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Després d’un estiu molt conflictiu, l’octubre del 1931 els estibadors del port de
Barcelona es declararen de nou en vaga. Aquesta vaga significà no tan sols un
enfrontament entre els treballadors i els seus empresaris, sinó també entre dues
organitzacions obreres presents al port, la CNT i la UGT. La vaga es va resoldre amb
l’ingrés al port de més de 300 treballadors i, en conseqüència, amb l’eliminació de
les millores laborals aconseguides pocs mesos abans.

La incorporació sobtada d’un bon nombre de treballadors, que en la seva major
part aconseguiren romandre en el port durant molt de temps, sobredimensionà el
mercat de treball portuari. Això, juntament amb l’afectació del tràfic marítim per la
crisi associada a la Gran Depressió dels anys 30, generà un greu problema per l’es-
cassetat de feina, que no es pogué resoldre fins uns anys després, ja durant el fran-
quisme.

Sempre, a tot arreu i en la majoria de vages, s’han utilitzat treballadors aliens a
una empresa o a un sector productiu per vèncer la resistència dels vaguistes. Els tre-
balladors que actuaren com a esquirols en la vaga d’octubre del 1931 reberen aques-
ta consideració. Així, des de la premsa obrera, foren denigrats i conceptuats com a
persones alienes al sector i desconeixedores de les tasques portuàries.

A partir de l’estudi de la vaga d’octubre del 1931, aquesta comunicació pretén
aprofundir en el coneixement de la configuració del mercat de treball portuari.
L’objectiu principal és tractar de determinar fins a quin punt els esquirols d’aquesta
vaga eren un grup realment diferenciat o formaven part del mateix entorn del port.
La metodologia bàsica emprada ha consistit a confrontar el discurs obrer articulat
sobre els esquirols al port i la informació sobre la seva caracterització social i el seu
lloc de residència dins de la ciutat de Barcelona. Les fonts utilitzades han estat la
premsa i arxius d’entitats econòmiques, també llistats sindicals i molt especialment
el Padró Municipal, útil per obtenir la caracterització social d’aquest grup de treba-
lladors portuaris i així poder comparar-lo amb la resta. Es tracta de veure, doncs.
quines eren les semblances i les diferències pel que fa a edats, llocs d’origen i de resi-
dència i trajectòries professionals, entre altres aspectes.
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