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DADES  CATALOGRÀFIQUES  

  

Autoria Companyia Fabril Singer 

Lloc de producció Elizabeth, New Jersey USA 

Lloc de procedència Torrent 

Títol/nom objecte Màquina de cosir sabates 

Data 1919 

Mesures 90x105x42 cm 

Materials/tècnica Fusta, railite i ferro colat 

N.º Inventari Registre 4017 

Ubicació en el 
museu 

Menjador 

 
DESCRIPCIÓ  

 
Màquina de cosir sabates marca Singer, model 18-2, amb nombre de sèrie G7194501. Tots dos nombres apareixen 
inscrits en sengles plaques de llautó. S'aprecien restes de pintura amb el nom de la marca en la part superior posterior. 
Les lletres de la part anterior s'han esborrat, deixant una marca molt tènue. El nom de la marca apareix forjat en el 
travesser de la taula "SINGER" i en els laterals "THE SINGER MANFG. CO TRADE MARK". És una màquina de cilindre d'alta 
velocitat, amb dues agulles, per fer dues línies de costura paral·leles en una operació. Aquestes màquines estaven 
construïdes ex professo per a tota classe de treballs que per la seua forma especial necessitaren un braç estret, com el 
componiment de botes, sabates, etc., i per reemplaçar elàstics, encara que fora en calçat de nens. Cosien en totes les 
direccions al voltant de l'agulla 

 

RELECTURA  

  

Tema Relacionat Divisió sexual del treball 

Relectura 
A Torrent, a mitjan segle XX es va desenvolupar una indústria sabatera que emprava 

dones a domicili. Les peces de pell que compondrien les sabates eren encunyades a 
la fàbrica per operaris masculins i distribuïdes entre les “aparaores”, dones que 
treballaven a la seua casa o en la d'una altra cosint les peces en màquines com 
aquestes. Era un treball a preu fet, cobraven per peça realitzada. Generalment les 
joves aprenien a casa d'una dona experta que les emprava durant un temps. Una 
vegada formades, aconseguien la seua pròpia màquina, ben pagant a terminis o 
adquirint-la de segona mà, i s'emancipaven. Aquest treball realitzat en la llar no 
estava legalment reconegut i, com altres realitzats per dones, tenia la consideració d’ 
“ajuda” a l'economia familiar. Treballar a domicili permetia a les dones ocupar-se, al 
mateix temps, de les tasques considerades com a pròpies del seu gènere 
(manteniment de la llar, criança dels fills…). 

La incorporació de la dona al treball assalariat a Espanya va estar subjecta a debat 
fins ben entrat el segle XX. L'arrelament del conservadorisme i la postura de l'Església 
Catòlica fan difícil la ruptura de l'ordre establert, basat en la rígida divisió de rols, en 
la qual la dona queda relegada a l'espai domèstic i al paper de reproductora. A 
mesura que avança el segle es produeix una gradual flexibilització d'aquesta postura, 
però a tot moment el treball femení té una consideració complementària o 
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subsidiària.  

En el cas de la indústria sabatera, la participació de les dones en el procés de 

fabricació des del domicili va configurar una manera de producció descentralitzada i 
informal que ha subsistit fins als nostres dies, desenvolupant una economia 
submergida i no visible en la qual les principals afectades són les dones, ja que 
manquen dels drets laborals bàsics. 
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