de juny de 1981 es va acabar
acceptant la via de nous acords amb
el govern i la patronal espanyola,
dins d’una estratègia anomenada
de solidaritat, que vulnerava allò
subscrit en el darrer Congrés de la
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CONC, a desgrat d’un ampli sector
crític amb la línia pactista i conciliadora. Els resultats del Congrés es
plasmaren en la signatura de l’ANE
(Acuerdo nacional de empleo) al mes
de juny de 1981 i de l’AI (Acuerdo
Interconfederal) de l’any 1983 amb
els que s’aspirava a donar un impuls
a l’economia nacional, però sustentant-se, com sempre, en el sacrifici
de la classe treballadora.
Per això, la trajectòria de la CONC,
durant aquests anys i els posteriors,
va quedar trasbalsada per aquesta
anomenada qüestió interna, que
implicaria un intens debat al seu si
generat per la signatura dels acords
i per l’aplicació preferent d’aquella
estratègia de solidaritat com a millor
opció per garantir uns mínims per a
la classe treballadora dins l’objectiu
de superar la crisi: “En esa discusión
sindical que teníamos de la política
de resistencia o la política de solidaridad, yo me situaba más en la política
de resistencia y me discutía con los
compañeros”. Un sector important
de les CCOO de Catalunya, com
va ser el cas de la majoria dels que
estaven a la Unió local de Barcelona,
com l’Aurora, es mostraven contraris

a la política d’anar subscrivint pactes
globals amb el govern i la patronal i
eren més aviat partidaris d’adoptar
una estratègia de resistència a la
crisi: “Siempre había pensado que
la política de resistencia no era una
barrera diciendo de aquí no pasamos, sino que era un terreno que
hacía zig-zag, significaba valorar, y
eso no quiere decir que no puedas ni
tengas que negociar nada. No es un
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problema de pacto sí o pacto no. Es
en función de los contenidos de esos
acuerdos que tu los firmas o no los
firmas, pero no estás en contra del
acuerdo de por si. Yo estando en la
política de resistencia no renuncio a
la concertación, lo que me interesa

es saber el contenido de esa concertación, en que medida yo como
sindicato controlo que eso llegue a
los sitios y que no sean otros que se
lleven la tajada”. Finalment, en el
III Congrès de la CONC del mes de
març de 1984 i de la CS de CCOO
d’Espanya del mes de juny del mateix
any es va decidir que la millor fórmula era la compaginació d’ambdues
polítiques: combinar negociació i
resistència, acords globals i mobilitzacions, però sense rebutjar cap
fórmula que fes possible una sortida
de la crisi favorable als treballadors,
quedant reflectit el que pensava
l’Aurora: “Después el tiempo ha
demostrado que no teníamos razón
ni los unos ni los otros, de eso estoy
absolutamente convencida”.

“L’Aurora, per la seva responsabilitat a la Secretaria de la dona del sindicat i pel seu posicionament polític, acostumava a ser molt moderada en les formes, però la veritat és que
tenia les idees molt clares. Molta gent et dirà que sempre ha fet o ha seguit a l’esquena del
Clemente, però puc assegurar que no estava per seguidisme, estava per convenciment. Ella
estava en totes les discussions i decisions que preníem, i t’aconsellava amb molt criteri”.
Entrevista a l’Alfredo Clemente.
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Els últims temps i la Presidència
de la Cooperativa
Habitatge-Entorn de CCOO

Capítol V

“Tant l’Aurora com jo teníem clar que
no podíem marxar del banc i alliberarnos sindicalment del tot perquè tots
dos sabíem que si deixes de treballar
i t’alliberes, perds l’arrel. A més, ella
estava molt al dia en la seva feina. Era
tot un referent a la secció de valors, i
això li donava molt de prestigi davant
la plantilla. El fet de no deixar mai de
treballar ens va servir a tots dos per a
conèixer més de prop la realitat i els
problemes de la plantilla, i ens va ajudar
a ser més solidaris.”
Entrevista a l’Àngel Alfaro.
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n els darrers anys, l’Aurora
va continuar treballant en el
Banco Guipuzcoano a l’oficina
del carrer Aragó i ho va continuar
compaginant amb l’activitat sindical, com sempre havia fet, de forma
absolutament voluntària, sense estar
mai del tot “alliberada”.
Des de 1989 la seva activitat a
CCOO, tot i mantenir la seva responsabilitat a la Secretaria de la
dona, va començar a estar cada cop
més vinculada a d’altres tasques
relacionades amb serveis que oferia
el sindicat lligades a les polítiques

socials. Aleshores, el 1989 l’Aurora
és escollida com a interventora de
la Cooperativa Habitatge-Entorn
creada per Comissions Obreres de
Catalunya aquell mateix any, des de
la que es pretenia dinamitzar la construcció d’habitatge social assequible
a Catalunya. Amb aquest càrrec i més
endavant, a partir de l’any 1994 i fins
al 2002, amb el de Presidenta de la
Cooperativa, l’Aurora va contribuir
de manera especial, gràcies al seu
talent i esforç, a que HabitatgeEntorn es convertís en la primera
Cooperativa d’habitatges socials de

“L’Aurora va ser membre fundadora de la Cooperativa
Habitatge–Entorn perquè des de l’any 1989, que és quan
es munta la Cooperativa, se li va demanar que fes el treball
d’interventora. Va ser el mateix sindicat qui va proposar que
ella tingués aquest càrrec als socis de la Cooperativa (que hi
van estar d’acord i la van escollir), per dos motius fonamentals:
- per una banda, la confiança sindical que li tenien degut al
seu bon criteri i la seva capacitat i – per l’altra, degut a la seva
formació professional, contable-administrativa i econòmica,
perquè hi entenia molt de números.
Aleshores, més endavant, cap a l’any 1994, l’Assemblea la
va escollir membre del Consell Rector, amb la intenció de
presentar-la com a futura Presidenta, amb la qual cosa va
deixar el seu càrrec d’interventora i va acabar agafant el nou
càrrec que va ocupar fins a l’any 2002.
Encara que Comissions va ser la promotora i la impulsora de
la Cooperativa i sempre ha dirigit les línies mestres i els seus

Catalunya. Aquesta tasca la va portar
a ser durant dos anys també, de 2000
a 2002, la Presidenta de la Federació de Cooperatives d’Habitatge
de Catalunya i la Vicepresidenta
del Consejo Rector de la CONCOVI
(Confederación de Cooperativas de
Viviendas de España),organització
de nivell estatal. El Jordi Llorens,
com a responsable, aleshores, de la
Secretaria de serveis del sindicat i
una de les persones amb qui l’Aurora
va tenir més relació professional en
aquest àmbit, ens parla de la seva
important tasca a la Cooperativa:

objectius, s’ha de tenir en compte que la Cooperativa té una
entitat jurídica pròpia, té els seus estatuts, els seus òrgans
de govern, les seves formes de funcionar i els seus comptes
independents. Per això, va ser un encert posar-la a ella com
a presidenta perquè va saber navegar i entendre’s amb les
dues visions que havien de coexistir, sabent qui és qui en cada
moment, cosa que era un exercici intel·lectual i polític d’un
cert nivell. Va ser molt útil la seva presència en un moment
de conformació, de definició i de consolidació d’un projecte
inicial que va néixer amb molt bon peu, amb molta transparència i molt ben definit. L’Aurora tenia una gran capacitat
per a explicar les coses de manera molt senzilla per a que la
gent les entengués.
La cooperativa ha tingut després altres presidents que ho han
fet molt bé però ho han tingut més fàcil que l’Aurora perquè
s’han trobat amb un projecte molt més fet.
De l’any 2000 al 2002, es va proposar també que fos la
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Presidenta de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de
Catalunya, on hi va jugar també un paper fonamental per
ajudar a donar una imatge de garantia i d’anar endavant,
malgrat que el moment no era massa bo. La federació travessava uns moments difícils perquè hi convivien dos tipus de
cooperatives: - les històriques que feia 20 anys que no feien
cap promoció i que ho tenien tot monopolitzat i - les noves,
com la de CCOO, que eren molt actives i que s’hi volien integrar. Els dos anys llargs que ella va estar al front van servir
per salvar a la federació de cara a esdevenir una cosa viva i
no diluir-se completament .
Per això, cal destacar la seva claredat, la seva capacitat per
copsar i abordar els problemes des d’una certa distància, la

Quan l’Aurora, a l’any 94, agafa la
nova responsabilitat a la Presidència
de la Cooperativa, ja feia temps que
estava cansada i desitjava deixar el seu
càrrec a la Secretaria de la dona de la
CONC, amb la idea de fer coses noves
que la incentivessin una mica més, encara que fossin un pèl arriscades.
El problema va ser que no hi havia
manera de trobar la persona adequada que la pogués substituir. Per
aquesta raó, va haver d’exercir un
tercer mandat extraordinari fins que
al 1996, després del 6è Congrés de
la CONC de finals de 1995, va ser
nomenada una nova responsable, la
Mercè Civit. La Mercè ocuparà el càrrec
fins a l’any 2006, exercint un tercer
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seva prudència davant de cada actuació, al mateix temps agosarada per a tirar endavant, buscant alhora el joc d’equilibris
i mirant de canalitzar les tensions que anaven sorgint. Calia
unir els interessos dels cooperativistes, fossin o no afiliats a
Comissions, amb la política social del sindicat i integrar-ho
dins d’un projecte més col·lectiu amb altres projectes de règim cooperatiu de matriu sindical, com els d’UGT o l’USOC
o amb d’altres que partien d’iniciatives veïnals o estrictament
privades.”
Entrevista al Jordi Llorens, responsable de la Secretaria de
Serveis de CCOO de Catalunya i actualment Director de Serveis
de CCOO de Catalunya.

mandat extraordinari que no exhaureix
en ser escollida diputada al Parlament
de Catalunya per la coalició ICV-EUiA
a les eleccions autonòmiques del
novembre de 2006, any en que serà
substituïda per l’actual responsable,
la Rosa Bofill.
En aquest últim període l’Aurora va
mantenir la seva militància en el moviment feminista, participant com a sòcia
molt activa a Ca la Dona, organització
des de la qual es van impulsar les primeres jornades feministes del 1996,
amb les que es volia aconseguir el retrobament dels diferents posicionaments
que havia pres el moviment feminista
des de les Jornades Estatals de la Dona
de Granada del desembre de 1979,

quan el moviment feminista havia quedat dividit. L’Aurora participava en les
assemblees i reunions, i va col·laborar
en la preparació d’aquelles jornades,
tal i com explica la seva companya
en aquesta etapa, la Dolors Cruells:
Una de les últimes activitats públiques de l’Aurora, a la que va acudir ja
malalta i en cadira de rodes, van ser
precisament les multitudinàries Jornades Feministes del 2006, impulsades
en aquest cas per la Xarxa Feminista,
la nova organització sorgida arran de
les primeres i que commemoraven
de nou els 30 anys de feminisme a
Catalunya. L’Aurora no només hi va
poder finalment assistir sinó que també va formar part de l’organisme de

Introducció

“L’Aurora va anar de Presidenta de la Cooperativa i de mentre va deixar l’impàs d’un
any, en que ella era oficialment la Secretària
de la dona, però la Beatriu Macià era la que
feia la feina. Jo assumeixo la responsabilitat
al 1996.”
Entrevista a la Mercè Civit.

preparació participant a la Comissió
de finances.
Uns anys abans, encara com a
responsable de la Secretaria de la
dona de la CONC, l’Aurora va poder
participar d’una experiència única
dins del moviment feminista com va
ser l’assistència a la Conferència in-

“Jo a l’Aurora la coneixia, dels anys 80, perquè a través de la seva implicació a les
Secretaries de la dona de l’USCOB i de la CONC, i influïda per la Núria Casals, venia
i participava a totes les assemblees de la Coordinadora feminista. Gràcies a la seva
capacitat de crear vincles, ajudava a promoure i fer difusió de totes les mogudes i
reivindicacions del moviment feminista, mantenint el nexe d’unió entre el sindicat i el
moviment. En aquells temps participaria al costat de les seves companyes de militància,
com la Manola Rodríguez i la Mª Jesús Pinto, entre altres, en totes les manifestacions pel
dret a l’avortament lliure i gratuït, denunciant tots els judicis i lleis de la dreta recalcitrant
espanyola que afectaven tant pejorativament a les dones. La meva relació més personal
amb ella, barrejànt lo polític amb lo personal, va començar a Ca la Dona, als anys 90,
en l’època en que començàvem a preparar les jornades feministes del 96 en les que
volíem cristal·litzar els 20 anys de feminisme. El que nosaltres volíem era aconseguir
una gran trobada de dones per tal de reagrupar el moviment feminista que estava molt
deslligat i atomitzat. Van ser unes jornades en les que preteníem incloure i donar veu a
tothom. En els cinc anys que vam estar per preparar-les, l’Aurora va ajudar moltíssim
amb tot el tema de la difusió des del sindicat, amb el contacte amb les institucions i
amb el tema dels números i els pressupostos, o sigui la gestió econòmica.”
Entrevista a la Dolors Cruells, militant a la Coordinadora Feminista i fundadora de la
Xarxa Feminista de Catalunya.

ternacional de dones organitzada per
les Nacions Unides que es va celebrar
a Beijing (Pekín, Xina) l’any 1995. En
aquest viatge, que va ser molt profitós,
tal i com explica la que era la seva adjunta a la Secretaria, la Beatriu Macià,
es va reforçar moltíssim el seu vincle
personal amb la Dolors Cruells i amb
moltes altres dones del moviment feminista que també hi van assistir:
En el terreny sindical al món bancari va ser, des d’aquelles eleccions de
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1975 en que és escollida per primera
vegada com a enllaç sindical, i per
sempre, delegada sindical pel Banco
Guipuzcoano participant, sense faltar, a totes les reunions de delegats
“Aquesta vinculació amb el moviment feminista la va tenir sempre, va
col·laborar molt a l’associació SURT,
d’inserció laboral de dones i fins i
tot, quan ja estava malalta, la vam
tornar a enganxar per a preparar les
jornades feministes del 2006, “30
anys de feminisme”, que vam organitzar des de la Xarxa Feminista, a les
Llars Mundet.
Crec que el fet d’haver deixat la seva
responsabilitat a la Secretaria de
la dona de la CONC li va permetre
disposar de més temps i més llibertat
per participar en les activitats del
moviment feminista i de Ca la Dona.
Procuràvem que vingués a tot el que
fèiem, sempre i quan fos en dissabte,
perquè durant la setmana l’Aurora
prioritzava la seva feina al banc, que
de fet li servia com una vàlvula d’oxigen i de no militància.”
Entrevista a la Dolors Cruells.
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i delegades sindicals de l’empresa i
fins i tot de vegades assistint també
a les del sector.
El seu inseparable company de militància l’Àngel Alfaro que fou des dels
mateixos inicis el Secretari General
de la secció sindical estatal del Banco
Guipuzcoano de CCOO, en prejubilar-

se a l’abril de 2003, va decidir oferir-li
el relleu en el càrrec perquè pensava
que era la persona idònia. Un oferiment que com ell mateix constata la
va alegrar moltíssim perquè per ella
significava tornar a la base i als orígens.
Durant el curt període de temps que va
poder assumir la nova responsabilitat,

“A la Conferència de Beijing vam assistir unes 200 dones espanyoles. Jo i vàries
més anàvem en nom de la Coordinadora feminista, l’Aurora també hi va assistir
encara en nom de la Secretaria de la dona de la CONC i també va haver-hi una
representació més oficial, en nom de l’Institut Català de la dona. Des de Catalunya,
el grup de la Coordinadora feminista i de la Secretaria de la dona de CCOO, que
érem unes 25, vam fer un manifest i vam preparar un dossier, crec que l’Aurora
va intervenir en alguna de les conferències. Recordo que dels temes principals que
reivindicàvem hi havia tot el debat per a que es reconsiderés el treball domèstic
com a part del PIB(producte interior brut)dels països, així com també altres temes
com el de les herències, que en molts països en quedaven excloses les dones, així
com els temes clàssics de la natalitat, l’avortament, la prostitució i l’interclassisme
i l’internacionalisme de la violència de gènere. Aleshores, és clar, la relació que
es va crear entre totes nosaltres pel fet d’estar en la otra punta del mundo va ser
molt forta. La sensació de pertinença a una mateixa roda d’acció, al feminisme o
a una manera d’entendre la vida, va ser molt intensa. Va ser a partir d’aquesta
brutal experiència que amb l’Aurora vam començar a compartir moltes reflexions
de com vèiem el món i de com hauria de ser el món arrel de tot aquell moviment
de dones. Recordo que ens vam quedar molt impressionades amb lo organitzades
que estaven i lo combatives que eren moltes dones, especialment les dels països
llatinoamericans, les africanes, les filipines, les argelines, les iranís i les iraquís,
entre moltes altres.”
Entrevista a la Dolors Cruells.

Introducció

“El fet de que l’Aurora participés a la
Conferència de dones de Beijing ens va
servir molt. Pel que fa a la Conferència
extraoficial organitzada per les ONG’s,
va servir per a que l’Aurora ens portés
molta informació sobre la situació de
la dona a països sobre els quals en
teníem un gran desconeixement. I pel
que fa als resultats de la Conferència
institucional, ens va servir per a disposar
de més elements de reivindicació davant
del Govern de l’Estat i la Generalitat, a
partir dels acords internacionals que es
prengueren i que havien assumit tots
els estats.”
Entrevista a la Beatriu Macià.

no parava de bromejar dient: Vaya
relevo generacional, si total soy cuatro
años más joven que tu! però aviat ho
hauria de deixar després que aquell
mateix mes de setembre de 2003 li
diagnostiquessin la malaltia que li ho
va impedir.
Des de CCOO, va rebre també diferents reconeixements de tota la feina
realitzada durant tots aquells anys. Per
una banda, les seves antigues companyes de la Secretaria de la dona de
la CONC, la Carme López i la Beatriu
Macià juntament amb la nova responsable que li agafava el relleu, la Mercè
Civit, li organitzaren una mena de festa

de comiat i homenatge, aprofitant el
sopar que cada any s’organitzava per
a la diada del 8 de març. Un tipus
d’acte que havia aprofitat ella mateixa,
uns anys abans, per homenatjar a la
seva companya, la militant comunista,
Manola Rodríguez, que s’havia convertit també en un gran referent per al
moviment feminista.
Durant l’any 2003, en motiu de
diferents actes que s’organitzaren
de celebració del 25è aniversari de
les CCOO, l’Aurora va tenir també
el seu protagonisme. En un primer
acte de commemoració dels 25 anys
de les Comissions Obreres del Barcelonès, li va tocar ser la representant
per parlar del treball que s’havia fet
des de la secretaria de la dona, en
els inicis, concretament des de la
minoria política del sindicat, des del
MC. En un principi, la persona que
havia estat convidada a parlar durant

l’acte era la Mª Jesús Pinto, com a
primera responsable, en un primer
mandat abans que l’Aurora, de la
secretaria de la dona de l’USCOB,
però la Mª Jesús no es trobava en un
bon moment i va preferir demanarli a ella que la substituís i assumís
aquell paper perquè sabia que ho
faria perfectament bé.
Més tard, de cara a l’acte de commemoració dels 25 anys de totes les
CCOO, s’havia proposat atorgar a
l’Aurora una medalla d’honor en
reconeixement a tota la llarga tasca
desenvolupada dins del sindicat. En
aquest cas va ser l’Aurora la que
li havia suggerit a la Mª Jesús que
segurament seria ella qui anés enlloc seu a recollir-li aquell premi de
reconeixement, però finalment no
va ser necessari perquè encara que
ja estava malalta, va poder assistir a
l’acte i rebre la medalla.

“Tot i fer un recorregut sindical d’altres històries que no són les de banca, l’Aurora
sempre va tenir un peu al banc. Va ser sempre delegada sindical del banc i encara
que estigués a la cúspide, bé de responsable de la secretaria de la dona de la CONC,
a l’executiva o bé a la presidència de la Cooperativa d’Habitatge-Entorn, sempre
venia a totes les nostres reunions de la secció sindical i ens aportava la seva opinió
des de dalt, ens retroalimentàvem.
Entrevista a l’Àngel Alfaro.
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“Va ser curiós que l’Aurora, després dels
anys, després d’haver fet un recorregut per
totes les estructures de Comissions i deixat
enrera els temes de la dona i de l’habitatge, volgués com tornar a casa. Li feia molta
il·lusió per fi poder-se dedicar plenament
als temes sindicals del banc. Fins aleshores
no ho havia pogut fer perquè havia fet
les altres tasques i perquè, una mica, qui
havia ocupat aquest espai era jo com a
responsable de la secció sindical de CCOO
del Banco Guipuzcoano.”
Entrevista a l’Àngel Alfaro.

“El que va ser molt emotiu va ser la seva
despedida de la Secretaria de la dona,
que la vam fer coincidir amb un 8 de
març a l’any 96. En aquella època per
celebrar el 8 de març, acostumàvem a
fer un sopar de delegades sindicals de
CCOO a l’Hotel Colón, i cada any venien
unes 150 o 200 persones. Un any vam
aprofitar un d’aquests sopars per a fer-li
un homenatge a la Manola Rodríguez,
que va ser iniciativa de l’Aurora.”
Entrevista a la Carme López.

Més endavant en un acte en que
l’Ajuntament de Barcelona atorgava
les medalles Francesc Macià 2005,
130

aquell any algunes d’elles destinades
a persones que havien treballat a la
CONC, l’Aurora va tornar a fer l’esforç
d’assistir al Saló de Cent del Consistori
barceloní, també en cadira de rodes,
aquest cop per a veure com li donaven
un altre valuós premi de reconeixement
a la seva companya, la Núria Casals,
que l’havia precedida a la Secretaria de
la dona en els primers temps.
En el terreny personal, l’Aurora va
saber gaudir de la vida, barrejant el seu
activisme i la seva militància amb allò
que més li agradava fer com era passar
bones estones amb les seves amistats i
viatjar. Durant bastants anys acostumava a fer un parell de viatges de plaer,
un cop l’any, amb les seves amigues,
l’Olga Cobos i la Cinta Llorens. Amb
l’Olga havia trobat la companya ideal
per a fer els grans viatges i recórrer-se
bona part del món:
Amb la Cinta, la relació era diferent,
la seva paral·lela militància sindical i
política les va unir moltíssim i es van
convertir en companyes inseparables,
forjant una amistat d’aquelles que,
especialment en els moments de més
duresa pels que es passa en un terreny,
com és el polític, són tan necessàries
per saber que no estàs sola:

L’Aurora va morir el 4 de setembre
de 2006 a l’edat de 55 anys a causa
d’un tumor cancerígen, contra el que
va lluitar durant els últims dos anys i
mig de la seva vida.

Introducció

Una de les seves millors amigues,
l’Olga Cobos, ens explica com va
succeir aquesta inesperada experiència per la que va haver de passar:
La majoria de les seves amistats i de
la gent que l’envoltava coincideixen
en afirmar, en les seves declaracions,
lo magníficament bé que va saber
afrontar aquesta desgràcia:
Per sort, com també manifesten les
seves amigues, va saber recolzar-se en
un magnífic ambient familiar del que va
poder gaudir fins a l’últim moment:
Per acabar i deixar un gust redolç a
la seva figura i a la bonica raó de la
seva existència, podríem resumir, tal i
com es desprèn dels comentaris més
recents de bona part de les més velles
i properes amistats, quines van ser
les principals virtuts de l’Aurora: bon

caràcter, bondat, saber estar, adaptabilitat, tranquil·litat, paciència, conciliació, integritat, solidesa, seguretat, confiança, do de comunicació, capacitat
de síntesi, clarividència, pragmatisme,
constància, lluita i transversalitat. Unes
virtuts que va saber equilibrar molt bé
i amb les que va tenir la capacitat de
saber conciliar els quatre àmbits en els
que treballava: el feminisme, la política, el sindicalisme, i la feina laboral
bancària, i alhora aportar a cadascun
dels àmbits, totalment complementaris, la visió dels altres.
“Ens vam conèixer quan teníem divuit
anys a través de l’Aurora Benet, del seu
grup d’amigues del barri de Santa Eulàlia.
Anys més tard, un dia ella em va dir que
volia anar de vacances a BurKina Faso a
visitar una amiga seva i li vaig dir que m’hi
apuntava. Com que va anar molt bé, des
d’aleshores sortíem cada estiu les dues
soles de vacances. Li agradava molt viatjar.
Juntes vam fer grans viatges a països com
Perú, Brasil, Sudàfrica, Tanzània, Botswana,
Zimbawe, Túnez, Marroc, els països nòrdics,
Portugal, Grècia, Turquia, Xina....La veritat
és que ens enteníem molt bé. Lo bo d’ella
és que tenia un gran sentit de l’orientació,
mai ens perdíem i s’enrecordava de tots els
noms dels llocs per on passàvem.”
Entrevista a l’Olga Cobos, amiga íntima.
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L’objectiu per al que ha de servir la
història d’una dona com l’Aurora és
reivindicar i reconèixer que la seva lluita i
la de moltes dones, sovint invisibilitzades
i ignorades, ha fet possible avançar dins
el món del sindicalisme, el feminisme, la
democràcia, i les relacions humanes.
La Carme López, una de les persones que més va conèixer a l’Aurora i
que continua treballant dia a dia a la
Secretaria de la dona de la CONC,
“Si totes aquestes dones veiessin com
“Ens vam fer de seguida molt amigues
arran de la nostra semblant implicació
política i sindical. Teníem una coincidència molt gran amb totes les coses, acostumàvem a pensar el mateix i a coincidir
amb el que pensàvem i amb els anàlisis
que fèiem de tota l’evolució política i
sindical que va haver-hi. Ocupàvem
molta part del nostre temps en parlar de
tots aquests temes i els barrejàvem amb
els temes personals. Et donava molta
tranquil·litat i era molt gratificant trobar
una persona que pensava més o menys
com tu en moments tan difícils com van
ser els del trencament del partit a l’any
82 i com també va afectar a CCOO.”

Entrevista a la Cinta Llorens, amiga
íntima. Sindicalista de Federació de
l’Administració Pública de CCOO.
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“Un any abans de que li diagnostiquessin la malaltia, recordo que primer
va anar al metge queixant-se d’un fort
dolor al pit i li van dir que probablement
eren nervis o ansietat. Més tard, va començar a notar uns dolors a l’esquena
i pensant-se que era lumbago va tornar
a anar al metge, i li van donar uns antiinflamatoris. Com que no li passava,
hi va tornar i li van dir que era una
hèrnia i que necessitava uns dies de
repòs. Ella no havia deixat d’anar cap a
dia a treballar, i fins i tot entremig vam
anar de vacances, però al tornar un dia
es va trobar que li costava baixar les
escales del metro. Finalment quan es
trobava descansant uns dies a casa de
la seva neboda es va trencar el fèmur i
a partir d’aleshores va començar el seu
periple per diversos hospitals fins que
li trobaren metàstasis a diferents parts
del cos que tenia l’origen en un edema
de mama. O sigui que jo crec que van
ser un conjunt de petites negligències
mèdiques, perquè pot ser si ho haguessin trobat a temps no se li hagués
escampat tant. Però era molt jove i la
malaltia anava més ràpid.”
Entrevista a l’Olga Cobos.

està el sindicat, estarien contentes
perquè realment són elles les que
han aconseguit que estem com estem,
encara que quedi molt. Avui en dia, la

Introducció

Secretaria de la dona està molt més
ben situada, tenim més recursos, tenim més projecció externa, que vol dir
que ens hem guanyat un nom en els
àmbits socials, polítics i institucionals
que es comencen a creure el tema del
gènere i ens consulten coses. Però el
problema és que encara no hi ha un
reconeixement implícit a la feina feta
fins ara, com si la Secretaria hagués
sortís del no res. Si la Secretaria està
com està és gràcies a la feina de totes
aquelles dones, de les que han tingut

“Tenia molt bon caràcter i acostumava
a tenir molt bon rotllo amb tothom,
però si tenia que discrepar ho feia. El
que m’agradava més d’ella és que era
molt tranquil·la.”

Entrevista a la Cinta Llorens.

alguna responsabilitat, com l’Aurora i
de les que no. L’Aurora era la persona
visible i al voltant seu, perquè ningú
fa tota aquesta feina sola, hi ha hagut
tot un grup de dones, de militàncies
ignorades que han treballat durant
molts anys i que encara ningú les ha
reconegudes.”

“La seva tranquil·litat la va demostrar durant la seva enfermetat perquè sabia viure
el moment. Segurament moltes coses no
les va voler afrontar i per això tampoc
en parlava gaire del que li passava o li
passaria.”

“Durant la malaltia, quan l’anava a
visitar, la veia molt sencera. Jo crec que
era degut a que l’Aurora afrontava les
coses amb molta enteresa, i segurament, pensant molt més amb els altres
que en ella.”

Entrevista a la Dolors Cruells.

Entrevista a la Beatriu Macià.

“Un dia vaig poder parlar a fons amb ella, perquè estàvem soles a casa seva, abans de
morir-se, al juliol, i li vaig dir: però com pot ser que ho aguantis tan bé?. Primer em va
dir que era perquè no tenia dolor i després perquè es sentia molt estimada per tothom,
estava molt ben cuidada per la seva germana i la seva mare i també perquè tenia un
coixí de gent i d’amistats molt ampli: els de banca, els del sindicat, la gent del moviment
feminista... i aleshores creia: pues si me ha tocado me ha tocado!. L’Aurora creia que
havia viscut molt bé, no va dir que volia morir-se, però pensava: he viscut amb una vida
elevada, he pogut decidir les meves coses, he tingut llibertat per poder decidir sobre que
volia fer de la meva vida, doncs ja és un privilegi!.”
Entrevista a la Núria Casals.

“L’Aurora va afrontar la malaltia amb una gran serenitat. Era molt intel·ligent
i espavilada, i sabia perfectament que era una malaltia irreversible, amb la
qual cosa m’imagino que preferia no parlar-ne massa profundament, més que
fer els típics comentaris de que li feia mal una cosa o l’altra. Un cop va fer el
testament que era el que més li preocupava ja es va quedar tranquil.la.”
Entrevista a la Cinta Llorens.

El passat 2008 des de la Secretaria de la dona de la CONC, en
homenatge a la seva figura i com a
manera de fer visible la seva apor-

tació a la tasca de la secretaria, es
va decidir posar el nom d’Aurora
Gómez a l’Escola d’Estiu de gènere
que celebra anualment.
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“La seva família es va portar meravellosament bé, la van cuidar molt. La seva
germana es passava tot el dia cuidantla i arrel d’això encara es va estrènyer
més la seva relació. La mare ja tenia
més de vuitanta anys quan la malaltia
de l’Aurora i la pobra, encara que ho
intentava dissimular, va patir molt, ho
va passar molt malament.”
Entrevista a l’Olga Cobos.

“La sort que va tenir l’Aurora amb la
malaltia és que era una persona molt
forta que va lluitar per mantenir fins
al final el seu caràcter. Fins i tot, quan
anaves a veure-la, era més aviat ella la
que t’animava a tu. Era molt conscient
del que tenia, perquè no tenia un pèl de
tonta, el que passava era que intentava
portar-ho de la millor manera que podia
per no fer patir a la gent del seu voltant
que la cuidaven, com era el cas de la
seva mare que era molt gran.”
Entrevista a la Carme López.

“Ella sabia el que tenia però es feia
la forta. No va tirar mai la tovallola.
Inclús parlàvem dels propers viatges
que faríem.”
Entrevista a l’Olga Cobos.
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“Sempre que podia anava a menjar una
paella al tròs de la seva germana i el seu
cunyat. Fins i tot quan ja estava malalta, i
anava en cadira de rodes, se l’emportaven
tots els caps de setmana.
Entrevista a la Dolors Cruells.
“Tenia una relació molt estreta amb la
seva família. S’estimava molt i estava
molt enganxada amb la seva neboda, la
Maria Pilar. També estava molt encantada
amb la seva reneboda, l’Ada, la filla de la
Maria Pilar. Aquesta relació era una de les
coses que la mantenia viva.”
Entrevista a la Cinta Llorens.
“Ella com a amiga em va portar una integritat que no la trobo en molta gent. Fins i
tot em va fer creure una mica en els sindicats perquè penso que si tothom fos com
ella, seria una altra cosa. Era una persona
que es preocupava molt per tot i que entenia de tot. Era simpàtica però tampoc es
reia per tot i molt senzilla, s’adaptava molt
bé a tot arreu. Tenia un caràcter molt del
nord, molt sec, com el de la seva mare, se
li notava que era de Cantàbria. Ara bé, són
d’aquest tipus de gent que si t’han de fer
un favor, te’l fan, per descomptat. Tenia les
coses molt clares. És una de les persones
més rectes que he conegut i estava molt
convençuda de les seves idees.
Entrevista a la Dolors Cruells.
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“Jo penso que l’Aurora tenia dues característiques
principals; la primera, una visió transversal de la
situació i dels problemes. Creia molt en el vessant
d’interrelació que tenen les coses, que mai són
compartiments tancats, i més encara dintre del
sindicat mateix. Per això va ser una mestra pel que
fa a la transversalitat de gènere dintre de CCOO.
La segona, la seva gran capacitat de síntesi. Primer li explicaves, t’escoltava, i després ella en un
instant et sintetitzava el problema.”

“El mèrit de l’Aurora va ser, primer de tot, no deixar de lluitar,
estar a primera línia, no d’una forma ostentosa, no d’una forma
súper brillant, no sent una llum d’aquelles que enlluerna i tot
això, però si essent una cosa molt constant, molt de pas a pas,
molt de gota a gota, amb molta paciència.. Una altra de les seves
virtuts és que era molt sintètica, els informes de l’Aurora no eren
els informes clàssics de “fotre el rotllo”, sinó que ella anava molt
al gra, era molt concreta, no s’enrotllava gaire i després arribava
a unes conclusions que no eren pas de falta de contingut sinó
que allò més fonamental estava allà.”

Entrevista a l’Àngel Alfaro.

Entrevista a Alfredo Clemente.
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