GEYFE S.L.
Manufacturas
(1963-1990)
A través dunha xuntanza, que tivo lugar no Auditorio de Galicia o 17 de outubro de 2022; Chelo, Lourdes, Laura, Maribel, Ramona, Pilar, Pereiro, Suárez, María Vilas,
Asunción e Finuca; ex traballadoras de GEYFE, rescataron, en conxunto, as lembranzas da época fabril.

Foi a comezos dos 60 cando tivo lugar o orixe da fábrica. Nun espazo semellante ao dunha habitación, comezaron a traballar non máis de quince persoas. A produción aumentaba e, con ela, o
espazo de traballo e a plantilla. Así, no ano 1963, Gelabert e Ferrer trasladaron a fábrica a un
espazo máis grande, en Romero Donallo.
Nacía así Manufacturas GEYFE S.L., unha fábrica téxtil cuxo producto estrela eran as camisas de
home. Realizaban todo o proceso productivo das pezas, comezando polo corte, a confección, o
planchado, a paquetería e a posterior distribución.
A cadea productiva comenzaba as oito da mañá ata a unha da tarde. Descansaban ata as tres e
media, hora na que voltaban á fábrica ata as sete e media. Era un espazo con pouca ventilación e
moitas máquinas, polo que en verán era insostible traballar. Por iso, loitaron por unha xornada
contínua. Conseguiron que se instaurara nos meses de xuño, xullo e agosto.
A encargada afirma que houbo 222 personas traballando en GEYFE, das cales, a gran maioría
eran mulleres. De feito, o número de homes nunca superou os 25. As tarefas tiñan certo sesgo
de xénero, pois os varóns que traballaban alí ocupaban o posto de mecánicos, chofer, oficinista,
encargado, etc. Tamén había homes na sección de corte e no almacén, tarefas tamén desempañadas por mulleres. En canto ás persoas encargadas, o encargado xeral era un home; sen
embargo, en cada sección había unha persoa encargada, 4 mulleres e 2 homes (en corte e no
almacén).
As tarefas de limpeza eran tamén exclusivas das mulleres. “As últimas en entrar eran as que se
quedaban limpando”, fora do horario, cando as súas compañeiras marchaban, e sen remuneración económica. Anos máis tarde, entre as melloras da fábrica, conseguiron que se contratase
unha persoa exclusivamente para a limpeza.
Excepto na sección de planchado, traballaban sentadas.
Confeccionaban camisas de home, blusas de muller, pixamas, cazadoras, etc. e vendíanse en
España e Francia. O nivel de produción era moi alto, incluso estresante. Ramona asegura que
chegaba a facer 2000 bastillas por día, é dicir, 2000 camisas diarias. No planchado tiñan un tope
de 90 camisas por día, e había unhas 22 planchas.
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A este total queda por sumarlle as pezas feitas a maiores, retribuidas económicamente como
extras. Fichaban diariamente o traballo feito e a produción realizada individualmente, ademais
da “tarea”, na que se incluían as pezas realizadas a maiores das solicitadas.
Era habitual que na maioría dos fogares o salario fose integramente para as familias. Noutros
casos, contribuían á economía familiar cunha metade e quedaban coa outra metade. No que
están de acordo todas é que os cartos gañados coa “tarea” eran íntegros para elas. Usábanos
para ir ao cine, ao baile, a tomar o café…era habitual que as rapazas se visen a cotío fora do
traballo. Eran mozas cando entraron, algunha con 13, 14 ou 15 anos, e saíron como mulleres
casadas e con fillos.
Eramos unhas nenas cando entramos alí, e tiñamos tantas cousas que contar…alí conocemos
aos nosos noivos, tivemos aos nosos nenos, fixeron a comunión, casámonos…alí fixemos a nosa
vida, porque entramos de nenas. Eu estiven 20 anos e nese tempo formei a miña vida, fíxenme
muller, porque era unha nena. Entón claro que falabamos, como non íamos falar? Pero tamén
traballabamos”.
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Era habitual que as traballadoras pasaran por diferentes
postos de traballo, sobre todo
ao comezo. Cando entraban na
fábrica comezaban cortando
fíos e repasando que as pezas
estiveran ben confeccionadas.
Logo, cando xa tiñan visto as
súas compañeiras traballar,
poñíanas nas máquinas de
coser cun trapiño, para ir practicando as costuras. De ahí,
algunhas ían para a confección
e quedaban nese posto. Noutros casos, ían para a zona de
planchado. Outras traballadoras tiñan postos intermedfios,
como dar servizo as súas compañeiras, facilitando o traballo
e preparando as pezas, poñendo fíos, telas, pegando puños,
cosendo mangas, etc.
As traballadoras estaban moi
contentas
traballando
en
GEYFE, o trato era bo e as condicións óptimas. De feito, aseguran non ter traballado
noutro lugar semellante.
Naquela época, non estaban
ben visto que as mulleres
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seguiran traballando tralo
matrimonio, non obstante, as
presentes non renunciaron ao seu posto nin a súa independencia económica. Anos anteriores,
era máis habitual que abandonasen a empresa a cambio dunha “dote por matrimonio”, unha
indemnización.
Se decidían quedar, o permiso era duns 15 días por matrimonio e de 3 meses por embarazo.
Moitas estiveron ata o final, cando pechou a fábrica en 1990. Tivo que pechar porque a competencia téxtil comezou a ser insostible para as fábricas de produción local. Os prezos irrisorios das
grandes compañías impedía as fábricas soster unha plantilla tan grande.
No momento de peche tiveron lugar certos conflictos. O principal, debido a ausencia dunha
indemnización ás traballadoras. Estiveron loitando un ano polo que lles correspondía, incluso ían
a protestar e facer ruido con cacerolas á farmacia do xenro do xefe. Finalmente, mediante unha
sentencia xudicial, resolveuse a favor. Ademais dunha percepción económica, correspondente ao
fondo salarial da empresa, obtivieron o solar e a nave da fábrica.
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