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Entrar dins de les fàbriques
El Maldà presenta 'El silenci dels telers', un espectacle inspirat en el llibre 
d'Assumpta Montellà.

Eloi Falguera
Autor i director teatral.

Vaig néixer al carrer Sant Pau de Sabadell. Durant la meva infantesa, als anys 80, si volia 
anar, posem pel cas, a la plaça de l’Ajuntament, al mercat o al Passeig Major, enfilava el 
meu carrer i passava pel davant de quatre fàbriques tèxtils. Si compto les situades als 
carrers dels voltants, es pot dir que vivia envoltat per més de mitja dotzena de fàbriques 
en actiu: els dos vapors Buxeda, el Vapor Gran del cotó, Fytisa, Ca l’Escardat…

‘El silenci dels telers’ es pot veure al Maldà. Foto: Clàudia Portús

Tinc ben present i gravat a la memòria aquell soroll eixordador que s’escenifica  a 
l’espectacle que es pot veure a El Maldà: Catric-catrac, catric-catrac, catric-catrac… Jo 
l’escoltava perfectament durant tot el meu recorregut, carrer Sant Pau amunt. I això que, 
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per sort, a mi m’arribava força esmorteït, gràcies als murs que em separaven de l’interior 
de la fàbrica.

A El silenci dels telers no us quedareu als murs exteriors, entrareu a dins. Un parell de 
treballadores (interpretades per Maria Casellas i Andrea Portella) us obriran de bat a bat 
les portes d’una colònia tèxtil, d’aquelles que tenien de tot: la fàbrica, l’església, la casa de 
l’amo, les dels obrers, la botiga i el cafè. De la mà de les dues filadores descobrireu les 
interioritats i intimitats de la colònia. Un petit món resclosit i opressiu: ple d’abusos dels 
encarregats, de complicitats entre el mossèn i l’amo, de desgràcies i accidents. Penúries 
d’una mà d’obra barata que va a cop de sirena. Mala peça al teler. Tot plegat, agreujat per 
les vicissituds històriques que ha viscut el nostre país. Però també descobrireu petits 
anhels i petites il·lusions, com ara poder gaudir al cinema de la pel·lícula dels diumenges 
o festejar amb el més ben plantat de la colònia.

No espereu trobar una història concreta, amb una intriga i una trama clara, sinó més aviat 
un seguit de vivències que abracen tot un segle, de finals del XIX a finals del XX. Trobareu 
la vida al voltant dels telers, la vida en majúscules, gràcies a les entusiastes 
interpretacions de les dues actrius, sobretot de la Maria Casellas, tot i que s’ha de 
reconèixer que té el paper més agraït i simpàtic. Amb elles ens emocionem, riem, patim o 
també ens indignem, quan un encarregat els vol fer un fastigós xantatge. 
S’agraeix la dicció clara i natural de les actrius, sense haver de patir ritmes vertiginosos 
que no permeten gaudir del text. També s’agraeix una direcció (a càrrec de Ferran Utzet) 
neta, sense excessos ni estridències i, en canvi, amb un gran treball gestual. La bellesa 
de la senzillesa.

Tot i això, servidor que va viure els darrers anys de la Manchester catalana, hi ha trobat a 
faltar certes referències. Per exemple, a l’omnipresent borra que ho inundava tot; la 
fàbrica i els carrers. La recordo voleiant, posant-se dins del nas, fent-me esternudar. La 
meva sogra, que va treballar a la Cooperació Fabril d’Olot, sempre n’anava plena: a la 
cara, als cabells, a tota la bata. Les dues actrius van sempre pulcres i netes i la borra 
s’esmenta només una vegada. Tampoc es parla de l’olor forta i agra que sortia de les 
xemeneies, i que ho empudegava tot. Ni de la calor insofrible que patien les treballadores.
Detalls que he vist i viscut, però que no desmereixen un espectacle emotiu i entranyable. 
Un homenatge molt necessari a milers i milers d’obreres anònimes.
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Oportú fil des d’on estirar les veus anònimes
Jordi Bordes

El treball d’El silenci dels telers es fa partint de la simplicitat de l’espai i la situació dels 
personatges. Com si unes treballadores del textil narressin el seu testimoni al peu de les 
històriques màquines de filar de les colònies tèxtils. És senzill, directe i efectiu.

A partir del llibre de testimonis d’Assumpta Montellà es va donant espai a capítols ben 
variats i a comportaments de les dones honestos, més o menys bel·ligerants amb els 
amos; sempre desconfiades de les intencions dels encarregats. Tot i que la majoria del dia 
a dia es narra a partir de dues protagonistes amigues, companyes i de pensaments ben 
oposats sobre els drets dels treballadors i les bondats dels amos, hi apareixen altres veus 
com la dona de l’amo, el mossèn, l’encarregat i alguns sindicalistes o filles petites. Hi ha 
un rosari de comportaments que sintonitzarien molt bé amb La maternitat d’Elna, Rastres-
Argelers, o Winnipeg, per exemple. Petites històries de vida anònima, pujada dalt de 
l’escena que ensenyen la integritat d’unes dones que van patir unes situacions, 
avui difícils d’imaginar (com la impossibilitat de fer teatre, o anar a votar). Potser li falta 
una certa vinculació amb situacions que encara avui s'han d'aconseguir igualar, tant en 
l’àmbit familiar com en el social. El parlar dels personatges és central; dringaria preciós si 
es projectés l’accent de les comarques centrals, que era on es van prodigar aquest tipus 
de colònies. Però el codi funciona, igualment. Una de les troballes de la peça són les 
gesticulacions de les treballadores per fer-se entendre al peu dels telers (i com 
l'espectador pot seguir-ho llegint-los-hi els llavis o amb el text dialogat projectat a fons 
d’escena).

La dirección de Ferran Utzet és molt neta; no busca massa floritures. No li cal a una peça 
que ensenya tant els moviments per filar les màquines, escombrar la borra com escampar 
el fum que surt de la xemeneia i la neu que ho enfarina tot. Sense aprofundir en el drama, 
es percep la duresa d’aquelles treballadores i se sap trobar moments per a la disbauxa, el 
to còmic, sigui per fatxenderia de la dona de l’amo, sigui per la incredulitat de la noia mes 
agraïda a l’amo. Molt recomanable, més enllà d'un retrat de la vida a les colònies tèxtils, 
que encara guarden alguns brins de vida to ti que les fàbroques estiguin tancades de fa 
anys.
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