
- 1 - 

LA FAMÍLIA OBRERA A TRAVÉS DEL CINEMA 

 

 

Per Francesc Marí i Company 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Cada cop més les fonts audiovisuals són més importants per les investigacions dels 

historiadors, una d'aquestes fonts són els films de reconstrucció històrica, que ens 

permeten veure una situació en concret del passat a través d'una obra artística actual. 

 

El tema que tractem en aquest treball, la família obrera, s’emmarca en un tema molt més 

gran i important per la història contemporània com és el moviment obrer de la segona 

meitat del segle XIX. Malgrat ser un tema d'una gran rellevància, potser per falta 

d'atractiu, el cinema no s'ha fet molt de ressò, i la producció de films amb aquest tema 

com contingut principal o com a fons és més aviat reduït. A més dels títols que 

treballarem, podem trobar pel·lícules com La tierra de la gran promesa (Andrzej 

Wajda, 1975) o Novecento (Bernardo Bertolucci, 1976), on es narra l'inici del moviment 

obrer en altres zones d'Europa, com són Polònia i Itàlia, i com en el segon cas el 

moviment obrer no és tan urbà sinó que també és rural, és a dir, és un moviment 

camperol. 

 

Com que en aquest treball ens interessa veure com ha representat el cinema a la família 

obrera de la segona meitat del segle XIX, hem triat aquestes dues pel·lícules: Daens 

(Stijn Coninx, 1992) i Germinal (Claude Berri, 1993), ja que les dues, a més de parlar 

del moviment obrer, també posen un cert accent en la vida de les famílies obreres en 

aquests anys, com eren, com vivien, com s'organitzaven, etc. 

 

L'elecció d'aquests films no ha sigut arbitrària, ja que l'estudi d'aquests films és 

interessant perquè tenen una sèrie de trets en comú que permeten una comparació, i 

l'anàlisi d'una situació, sinó igual, molt semblant. 

 



- 2 - 

Les dues pel·lícules es centren en uns anys determinats i propers, mentre que Germinal 

es desenvolupa en la dècada de 1860, Daens és una mica posterior centrant l'acció al 

voltant de 1890. Malgrat aquesta distància de trenta anys, el tema de fons, el moviment 

obrer, es present en les dues històries, i a més tracta sobre l'origen del moviment obrer, 

de com arriba a les masses treballadores i a partir de qui arriba. Per altra banda l'acció 

transcorre en zones molt properes, ja que entre Montsou, al departament francès de 

Nord-Pas-de-Calais, i Aalst, poble flamenc de Bèlgica, no hi ha ni 150 quilòmetres de 

distància. A més, les dues pel·lícules tracten el tema de la societat obrera, una en una 

fàbrica tèxtil i l'altra en una mina de carbó, una petita diferència que es veu superada per 

les similars i difícils condicions de vida que pateixen els personatges. 

 

Aquests films són de reconstrucció històrica, és a dir, es reconstrueixen uns fets 

històrics a partir d'unes fonts, donant com a resultat un relat de ficció, amb més o menys 

concessions històriques, però que al cap i a la fi, ens està relatant un esdeveniment del 

passat. Amb més dels motius expressats en el paràgraf anterior, hem de tenir en compte 

que aquestes pel·lícules tenen unes bases molt sòlides al moment de reconstruir els fets 

que narren, és a dir, la història no se l'ha tret de la màniga un guionista agosarat, sinó 

que s'ha fet a partir de l'estudi d'una novel·la clàssica i de la biografia d'un personatge 

històric d'una certa rellevància. 

 

Germinal és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la d'Émile Zola del mateix títol 

publicada el 1885, un dels màxims exponents del naturalisme francès, que narra una 

història situada quan ell tenia 20 anys, per tant, malgrat ser una obra de ficció, es podria 

considerar una font de primera mà dels inicis del moviment obrer a les mines del Nord-

Pas-de-Calais, ja que narra una situació que l'autor potser no va viure directament, però 

si que ho va viure com a membre de la societat francesa. 

 

Daens és la narració de part de la vida d'un personatge real, Adolf Daens, un sacerdot 

flamenc que va ser diputat al Parlament belga pel Partit Popular Cristià, que ell mateix 

va fundar, i que va aplicar les teories del Rerum Novarum de Lleó XIII. Per tant, al 

tractar-se d'un personatge real, malgrat que hi hagin diferències respecte a la realitat per 

fer més atractiu el film, la història i els detalls que es narren tenen una base sòlida per 

ser estudiats com a fets històrics verídics. 
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Per complementar aquest estudi hem utilitzat l'obra de Pilar Muñoz López, Sangre, 

amor e interés. La familia en la España de la Restauración, que malgrat referir-se de 

forma exclusiva a l’Espanya de la segona meitat del segle XIX, les situacions i les 

realitats que en ella ens descriu poden ser completament extrapolables a l'estudi que ens 

disposem a fer.  

 

A continuació, farem l'anàlisi de forma independent de cada film, centrant-nos en 

l'interpretació sociològica dels fets i les situacions que en ells es mostren, i localitzant 

una família tipus en cada un d'ells per veure com era una família obrera del sector tèxtil 

i una de la mineria, per després, a mode de conclusió, veure les similituds i diferències 

entre els dos films, i què se'n treu com a resultat d'un estudi com el que ens disposem a 

fer. 

 

 

DAENS (STIJN CONINX, 1992) 

 

Sinopsi 

Després de veure el conservadorisme de l'Església, l'abat Adolf Daens, torna al seu 

poble natal, Aalst, on vol descansar, però quan arriba es troba un lloc ple d'injustícies i 

calamitats per culpa de les dures condicions de vida i treball imposades per la fàbrica 

tèxtil on treballa la gran part dels habitants d'Aalst. Des que veu una nena embarassada 

abandonada morta pels seus pares al mig del carrer perquè no tenen diners per enterrar-

la, el pare Daens va prenent consciència del que passa en aquell poble, i cada cop més 

es veu obligat a lluitar contra les injustícies que imposa la classe burgesa, liderada per 

Charles Woeste, diputat de la regió pel Partit Catòlic, als seus empleats, i, per tant, a 

lluitar contra la jerarquia de la pròpia Església, fundant el Partit Popular Cristià i aliant-

se amb grups d'obrers socialistes, fet que encara l'enfronta més a l'Església i a la classe 

benestant. 
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Anàlisi 

Aalst, Oost Vlaanderen, Bèlgica, 1890 - Ens trobem en una situació en que el 

socialisme ja existeix com a teoria i com a pràctica, però són moltes les regions i pobles 

on encara no ha arribat i arrelat amb força, aquest és el cas d'Aalst, un petit poble 

industrial, on tots els seus habitants viuen i treballen per la fàbrica tèxtil, els beneficis de 

la qual només van a parar a les mans dels propietaris i inversors, mentre que la classe 

obrera pateix tot tipus d'injustícies, la més forta i, malauradament, habitual d'elles és la 

mort. 

 

El socialisme no ha arrelat en aquest poble, només un jove marxista preconitza les 

teories socialistes, però els empleats fidels i seguidors dels propietaris sempre el fan 

fugir, i els obrers no li poden donar suport perquè sinó es queden sense diners per 

menjar. Encara que el més lògic seria que els diners que es guanyen a la fàbrica, en 

jornades esgotadores de més de dotze hores, fossin destinats a alimentar la família i 

estalviar, dintre les possibilitats, per a èpoques més difícils, moltes són les vegades que 

els obrers es gasten els seus sous en alcohol a la taverna del poble. Per altra banda, els 

propietaris faciliten l'aparició de circs i fires, com es veu en les últimes seqüències del 

film, que entretinguin als obrers i els distreguin de possibles associacions obreres i 

sindicalistes, a l'igual que l'alcohol, el circ o les fires permeten a l'obrer evadir-se de la 

dura realitat en que viu. A la fàbrica hi treballen des d'homes adults a nens, a més de 

moltes dones, tots ells cobren sous miserables, sobretot els nens i les dones, que a més 

són els que pateixen més abusos per part del capatàs, que viola de forma sistemàtica a 

totes aquelles dones i, el que encara és més greu, nenes que treballen al seu càrrec, 

deixant-les, en molts casos, embarassades, com la nena que és acomiadada per no 

treballar bé, i mor abandonada al carrer. Per la seva banda, els homes, que podrien 

imposar-se al capatàs i defensar a les dones i als infants, no ho fan perquè corren el 

perill de quedar-se sense feina, i com que el seu és el sou més gran que rep una família 

és, per tant, el que més importància té. 

 

Una de les coses que més sorprèn a Daens és l'alta mortalitat infantil a les fàbriques i 

fora d'elles, perquè són moltes les criatures que corren lliures i sense pares pel carrer, i 

al mateix temps són les persones amb més perill de mort, tant per la feblesa de la seva 

salut, com pels treballs que desenvolupen a la fàbrica, posant-se sota i dins de les 

màquines per netejar-les. 
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Els obrers, per als propietaris, no són més que objectes, força de treball, si un mor o 

emmalalteix, en posen un altre, i la fàbrica continua funcionant. Els propietaris, per 

obtenir el màxim benefici de les seves fàbriques, no fan res per millorar la situació dels 

obrers, no es cuiden de millorar la maquinària per fer-la més segura, no alfabetitzen als 

nens, inclús, per treure més rendiment a les fàbriques, acomiaden a tots els homes, que 

són els que tenen els sous més alts, i posen en el seu lloc a dones i nens, així redueixen 

el cost i continuen tenint la mateixa producció. 

 

Mentre que els obrers, homes, dones i nens, viuen en cases petites i treballen en 

situacions penoses en fàbriques que són realment perilloses, com es veu quan ensenyen 

a dues noies joves a fer servir una màquina ocupada fins llavors per un home, els 

propietaris prenen les decisions que canviaran la vida dels obrers en reunions socials, o 

en un descans d'una festa que fa algun d'ells, fet que mostra la diferència que existia 

entre propietari i obrer, mentre que un vivia gairebé com un rei, l'altre més que viure 

malvivia. 

 

El film ens mostra que els obrers consumien grans quantitats d'alcohol, i no per plaer, 

sinó que ho feien per ofegar les penes i oblidar-se de la vida de penúries que portaven. 

Aquest alt consum d'alcohol també es pot veure quan acomiaden els homes, els quals el 

primer que fan és anar a gastar més diners, o endeutar-se, a la taverna del poble. Per 

tant, hem d'entendre que la taverna era una eina del propietari per tenir entretingut al 

poble mentre ell decidia i jugava amb la vida dels obrers. Mentre molts ofeguen les 

penes en l'alcohol, altres, en veure's lliures del domini del propietari, s'uneixen al 

moviment socialista, repartint diaris i cridant consignes per atraure als seus companys, 

que rebutgen unir-se al moviment per la mateixa raó que ells ho feien abans, perquè es 

juguen el sou. 
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Daens, al igual que els obrers, es troba en una situació d'absoluta impotència, perquè 

fins i tot les vies legals de comissions investigadores són camins impossibles per a un 

poble d'analfabets. Ja com a diputat, Daens aconsegueix que una comissió del Parlament 

es desplaci fins a Aalst per analitzar la situació i veure qui té raó, si Daens o Woeste, 

però mitjançant una sèrie d'estratagemes, els propietaris aconsegueixen enviar a Daens 

al Vaticà, i apartar-lo de la seva gent durant els dies que la comissió dugui a terme la 

investigació. Així que en el moment d'expressar les seves queixes als diputats, les 

treballadores de la fàbrica, ja que els homes han estat acomiadats, no els hi poden dir res 

per dues raons, primera perquè el capatàs espanta i amenaça amb càstigs severs a la 

majoria abans que els diputats arribin a la fàbrica, i segona, perquè l'única que s'atreveix 

a parlar en presència dels diputats, Nette Scholliers, no es fa entendre amb ells perquè 

ella només sap flamenc i els altres només francès, i el capatàs i el propietari, possibles 

traductors, eludeixen els comentaris de l'obrera, i diuen als diputats que no passa res. 

 

S'ha de tenir en compte que per bé o per mal l’Església tenia molta influència en 

aquestes famílies obreres, per bé per part del pare Daens, que vol ajudar-los i millorar la 

seva vida, i per mal la resta de l'Església, que per afinitat amb els propietaris, només 

aconsella als obrers en treballar i a fer cas al seu capatàs i al seu propietari, ja que 

gràcies a ells tenen feina i, per tant, aliments. 

 

Per tant, hem d'entendre que la classe burgesa tenia molts sistemes per controlar als 

obrers, a més de la possessió, gairebé divina que tenien dels diners i del treball. En 

primer lloc, la gran disponibilitat d'alcohol que donen als obrers, no els adoctrinen, ni 

mitjançant l'església, per a que no beguin, els propietaris fan servir una tàctica molt 

semblant al que feien els emperadors romans, el "pa i circ" de l’època romana ha estat 

substituït per "alcohol i circ", així els obrers no pensen en lluitar per les seves 

injustícies. I en segon lloc, no permeten que els obrers s'eduquin i alfabetitzin, fet que 

provoca la impotència davant dels textos o les llengües estrangeres, com succeeix en la 

visita de la comissió de diputats a la fàbrica. Quelcom remarcable que ens mostra el 

film respecte a l'alfabetització és que inclús els que reparteixen els diaris partidistes no 

saben llegir, o tenen moltes dificultats per fer-ho. 
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La família tipus: Els Scholliers 

Al cinema és pràcticament impossible mostrar totes les situacions particulars, i com 

succeeix moltes vegades, la història gira al voltant d'un cas en particular que esdevé 

l'exemple de tots. En Daens succeeix així, de entre totes les famílies que es veuen 

afectades per l'opressió dels propietaris i les dures condicions de vida i treball, n'hi ha 

una que serveix d'exemple, els Scholliers. A través dels diàlegs, les escenes i les 

situacions, anem obtenint pinzellades sobre com és aquesta família, podent, al final de 

film, veure de forma completa les característiques de la família en qüestió, però que en 

realitat se'ns mostren característiques comunes en totes les famílies que es troben en la 

mateixa situació. 

 

La família Scholliers està formada per onze membres, els pares i nou fills, els 

progenitors són una parella de mitjana edat, del voltant dels quaranta anys, i els nou fills 

són des de joves adults de vint anys, fins a criatures de no més d'un any i mig. Treballen 

tots a les fàbrica, excepte els dos més petits, perquè encara no tenen edat, i ho fan en 

diversos torns, com diu una de les obreres: "La mujer trabaja de noche para cuidar 

niños de día"
1
. Cap dels fills va de forma regular a l'escola perquè tenen obligacions a 

casa i a la fàbrica. Les dones i els petits fan qualsevol tipus de feina domèstica mentre 

que el pare i els fills grans, que ja tenen un sou igual o gairebé igual al del seu pare, no 

fan res, i donen com a justificacions que ja fan prou feina a la fàbrica, com si les dones 

no hi treballessin, i la tradició que ha imposat l'Església. 

 

És tal el poder que pot donar un sou d'un home adult, que el fill gran, que treballa com a 

conserge de la fàbrica, arriba a dir per a que la seva mare li posi més menjar al plat que 

"Si quieren comer que trabajen", referint-se al seus germans petits. Aquest poder es 

torna a veure quan el mateix fill gran, partidari dels propietaris, per desavinences 

polítiques amb Nette, la seva germana, marxa de casa i diu: "Me voy, y mi paga se viene 

conmigo", deixant ben clar que en aquella casa es trobarà a faltar el seu sou d'home 

adult, on ja es troba a faltar el del pare, acomiadat de la fàbrica. 

 

                                                
1
 "La mujer montaba dos veces al día por encima de su marido", una dita que es refereix a la 

feina que feia la dona obrera era molt llarga, ja que es llevava abans i s'anava a dormir després 

que el seu marit. Malgrat que la dita que ens porta Pilar Muñoz López (2001: p.188) es refereix 
a les dones mineres, es podria extrapolar a totes les dones obreres. 
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Una altra forma de poder veure les característiques d'una família obrera, és comparant la 

família Scholliers amb la família del propietari, els Borremans. Aquesta família burgesa 

està formada per tres membres, els pares i un fill. L'únic que treballa d'aquest nucli 

familiar és el pare, mentre que la mare i el fill, d'uns vuit anys, es queden a casa, o en el 

cas de la dona, organitza i assisteix a esmorzars, etc., i les tasques de la casa les porta a 

terme un grup de minyones. La diferència més destacable és el nombre de fills que té 

cada família, mentre que l'obrera en té nou, la burgesa en té un, i mentre que dels nou en 

treballen set i cap va a l'escola, el fill de la família adinerada no va a l'escola perquè rep 

classes particulars del propi Daens. Hi ha diversos motius per a que hi hagi aquesta 

diferència, per una banda, el sou que té el pare dels Borremans és molt més que 

suficient per dur una vida acomodada, mentre que el dels Scholliers no, i per tant. s'han 

de buscar solucions per poder alimentar la família, i s'arriba a la següent reflexió, 

malgrat que hi hagi més boques per alimentar, com més fills, més sous, per això 

preocupa tant que el pare perdi la feina o que el fill gran marxi. D’altra banda, les 

possibilitats de mortalitat infantil en la família obrera són molt més altes que en una 

família benestant; per tant, si la família obrera es volia assegurar que entrarien suficients 

sous a casa havia d'assegurar-se de tenir prous fills que sobrevisquessin i poguessin 

treballar. 

 

Encara que els Scholliers puguin ser un exemple de totes aquestes famílies obreres de 

finals del segle XIX, també existeixen altres situacions, com per exemple, el cas de 

Jefke
2
, un nen que treballa a la fàbrica i amic de Nette Scholliers, que és un d'aquells 

nens que viuen al carrer, no tenen més normes que les que li posa la fàbrica. Per tant, 

hem d'entendre que tots els obrers no vivien en nuclis familiars ben estructurats, amb 

pares i fills, sinó que l'orfandat i la viuduïtat eren elements comuns en aquestes 

societats. 

 

 

 

 

                                                
2
 Jefke, seguint una descripció que ens ofereix Pilar Muñoz López, seria un nen que amb els 

anys esdevindria un "golfo [...] una mezcla de vago, granuja y tipo antipático, fruto por lo 

general de una familia pobre y rota en la se había crecido abandonado y rodeado de malos 
ejemplos." (Muñoz López: 2001, p. 296). 
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Tot el que hem anat veient ens porta a pensar que les dures condicions de vida en les 

que es veuen obligats a viure tots els obrers del film porten a la desintegració de les 

famílies, la majoria d'adults s'aboquen a la beguda, la majoria de nens, per no dir tots, 

no van a l'escola, famílies molts nombroses, nens orfes, embarassos no desitjats de 

nenes menors d'edat, abusos sexuals a dones i nenes per part dels capatassos, pares que 

no volen saber res dels fills morts, etc. 

 

GERMINAL (CLAUDE BERRI, 1993) 

 

Sinopsi 

Étienne Lantier, maquinista, arriba a una mina de carbó tot cercant feina, però aquesta 

cada cop és menys abundant. Per altra banda, Toussaint Maheu comença el seu torn a la 

mina quan coneix la mort d'una de les seves companyes, és llavors quan li ofereix la 

feina a Étienne, a més de facilitar-li l'allotjament al poble de Montsou. A la mina, el 

principal problema és el sistema de sous, es paga per vagoneta plena, però els entibats 

no es paguen, i els miners els deixen de banda i es malmeten dia rere dia. Desprès de 

moltes queixes, els miners aconsegueixen que els hi paguin els entibats a banda, però a 

canvi de baixar el preu de la vagoneta. Davant d'aquesta situació, Étienne i Toussaint es 

posaran davant els miners i lideraran el moviment, la vaga i la revolta contra els 

propietaris i les seves imposicions. 

 

Anàlisi 

Montsou, Nord-Pas-de-Calais, França, 1860 - La vida dels treballadors en una mina és 

igual o més dura que la dels d'una fàbrica, a més de les pèssimes condicions de treball, 

el miner lluita contra la contaminació que suposa una explotació de carbó, com veiem 

en el cas de Vincent Maheu, el pare de Toussaint, que hi treballa des dels vuit anys i ara, 

amb cinquanta vuit, té els pulmons plens de carbó, fet que li provoca un estat malaltís 

constant, i aquest personatge tan sols és l'exemple d'una situació que es repetia 

generació rere generació. 
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Malgrat que la mina és la primera productora de morts degut als accidents i les malalties 

que provoca, també són nombrosos els morts per l’alcohol, com ens demostra el fet que 

la companya de Toussaint mor, com diuen els seus companys, per "un atracón de 

ginebra" i cap d'ells es sorprèn, detall que ens mostra l'habitual que eren aquest tipus de 

morts. 

 

Els propietaris de la mina controlen tota la vida dels seus treballadors, des que entren a 

la mina, fins que van a comprar el menjar, passant per la cervesa i l’alcohol que es 

beuen a la taverna, és tal aquest control, que el botiguer és gairebé omnipotent respecte 

a les dones que van a comprar, fins i tot demana a l'esposa de Maheu que a canvi dels 

serveis de la seva filla Catherine pot agafar el que vulgui de la botiga, i ho torna a 

repetir amb la senyora Levaque, però en ambdós casos rebutgen, però han de renunciar 

a comprar qualsevol cosa. La necessitat de menjar és tanta que la senyora Maheu ha 

d'anar a demanar ajut a una de las famílies riques de la regió, i aquestes tan sols li donen 

roba, però no pas menjar i molt menys diners, encara que és això realment el que més 

necessiten. Tot i que tots passen gana, com que és Toussaint el que porta el sou més 

gran a casa, la seva dona li serveix tan sols a ell la carn que ha obtingut mitjançant 

intercanvi amb el botiguer. 

 

Aquesta necessitat de diners es tan gran que la filla gran accepta que Chaval, un home 

fort i rudimentari, li compri una cinta pel cabell a canvi d'anar-se al llit amb ella, però 

després de resistir-se accedeix, i això deriva en una relació gairebé de parella entre ells 

dos, arribant a viure junts. 

 

En aquesta història és molt present la influència de les agrupacions obreres britàniques i 

l'AIT, que porta als obrers, mitjançant Étienne i el taverner, a crear una caixa d'estalvis 

comuna que els servirà durant les vagues, per tant, durant els dies que no cobrin. Un fet 

que sorprèn a l'espectador es que malgrat estar parlant tota l'estona de l'AIT i les seves 

teories cap dels obrers hi està afiliat, i ho fan per por de no tornar a ser contractats per 

baixar a la mina, perquè llavors serà pitjor el remei que la malaltia. 
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Tot gira al voltant dels diners, des dels comportaments dels miners per comprar o 

aconseguir tot allò que necessiten, com la seva reacció davant la baixada de sous, es 

rebel·len perquè sense els diners que els hi dóna la mina no poden pagar els aliments de 

la botiga que pertany a la mina. Quelcom curiós en el moment de la vaga és el primer 

que fa Toussaint, que és gaudir de passar estones amb els seus fills, als que només veu 

quan mengen o treballen. 

 

Al principi del film Toussaint diu: "Para un minero su lámpara es como la luz del sol", 

donant molta importància a una de les diferents eines que utilitzen els miners, i això es 

veu palès quan els miners de Montsou van a altres mines per a que els que hi treballen 

s'uneixin a la vaga i sabotegin la mina i l'equip, i una de les primeres coses que fan es 

destrossar les làmpades, i Étienne diu: "Rompedlas todas, sin ellas no podrán bajar". 

 

Les escenes finals en que moren els fills grans dels Maheu i d'altres miners, són 

provocades per un sol personatge, un maquinista que és un anarquista radical i que en 

cap moment ha donat suport a la vaga, i que al final ha decidit actuar segons les seves 

idees i sense avisar ningú, sabotejant les màquines de tal forma que enterra els mateixos 

obrers que lluitaven pels seus drets en una tomba de carbó. D'aquesta manera, el film 

ens mostra com un dels principals obstacles per a la millora de les condicions de treball 

i, per tant, de vida dels miners, són alguns dels propis miners que actuen per compte 

propi, seguint unes idees que no són les de la majoria. 

 

La família tipus: Els Maheu 

Com en el cas de Daens, a Germinal també hi ha una família que mostra les vivències i 

dificultats de tota la classe obrera, i en aquest cas, és la família Maheu, formada per 

Toussaint, la seva dona i vuit membres més, el pare de Toussaint i els set fills. 

 

La necessitat de diners és molt gran, però malgrat això, la senyora Maheu no treballa 

des del primer embaràs i es dedica a cuidar els fills petits que encara no treballen, 

perquè la resta baixen a la mina des d'abans d'arribar als deu anys seguint la feina dels 

seus avantpassats. De la família Maheu, a part de Toussaint, treballen els cinc fills més 

grans i l'avi, però aquest últim ja no baixa als túnels, i està a punt de jubilar-se, malgrat 

que els propietaris ja el volen acomiadar perquè d'aquesta forma la pensió que li hauran 

de pagar és molt menor. 
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La preocupació pels sous és tan important que els Maheu estan fent esperar al seu fill 

gran per casar-se, perquè això suposaria que perdrien un sou i costarà més arribar a fi de 

mes, i aquesta preocupació creix quan Catherine marxa de casa per anar-se'n amb 

Chaval, perdent així un altre sou. El que més sorprèn de tot, és que la mare sap per què 

Chaval vol tenir a Catherine amb ell, com ella mateixa diu, "no es a ti a quien quiere, 

sino a tu paga", fet que més tard es demostra quan Catherine porta menjar a can Maheu 

i Chaval se n'adona i diu: "que os creéis que trabajo para vosotros", deixant ben clar 

que a partir d'aquell moment, el sou de Catherine ja és d'ell. Davant de la falta de sous, 

els Maheu es veuen obligats a agafar un hoste, que serà Étienne, per a que a casa entri 

un altre sou a canvi dels que s'han perdut, i llavors, els rols s'adapten i Étienne passa a 

ser una mena de germà gran, a més d'una mena d'oncle. 

 

Després de la mort de Toussaint, de Catherine i del fill gran, Zacharie, la jubilació del 

pare de Toussaint, la lesió d'un altre fill en un accident de la mina, i la marxa d'Étienne, 

la senyora Maheu es veu obligada a tornar a la mina, perquè tan sols entren dos sous a 

casa. 

 

Com succeeix en Daens, una de les formes de veure les característiques d'una família 

minera es comparant-la amb la família propietària o, en aquest cas, directora de la mina. 

Mentre que la família Maheu ha de fer esperar al seu fill per casar-se amb la noia que 

estima per la necessitat del seu sou, la família propietària fa un casament concertat entre 

la seva filla i el director de la fàbrica, que pertany a una altra família adinerada, i que es 

relaciona amb la seva madrastra, en ambdós casos els fills no tenen germans, mentre 

que la família Maheu, com ja hem dit abans, tenen set fills, un fet que sorprèn a la 

família propietària, que gairebé s'escandalitza.  

 

En la família Maheu se centren totes les desgràcies i complicacions que podien afectar a  

les famílies mineres, malgrat aquesta concentració de desgràcies en una sola família, 

són fets i realitats, que en una major o menor concentració, afectaven a totes les famílies 

que vivien en aquestes situacions i estaven relacionades amb el treball en el sector de la 

mineria. 
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El que és més present en el film és la manca de diners i, per tant, de menjar, que porta 

als obrers a revoltar-se, anar a la vaga i estendre-la per les mines més properes, però 

malgrat tots els morts i totes les accions, els és impossible canviar la situació i, 

finalment, es veuen obligats a continuar vivint com sempre, i en el cas dels Maheu, en 

condicions encara pitjors per la falta de menjar, i com la mateixa senyora Maheu diu, 

encara hauran d'esperar uns quants anys a que els fills més petits puguin baixar a la 

mina, seguint, d'aquesta manera, un cicle que no acabarà fins que alguna generació 

s'imposi. 

 

CONCLUSIÓ 

 

Amb els films, com succeeix amb tota font històrica que no és un testimoni directe dels 

fets que van succeir en un determinat moment del passat, totes les reflexions que 

n’extraiem, han de ser presses amb una certa precaució, és a dir, no han de ser presses 

per resultats canònics, perquè, probablement, en favor de la unitat d'espai, temps i 

dramatització de l'argument, s'han explicat uns fets que no són totalment històrics i, per 

tant, en certa mesura, potser falsos. A pesar d'això, els films seleccionats són fonts, que 

per uns motius de pes que ja hem comentat a l'introducció, poden ésser tinguts com a 

fonts d'una considerable validesa històrica. 

 

Desprès d'haver deixat clars aquests axiomes necessaris per fer estudis històrics sobre la 

base de films de ficció, passarem a veure quines reflexions s'extreuen de l'anàlisi 

d'aquestes dues pel·lícules, tant pel seu context històric, com per la família tipus de cada 

cas. 

 

Com ja hem dit en la introducció, en una previsió prou encertada, les similituds que 

apropen les situacions mostrades en ambdós films, són més que les diferències que els 

separen. 
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En ambdós casos, el film ens situa en el naixement del moviment obrer, però no el 

naixement teòric del socialisme, sinó quan aquestes idees arriben a un lloc -en el nostre 

cas, Aalst i Montsou-, relativament apartat dels grans moviments de les capitals 

industrials, i arrelen en els treballadors. La diferència remarcable és que si en Germinal 

la llavor del moviment obrer la posen, a través d'uns personatges, les associacions de 

treballadors britàniques, a Daens el germen del moviment obrer d'Aalst és un mossèn de 

visions progressistes i solidàries que organitza un socialisme basat en la religió catòlica. 

Malgrat que és important per entendre per què les famílies obreres vivien com vivien, 

com que ja l'hem analitzat en els estudis dels dos films, ara el context històric l'hem de 

deixar de banda, per centrar-nos en el nostre tema d'estudi, la família obrera. 

 

Per veure com eren les famílies obreres seguirem els dos exemples, els Maheu i els 

Scholliers, que ja hem analitzat de forma individual però ara veurem quines similituds 

tenen per extreure'n un tipus de família i de forma de viure general per a totes les 

famílies obreres de la segona meitat del segle XIX. 

 

Quelcom remarcable és que mentre les famílies riques segueixen una sèrie d’estratègies 

familiars per fer perdurar el patrimoni o ampliar-lo organitzant matrimonis concertats, 

educant els seus fills, etc., és a dir, tenen una preocupació per l'herència, les famílies 

obreres, en no tenir patrimoni, perquè viuen en les cases de la colònia obrera, propietat 

de la fàbrica o la mina, no tenen res per deixar als seus fills, a banda de quatre trastos i 

uns quants utensilis de cuina. Per tant, les famílies obreres no seguien cap estratègia 

familiar quan es casaven o quan morien perquè no els hi feia falta, només en feien servir 

una, la de tenir més fills per tenir més sous. 

 

Tenint en compte l'anterior paràgraf, s’entén una semblança entre les dues famílies tipus 

estudiades que salta a la vista, el nombre de fills: en un cas en tenen nou i en l'altre set, 

per tant hem de deduir que era normal que una parella de mitjana edat de classe obrera 

tingués més de cinc fills, en contraposició a les famílies propietàries i burgeses que, 

com els dos films ens mostren, tendien a tenir un sol fill. 

 

 

 



- 15 - 

L'educació era un fet que distingia a una família obrera d'una propietària, ja que mentre 

el fill únic de la família rica rebia una educació d'altíssim nivell en classes particulars o 

internats en escoles de gran qualitat, els fills de les famílies obreres no sabien ni llegir 

perquè anaven molt ocasionalment a l'escola que hi havia al poble.
3
 

 

A través de l'observació de les dues famílies es pot veure els rols que té cada membre. 

La dona, la mare de família, malgrat no cobrar gaire o no treballar, té un paper molt 

important a l'hora d'organitzar la pobre economia familiar, és la que s'encarrega 

d'administrar els diners, negociar amb el botiguer per obtenir els aliments, distribuir 

aquests al llarg dels dies per poder arribar a final de mes, encara que no sempre és 

possible. A més, és l'encarregada de cuidar dels més petits, que encara no es poden valer 

per si sols, per a que arribin sans a l'edat de començar a treballar i així aportar nous 

sous. Per tant, la dona, malgrat no ser el cap de família, era un peça vital per mantenir-

la. 

 

Per la seva banda, el marit, el pare de família, era una peça clau, no per a l'administració 

que pogués fer a casa, sinó perquè era el que aportava el sou més alt, i per tant, era 

gràcies a la seva feina a la fàbrica o a la mina que es mantenia gran part de la seva 

família. Aquesta importància es pot veure en ambdós films, perquè normalment el pare 

és el que rep més ració de menjar, i el que més pateix per perdre la feina, ja que sense la 

seva paga potser no arribarien a final de mes. 

 

El paper dels fills i les filles depèn de l'edat que tinguin, les filles grans són com 

segones mares per als germans més petits, a més ajuden a la mare en la neteja, la cuina, 

etc. En canvi, els fills grans, de seguida es desentenen de les tasques domèstiques, i 

imposen la seva autoritat a través del seu sou, gairebé igual al del seu pare. Els petits, 

nens o nenes, no són més que boques per alimentar fins que arribin a l'edat de començar 

a treballar. 

 

Un personatge que es veu a Germinal però no a Daens és l'avi, encara que molt 

probablement era també habitual en famílies com les que apareixen en el film belga. 

                                                
3
 Malgrat que l'estudi de Pilar Muñoz López es centra en el territori d'Espanya, la situació 

diferenciada entre fills de burgesos i d'obrers era igual de notable arreu de l'Europa 
industrialitzada, com podem veure a Muñoz López: 2001, pp. 320-331. 
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L'avi era un home gran, gastat pels anys de feina, que ara aporta un sou mínim, i que 

està a punt de jubilar-se, i té un paper semblant al d'un nen petit, ja no mana, només 

menja i treballa, perquè les decisions ja les prenen els seus fills. Encara que aparegui 

l'avi, segurament, era igual de probable que es tractés de l'àvia, però el paper que 

realitzava en la família hauria sigut el mateix. 

 

Havent posat en comú les similituds entre les dues famílies tipus, i les diferències 

respecte a les famílies riques, i tenint en compte els dos contextos històrics en què es 

desenvolupen les històries, ambdós molt propers en espai i temps, podem veure que més 

que viure, com ja hem dit al llarg del treball, aquestes famílies malvivien. Els diners mai 

els hi arribava per aguantar fins la propera paga, notaven molt si un dels seus membres 

es quedava sense feina o marxava de casa. Davant la falta de diners, el que primer 

faltava era el menjar, i mentre que aquestes famílies grataven l'embolcall del formatge 

per aprofitar-ho tot, les famílies riques vivien en una extrema sumptuositat i comoditat, 

molt contraposada a la vida de les altres famílies. A més, les condicions de vida i treball 

eren pèssimes, fet que provocava que les malalties fossin molt presents. Com ja hem dit, 

més que viure, malvivien. 

 

Després d'haver realitzat aquests treball només hem detectat un problema en el moment 

de fer servir films de ficció com a font històrica, que és que els fets que s'expliquen, i 

que poden caracteritzar a tota una classe, es concentren en uns pocs personatges, fet que 

pot portar a una generalització equivocada, i per tant, a unes deduccions oposades a la 

realitat d'aquell moment. Malgrat ser un problema, a l'hora de fer un estudi com aquest, 

ha sigut un avantatge, perquè en lloc d'haver d'estudiar multitud de casos i haver de 

treure uns punts en comú entre tots ells, la pròpia font ja ha concentrat aquest punts en 

un sol cas, que encara que fictici i potser exagerat, és característic de la realitat que 

volíem estudiar. 

 

Per tant, amb aquest treball hem constatat que l'investigació històrica en torno a uns 

films, malgrat haver de prendre totes les precaucions habituals per a fonts no directes, és 

vàlid per realitzar determinats treballs d'estudi històric. 
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