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Nissaga d’o-brers. Per entendre el moviment obrer

E l relat de tres  generac ions  d’una família de treballadors  que viu el procés

d’in-dus trialitzac ió del final del segle XIX a C atalunya i al País  Valenc ià.

La primera generac ió explica  el  començament de  la  indús tria  tèxtil  i  del

cotó  a  Barcelona  el  1848, la  segona  viu  els  inic is  del  s indicalisme  el

1868  i  la  tercera  viatja  a  C uba  a  fer fortuna  el  1882. Un repàs  per la

his tòria  que  combina  la  narrac ió  de  fets  verídics  amb  les  aventures ,

amors ,  pors  i  ideals  d’una  nissaga  d’obrers  que  retraten  la  soc ietat

d’aquella època. Les  autores  d’aques ta novel·la, llicenc iades  en H is tòria,

demostren tenir un gran domini de la matèria però no tant de la narrac ió

literària. En alguns  fragments  el  tema trac tat pren tanta força que deixa

en un segon terme, a vegades  massa disc ret, l’argument i la personalitat

dels  personatges  de  l’obra.  A ques ta  propos ta  pertany  a  la  col·lecc ió

Petjades/C laus  H is tòriques ,  que  vol  fer  present  la  nos tra  his tòria  i

donar-la  a  conèixer  als  més  joves . Per  això  aques t  llibre  s ’adequa  al

currículum de c iènc ies  soc ials  de quart d’ESO  i Batxillerat, i  pot ser una

bona eina per complementar les  c lasses  d’aques ta ass ignatura.
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